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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

“УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД (наричано по-нататък още “Дружеството-майка”) е акционерно 
дружество, регистрирано по Търговския закон в Агенция по вписванията под № 131387286. 
Седалището и адресът на управление на Дружеството-майка са: гр. София, ул. “Фредерик Жолио 
Кюри“ № 20. 

Дружеството-майка има предмет на дейност: научно-технологически услуги и свързаните с тях 
изследователски и проектантски услуги, проектиране и разработка на компютърен софтуер и 
хардуер, трансфер на данни по електронен път, създаване и обработка на база данни, 
информационни услуги, рекламна дейност и всякакви дейности, незабранени от закон. 

Дружеството-майка има регистриран капитал в размер 2 840 000 лева, разпределен в 2 840 000 
обикновени поименни акции с право на глас с номинал 1.00/един/ лев всяка.  

Мажоритарен собственик е „НЮ УЕБ МАРКЕТ” ЕАД. 

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД е едноличен собственик на капитала на „УЕБ НЮЗ БГ” ЕООД, 
регистрирано по Търговския закон в Агенция по вписванията с ЕИК 203085488 от 31.05.2014 г.  

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД притежава 70% от капитала на “ИНФОСТОК”АД, регистрирано по 
Търговския закон в Агенцията по вписвания с ЕИК 203104650. 

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД е едноличен собственик на капитала на “РАДИО СТАНЦИЯ” EООД, 
регистрирано по Търговския закон в Агенция по вписванията с ЕИК 201446801 от 23.06.2021 г.  

Дружеството-майка има едностепенна система на управление и се управлява от съвет на 
директорите. Към датата на съставяне на отчета, Дружеството-майка се представлява ЗАЕДНО от 
Марин Иванов Стоев – Изпълнителен член на съвета на директорите и Здравко Атанасов Стоев – 
Председател на СД. 

2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА 

“УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД е Дружество– майка на икономическа група. 

През 2021 г. икономическа група “УЕБ МЕДИЯ ГРУП” развива дейността си основно в посока към 
засилване на конкурентоспособността в условията на динамичен и бързо-развиващ се медиен пазар. 

В икономическа група „УЕБ МЕДИЯ ГРУП” се работи с модернизирано техническо оборудване, 
даващо възможност за работа с последно поколение рекламни формати и оптимизиране на 
работния процес.  

Водещият сайт на Групата- News.bg- отбелязва средно месечно увеличение от 146 000 уникални 
посетители, спрямо 2020 г. или 14% увеличение, бизнес изданието Money.bg- средно месечно 
увеличение 47 000 или 13%, спортният сайт Topsport.bg – 56 000 средно месечно увеличение или 
10%, а развлекателният Lifestyle.bg бележи средномесечно намаление от 61 000 или спад от 14%.  

            
Ограниченията и мерките предприети за ограничаване на пандемията от COVID-19 не оказаха 
съществено влияние върху дейността на Групата. Приходите от рекламни услуги за 2021 г. се 
увеличиха с около 60% спрямо 2021 г. Очакванията на рекламния бранш са през 2022 г. българския 
рекламен пазар да се възстанови и да надхвърли нивата от преди кризата 2019 г.  
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Прогнозата за следващите 2 години е пазарът постепенно да расте, като през 2023 година медийните 
инвестиции ще достигнат близо 590 млн. лв. Прогнозата е дигиталните медии да запазят и плавно да 
увеличават дела си в общия медиен микс до над 32,5% през 2022 г. и ръст с 10% през 2023 г. 
Очакванията са разходите за реклама в дигиталните канали да достигнат до 198 млн. лв. през 2023 г. 
 
Дружеството-майка стартира електронен магазин за хранителни стоки на адрес 
https://shop.gladen.bg. на 13 май 2020 г. В условията на пандемия се наблюдава увеличение на дела 
на електронната търговия в световен мащаб. Тази тенденция се очаква да се запази и през 2022 г. 
Интересът на клиентите към онлайн покупките и услугите се е увеличил. Смята се, че при 
продажбите на хранителните стоки,  електрониката и при почистващите препарати увеличението е 
над 40-50%, а в някои сектори и доста повече. 
 
Очакването на ЕЦБ за подем отвъд краткосрочния хоризонт се основава на допускането за 
постепенно отминаване на пандемията от COVID-19 и спад на икономическото ѝ въздействие. Това 
би трябвало да отслаби съответната несигурност и да засили доверието. Очакването се опира и на 
постепенно отпадане на затрудненията във веригите на доставка от второто тримесечие на 2022 г. 
нататък, на благоприятни условия за финансиране, известно използване на натрупаните големи 
спестявания и на продължаващо възстановяване в световен мащаб. 
 
Ръководството на Групата следи развитието на икономическата обстановка и ще предприеме всички 
възможни мерки, за да ограничи негативния ефект върху финансовото състояние и резултатите от 
дейността.  
 
Ръководството на Групата следи инфлацията в страната и непрекъснато нарастващото ниво на цените 
на енергийните източници. Годишната инфлация за декември 2021 г. спрямо декември 2020 г. е 
7.8%. Това ще доведе до скок, и на всички останали цени, включително всички видове храни, 
битовите услуги, нехранителните стоки.  
 
Прогнозите на ЕЦБ от декември 2021 г. сочат, че средната инфлация на енергоносителите ще остане 
висока през 2022 г., поддържайки общата инфлация сравнително повишена, но би трябвало да 
спадне през 2023 г. и 2024 г.  
 
Намалена е зависимостта на Групата от един доставчик чрез осигуряване на потоци от няколко 
доставчици. 
 
Към 31.12.2021 г. Групата отчита собствен капитал в размер на 1 473 хил. лв. За календарната 2021 г. 
Групата отчита загуба преди данъци в размер на 866 хил. лв. Тези обстоятелства показват наличието 
на значителна несигурност, която може да породи съществено съмнение относно възможността на 
Групата да продължи да функционира като действащо предприятие без подкрепата на 
собствениците и други източници на финансиране. 
 
В тези условия ръководството направи анализ и преценка на способността Групата да продължи 
своята дейност като действащо предприятие на база на наличната информация за предвидимото 
бъдеще и ръководството очаква, че Групата има достатъчно финансови ресурси, за да продължи 
оперативната си дейност в близко бъдеще и продължава да прилага принципа за действащо 

https://shop.gladen.bg/
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предприятие при изготвянето на консолидирания финансов отчет, с оглед на увеличението на 
капитала чрез издаване на нови 5 000 000 броя обикновени, поименни, безналични 
свободнопрехвърляеми акции. 
 

На 29.06.2021 г. беше проведено Годишното Общо събрание на акционерите  

През отчетния период. бяха представени в съответните срокове в КФН, БФБ и на 
обществеността уведомление за финансовото състояние за 4-то тримесечие 2020 г. и 
уведомление на консолидирана основа за 4-то тримесечие 2020 г, съгласно изискванията на 
чл.100о1 от ЗППЦК/ДВ,бр.42 от 2016 г./; годишният финансов отчет за 2020 г. заверен от 
регистриран одитор, годишния консолидиран финансов отчет за 2020 г. заверен от регистриран 
одитор, уведомление за финансовото състояние 1-во тримесечие 2021 г. и уведомление на 
консолидирана основа 1-во тримесечие 2021 г., междинния финансов отчет за 2-ро тримесечие 
2021 г., междинния консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие 2021 г. уведомление за 
финансовото състояние за 3-то тр. 2021 г. и уведомление на консолидирана основа за 3-то 
тримесечие на 2021 г. 

Дружеството-майка е едноличен собственик на капитала на „УЕБ НЮЗ БГ” ЕООД, 
регистрирано по Търговския закон в Агенция по вписвания с ЕИК 203085488 от 31.05.2014 г. 

На 28.12.2018 г. „УЕБ МЕДИЯ ГРУП”АД е придобило контролен пакет акции от 
„ИНФОСТОК”АД представляващи 70% от капитала му. 

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП”АД е мажоритарен собственик на „ИНФОСТОК”АД, притежавайки 70% от 
капитала му. 

На 23.06.2021 г. „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД придоби 6 000 /шест хиляди/ дяла всеки с номинална 
стойност от 10 /десет/ лева и с обща номинална стойност от 60 000 лв., представляващи 100 % от 
капитала на “РАДИО СТАНЦИЯ” EООД, ЕИК 201446801 за обща покупна стойност  от 20 000 /двадесет 
хиляди/ лева. 

През 2021 г. Дружеството изплати лихвени плащания към облигационерите в общ размер на 
720 хил.лв. 

С вписване на 22.10.2019 год., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са 
отразени промени по партидата на мажоритарния собственик на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД. 

„НЮ УЕБ МАРКЕТ”АД става „НЮ УЕБ МАРКЕТ“ ЕАД и като едноличен собственик на капитала 
му е вписано дружеството „ЛИЗИНГ ФИНАНС“ ЕАД. 

Дружеството-майка се представлява ЗАЕДНО от Марин Иванов Стоев - Изпълнителен член на 
съвета на директорите и Здравко Атанасов Стоев – Председател на СД. 

 

На свое заседание от 20.09.2021 г. Съветът на директорите на Дружеството - майка, на основание Чл. 
36, ал.3 т.5 от Устава, взе решение за увеличение на капитала на дружеството при следните 
параметри: 
Капиталът на Дружеството-майка  АД да бъде увеличен от 2 840 000 (два милиона  осемстотин и 
четиридесет) лева, разпределен в 2 840 000 (два милиона  осемстотин и четиридесет) броя 
обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност 1 
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лев, на 7 840 000 (седем милиона осемстотин и четиридесет хиляди) лева, разпределен в 7 840 000 
(седем милиона осемстотин и четиридесет хиляди) броя акции, чрез издаване на нови 5 000 000 (пет 
милиона) обикновени акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 
1,80 (един лева и осемдесет стотинки) лева всяка една.  
 
Във връзка с това Дружество-майка е изготвило и представило в КФН проспект за публично 
предлагане на ценни книжа. С решение № 899 - Е от 14.12.2021 г на Комисията за финансов надзор е 
потвърден Проспект за публично предлагане чрез издаване на нови 5 000 000 броя обикновени, 
поименни, безналични свободнопрехвърляеми акции. 
 
Началото на процедурата по увеличение на капитала  стартира на 20.12.2021 г. чрез публикуване на 
Съобщение за първично публично предлагане на акции на Дружеството-майка. С решение на Съвета 
на директорите на Дружеството-майка от 01.02.2022 г., на основание на чл. 89 л, ал. 1 от Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), подписката е удължена до 01.04.2022 г., 
включително, който ден ще се смята за последен ден от подписката. 

3. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

Управлението на риска е неделима част от управленската политика на ръководството, при 
която се изследва, анализира и проследява развитието на съществуващите рискове, с цел да се 
намали негативния ефект от евентуалното им настъпване. 

Рискът може да се дефинира като несигурността дадена прогноза да съвпадне с 
действителността под влиянието на различни фактори. 

Рисковете, оказващи влияние при инвестиране в ценни книжа на дружеството - майка “УЕБ 
МЕДИЯ ГРУП“ АД са обособени в зависимост от пораждащите ги фактори и възможността рискът 
да бъде елиминиран, ограничаван или не. 

3.1.Систематични или “Общи” рискове 

Систематичните рискове са тези, които действат на макроикономическо ниво, оказват 
влияние на стопанските субекти, но не са под прекия им контрол, каквито са политическия и 
макроикономическите рискове. 

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху 
стопанския и инвестиционния климат и в частност върху възвращаемостта на инвестициите. 

Политическите процеси в страната от началото на годината излъчват положителни сигнали 
към бизнеса, което би се отразило благоприятно върху инвестициите в следващите периоди. 

По данни от изследванията на НСИ, общия показател за бизнес климата през м.декември 
2021 г. в сферата на услугите се е понижил. Стопанската конюнктура отбелязва песимистична 
нагласа на бизнеса и на потребителите. Нагласите на бизнеса за следващите 6 месеца са 
негативни. 

Макроикономическият риск се характеризира чрез основните макроикономически 
индикатори: брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация, бюджетен 
дефицит, безработица и др. От изброените индикатори, лихвените равнища, инфлацията и 
безработицата влияят пряко върху възвращаемостта на инвестициите на Групата.  
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За 2021 г., по данни на НСИ e отчетена инфлация от 7,8 % спрямо съответния период на 
миналата година декември 2020 г., а в сферата на услугите инфлация от 4.5% спрямо съответния 
период на миналата година декември 2020 г. Безработицата към 31.12.2021 г. е 4,8%,. Лихвените 
равнища през отчетния период са на нивото от предходното тримесечие, което няма да се отрази 
негативно върху задълженията на Групата. Взети заедно тези фактори оказват пряко влияние 
върху резултатите на Групата. 

3.2.Несистематични рискове 

Несистематичните рискове са фирмени рискове, върху които икономическа група “УЕБ 
МЕДИЯ ГРУП” има пряк контрол. В зависимост от пораждащите ги фактори, несистематичните 
рискове се разделят на секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла 
като цяло и общофирмен риск, който обединява бизнес риска и финансовия риск.  

Секторният риск се поражда от влиянието на технологичните промени в отрасъла, поведението 
на мениджмънта, конкуренцията на външни и вътрешни доставчици на медийни продукти в 
българското интернет - пространство. Пазарният сегмент, обхванат от икономическа група “УЕБ 
МЕДИЯ ГРУП” има допирни точки с рекламния пазар на конвенционалните медии и няма 
специфични рискови характеристики. Дейността и е концентрирана в областта на създаване и 
менажиране на уеб медии, интернет съдържание, платформи за услуги, реклама. Предлаганите 
продукти и услуги са пряко свързани с макроикономическата среда, т.е. при подобряване на 
икономическата среда тези продукти и услуги ще бъдат с непрекъснато нарастващ темп на 
потребление. 

Бизнес рискът е свързан със специфичната дейност на икономическата група и отразява 
несигурността от получаване на приходи и формиране на положителен финансов резултат. Особено 
сложно е предвиждането на движението на цените на услугите и броя на клиентите в условията на 
непрекъснато засилваща се конкурентна среда. 

Управлението на бизнес риска по посока на неговото минимизиране за икономическа група 
“УЕБ МЕДИЯ ГРУП” е в следните основни направления: 

➢ диверсификация на информационните канали и услуги, които предлага на 
аудиторията и в които рекламодателите могат да рекламират; 

➢ бързо реагиране и адаптиране на предлаганите от Групата услуги съобразно 
променящите се технологии и желания на Интернет потребителите; 

➢ непрекъснато подобряване на софтуера и хардуера в съответствие с техническите 
иновации в бранша; 

➢ последователно прилагане на приетите планове и стратегии за развитие; 
➢ пазарен дял и ценова политика – съществува постоянна действаща структура за 

извършване на маркетингови проучвания и изследвания на развитието на пазара; 
➢ ефективно управление на финансовите ресурси; 
➢ запазване на специалистите в Групата чрез добре работеща мотивационна 

система; 
➢ високо качество на предлаганите услуги. 

Финансов риск  

В хода на обичайната си стопанска дейност, дружествата от икономическата група са изложени 
на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, 
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риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на 
лихвено-обвързани парични потоци. Текущо финансовите рискове се наблюдават, за да се определят 
адекватни цени на активите на Дружество-майка, както и да се оценят адекватно пазарните 
обстоятелства на правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни 
средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.  

 

Пазарен риск 

Пазарният риск включва: 

Валутен риск 

Валутният риск за дружествата от групата е минимизиран, защото всички сделки са деноминирани в 
български лева. 

Ценови риск 

Дружествата в икономическата група са изложени на ценови риск за негативни промени в 
цените на предлаганите продукти и услуги тъй като промените на пазара определят техните нива. За 
намаляване на ценовия риск се извършва периодичен анализ и обсъждане за актуализиране спрямо 
промените на пазара. 

Дружествата са изложени на ценови риск за негативни промени в цените на услугите от 
дружествата монополисти, при които дружествата от групата не могат да влияят. 

Кредитен риск 

Финансовите активи на Групата са вземания от клиенти, съдебни и присъдени вземания, 
вземания по отпуснати търговски кредити, финансови активи държани за търгуване, и парични 
средства в депозитни сметки. 

Кредитен риск е основно рискът, при който Групата няма да може да си получи изцяло и в 
обичайно предвидените срокове дължимите от клиентите суми. Стойността на всички вземания към 
31.12.2021 г. е в размер на 12 261 хил. лв. както следва: 

  - вземанията по договори за цесия са в размер на 5 269 хил. лв., което представлява 42,97 % от 
всички вземания; 

- вземанията от доставчици и клиенти, които са в размер на 160 хил. лв., което представлява 
1,30 % от всички вземания.  
-вземанията от сделки с фин. активи са в размер на 6 824 хил. лв. , което представлява 55,66 % 
от всички вземания. 
- други вземания – 8 хил. лв., което представлява 0,07 % от всички вземания.  
 

Във връзка с постановено от Софийски градски съд Решение от 20.11.2020 г. Дружеството - майка 
следва да прехвърли собствеността върху акции придобити през 2019 г. на обща стойност 7 616 
хил.лв. и има право да получи обратно платените от него на дружествата-продавачи парични 
средства. Това право е признато в отчета за финансовото състояние на ред „Вземания от сделки с 
финансови активи“. 
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През периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. Дружеството-майка е получило частично суми от 
дружествата-продавачи, като е признало в отчета вземания от сделки с финансови активи в размер 
на 6 824 хил. лв.  

 

Вземанията на Групата са с фиксиран лихвен процент. 
Вземанията на Групата се наблюдават и измерват със съответен процент на кредитен риск, 
съобразно изискванията на МСФО 9, в сила от 01.01.2018 г. 

 
Паричните, включително разплащателни операции, са ограничени до банки с добра 

репутация и ликвидност. Към 31.12.2021 г., наличните парични средства са 205 хил.лв., от които 204 
хил. лв. по разплащателни сметки. 

Ликвиден риск 

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация някое от дружествата в групата да не бъде в 
състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.  
Към 31.12.2021 г., Групата отчита дългосрочни задължения в размер на 10 000 хил. лв. главница по 
получен облигационен заем. Срокът на облигационния заем е девет години, считано от датата на 
сключване на заема/издаване на емисията/ с три години гратисен период за погашенията по 
главницата. 
Лихвата по облигационния заем е 6% проста лихва на годишна база при лихвена конвенция ISMA- 
реален брой дни/реален брой дни /ас/act/, с шестмесечен период на лихвено плащане, два пъти 
годишно. 
Ликвидният риск в Групата се управлява чрез изградена вътрешна политика по управление на 
ликвидността. Нуждите от ликвидни средства се определят чрез прогнозен разчет на паричните 
потоци на времева база. 
Ръководството провежда консервативна политика по управление на ликвидните активи, като се 
стреми с предимство да се поддържа ритмично и безпроблемно финансиране на текущата 
стопанска дейност на дружеството. 

 

Риск на лихвоносните парични потоци 

Дружествата в икономическата група не са изложени на риск за своите лихвоносни активи и 
от своите дългосрочни и краткосрочни задължения, защото те са с фиксиран лихвен процент.  

4. СИСТЕМАТИЗИРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА  

Показатели 2021 г. 2020 г. 

Приходи от дейността (хил. лв.) 2 195 1 425 

Приходи от основна дейност (хил. лв.) 1 810 1 165 

Загуба от основна дейност (хил. лв.) (259) (334) 

Загуба преди данъци (хил. лв.) (855) (1 275) 

Нетна печалба (хил. лв.) на групата (866) (1 277) 

Сума на активите (хил. лв.) 14 899 15 788 

Собствен капитал (хил. лв.) на групата 1 473 2 339 
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Показатели 2021 г. 2020 г. 

Брой акции 2 840 000 2 840 000 

Неконтролиращо участие (хил. лв.) (39) (50) 

Текущи активи (хил. лв.) 12 466 13 261 

Текущи пасиви (хил. лв.) 3 125 1 077 

5. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ 

5.1. Структура на приходите и разходите на консолидирана база: 

Приходи 

Елементи на приходите 2021 г. 2020 г. 

 
Сума 

хил. лв. 
% 

Сума 
хил. лв. 

% 

Нетни приходи от продажби 1 810 82.46 1 165 81.75 

Финансови приходи 322 14.67 101 7.09 

Приходи от финансирания 63 2.87 159 11.16 

Общо приходи на групата 2 195 100 1 425 100 

 
Приходите от продажби на услуги на икономическата група за 2021 г. бележат ръст спрямо 

2020 г., с 58.66 процентни пункта. 
 

Елементи на разходите 2021 г. 2020 г. 

 
Сума 

хил. лв. 
% 

Сума 
хил. лв. 

% 

Разходи за материали 12 0.45 12 0.45 

Разходи за външни услуги 533 12.07 326 12.07 

Разходи за амортизации 649 22.15 598 22.15 

Разходи за персонал 845 23.78 642 23.78 

Други разходи в т.ч. обезценка на акт. 93 2.96 80 2.96 

Финансови разходи 918 38.59 1 042 38.59 

Общо разходи 3 050 100 2 700 100 

Финансов резултат преди данъци (855)  (1 275)  

Финансов резултат след данъци (855)  (1 275)  

В т.ч. на групата (866)  (1 277)  

 
Групата отчита загуба, отнасяща се до притежателите на собствен капитал на предприятието -

майка за 2021 г. в размер на 866 хил. лв.  
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5.2. Коефициентен анализ на резултатите – консолидиран 

Показатели Начин на изчисление 2021 г. 2020 г. 

Показатели за платежоспособност    

Текуща Тек.акт./тек.пасиви 3.99 12.31 

Експресна Тек.акт.-мат.зап/тек.пас. 3.99 12.31 

За финансова структура    

Капиталов лост/ливъридж/ Пасиви/собств.капитал 9.14 5.77 

Ливъридж на инвестиран капитал Пасиви/инвест.к-л 0.90 0.86 

Финансова автономност Собств.к-л./ПС 0.11 0.17 

За използване на ресурсите- обращаемост    

На инвестиран капитал Приходи./инвест.капитал 0.12 0.07 

На нетекущите активи Приходи/нетек.активи 0.74 0.45 

 
5.3. Структура на активите и пасивите 

АКТИВИ Към 31.12.2021 г. Към 31.12.2020 г. 

 хил. лв. % хил. лв. % 

I. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ  2 433 16.33 2 527 16.01 

II. ТЕКУЩИ АКИВИ в т.ч.: 12 466 83.67 13 261 83.99 

Търговски и други вземания 5 437 36.49 5 661 35.86 

ОБЩО АКТИВИ  14 899 100 15 788 100 

Най-голям дял в структурата на нетекущите активи заема стойността на авторските и други 
права върху собственост. 

ПАСИВИ Към 31.12.2021 г. Към 31.12.2020 г. 

 хил. лв. % хил. лв. % 

I. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 1 473 9.89 2 339 14.82 

II.МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ (39) (0.26) (50) (0.32) 

III. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 10 340 69.40 12 422 78.68 

IV. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 3 125 20.97 1 077 6.82 

ОБЩО 14 899 100 15 788 100 

 
 
5.1. ЕФЕКТ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 ВЪРХУ КРЕДИТНИЯ РИСК, НА КОЙТО Е 

ИЗЛОЖЕНО ДРУЖЕСТВОТО 

На 11.03.2020 г. Световната здравна организация обяви наличието на пандемия от коронавирус 
(Covid-19) и на 13.03.2020 г. Народното събрание на Република България въведе извънредно 
положение в страната, което приключи на 13.05.2020 г. и бе заменено с извънредна 
епидемиологична обстановка до 31.07.2020 г. и към датата на изготвяне на настоящия отчет е 
удължена до 31.03.2022 г.   

Основната дейност на Групата не беше пряко засегната и възпрепятствана от въведените 
противоепидемични мерки с решения и заповеди на отговорните държавни институции. Групата  
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въведе дистанционна форма на работа за всички свои служители, съкратено работно време и въведе 
противоепидемични мерки за служителите, които посещаваха офисите при необходимост. 

За периода на извънредното положение и извънредната епидемиологична обстановка, Групата 
бележи ръст на приходите от реклама, като на годишна база приходите за текущата година са 
нараснали спрямо предходната с около 60%. 

Мерки предприети от Групата свързани със справяне с ефектите в следствие на COVID-19: 

1. Дружеството-майка е подало документи за получаване на правителствена помощ по 
така наречената „програма 60/40“ и към датата на съставяне на настоящия отчет е получило такава 
за първите три месеца на 2021 г, след което дружеството не е кандидатствало.  

2. Дружеството-майка диверсифицира своите източници на приходи, като на 13 май 
стартира електронен магазин за хранителни стоки на адрес https://shop.gladen.bg. Приходите от тази 
дейност не са обвързани с рекламни услуги. 

Интересът на клиентите към онлайн покупките и услугите се е увеличи значително в периода на 
пандемичната обстановка и допринесе за увеличаване на приходите от комисионни при поръчки в 
електронния магазин. Приходи от комисионни за онлайн поръчки в електронния магазин за 2021 г. 
са в размер на 83 хил. лв.   

Mepĸитe зa блoĸиpaнe oĸoлo пaндeмиятa пpeдизвиĸaxa глoбaлeн pacтeж в глeдaнeтo нa 
тeлeвизиoнни и oнлaйн нoвини Нaблюдaвa се ycĸopeнo пpeминaвaнe ĸъм дигитaлни мeдии и 
мoбилни мeдии и paзлични видoвe плaтфopми. Дигиталните медии запазват и плавно увеличават 
приходите си спрямо предходната година. Посещаемоста на сайтовете за периода на извънредното 
положение се увеличи поради увеличения интерес на населението по актуални теми свързани с 
епидемията от COVID-19.  

Ръководството на Групата следи развитието на икономическата обстановка и ще предприеме 
всички възможни мерки, за да ограничи негативния ефект върху финансовото състояние и 
резултатите от дейността. 

Ръководството на Групата е анализирало очаквания ефект върху икономическия ръст,  
кредитното качество на своите контрагенти и общия модел на МСФО 9, основно насочен към 
преценки за потенциално влошаването на икономическото състояние на контрагентите. 
Ръководството на Групата счита, че към настоящия момент в краткосрочен план не се очаква 
значително влошаване на икономическото състояние и платежоспособността на контрагентите. 
Ръководството текущо извършва мониторинг за наличието на дългосрочни индикации за влошаване, 
като евентуалните временни ликвидни проблеми на контрагентите, породени пряко от Covid-19 не 
се считат за индикации за влошаване на кредитното качество. 

Ръководството на Групата счита, че преди изтичане на по-продължителен период от време, 
през който може да се проявят симптоми на влошаване в общото кредитно качество, както на 
контрагентите, така и в общата среда, в която Дружеството функционира, не може да извърши 
надеждна оценка за ефекта, който Covid-19 може да окаже. По отношение на модела за изчисляване 
на очакваните кредитни загуби ръководството счита, че към този момент не може да бъде 
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извършена промяна в общия модел, поради липса на достатъчно надеждни данни. Въпреки това 
ръководството отчита възможните краткосрочни рискове върху общото развитие на икономиката в 
светлината на очакванията за възстановяване в периода 2021- 2022 и завръщане до средните 
прогнозирани нива на растеж преди Covid-19, поради което не е извършило промяна в модела си за 
изчисляване на очаквани кредитни загуби по МСФО 9 към момента на издаване на настоящия 
консолидиран финансов отчет. 

Ръководството на Групата смята, че то е добре позиционирано в настоящите икономически 
обстоятелства. Състоянието на Групата е стабилно, въпреки сегашната икономическа среда, и 
разполага с достатъчно капитал и ликвидност да обслужва своите оперативни дейности и дългове. 

6. ДАННИ ЗА УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ 

"УЕБ МЕДИЯ ГРУП"АД е дружество- майка на икономическа група и се управлява от тричленен 
съвет на директорите. 

С вписване на 21.04.2020 год., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са отразени 
следните промени по партидата на “УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД  

Промени в управителните органи: 

• заличен е Георги Лъчезаров Минев като изпълнителен член на съвета на директорите; 

• заличен е Иво Любомиров Апостолов като председател на съвета на директорите; 

• заличена е Нели Славейкова Славова като член на съвета на директорите; 

Дружеството-майка се представлява ЗАЕДНО от Марин Иванов Стоев - Изпълнителен член на съвета 
на директорите и Здравко Атанасов Стоев – Председател на СД.  

Вписан е Георги Бойков Тодоров като независим член на съвета на директорите; 

Дружеството-майка има едностепенна форма на управление 

Съветът на директорите, в своята дейност се придържа към спазване на етични принципи и 
норми залегнали в приетия от Дружеството-майка Етичен кодекс. 

За 2021 г. са начислени разходи за възнаграждения на Съвета на директорите  в размер на 21 
хил. лв. и осигуровки в размер на 1 хил. лв. Възнагражденията са съгласно приета програма за 
прилагане на Политиката за възнагражденията, разработена от Съвета на директорите и утвърдена 
от Общото събрание на акционерите на 29 септември 2020 г. Конкретните възнаграждения на 
членовете на СД са показани в Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения, който е 
неразделна част от Индивидуалния годишен финансов отчет на Дружеството-майка.  
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7.ДАННИ ЗА АКЦИИТЕ, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ КЪМ 
КРАЯ НА 2021 г. , СЪГЛАСНО ДЕКЛАРИРАНИТЕ ДАННИ ОТ ЛИЦАТА: 

 

Съвет на директорите Към 31.12.2021 г. 

Марин Стоев- изпълнителен член на СД 0 бр. 
Здравко Стоев- председател на СД 0 бр. 

Георги Бойков – член на СД 0 бр. 

8. ДАННИ ЗА ПЕРСОНАЛА 

Списъчният състав в икономическа група „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ към 31.12.2021 г. е 35 човека, от 
които персонал с ръководни функции 5 човека. 

9. ДАННИ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ 

Мария Николова 

София 1113 

Ул. „Фредерик Жолио Кюри” 20 

Телефон за връзка +3592 8164306 

Е-mail: office@wmg.bg 

10. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 

Акционерите, лица под общ контрол, служители на ръководни постове и членовете на 
управителните органи, както и членовете на техните семейства, включително и дружествата, 
контролирани от всички гореизброени лица, се третират като свързани лица. 

Свързаните лица на дружествата от Групата включват собствениците, свързани лица под общ 
контрол и ключов управленски персонал. Услугите със свързани лица не са извършвани при 
специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции. 

През 2021 г. в рамките на стопанската си дейност и при спазване на нормални пазарни 
взаимоотношения са осъществени следните сделки между свързани лица: 

През 2019 г. Дружеството-майка  е получило търговски заем от един от новите си непреки 
собственици със срок на погасяване 30.06.2022 г. при годишна лихва 6%. Начислените лихви през 
2021 г. са в размер на 5 хил. лв. Към 31.12.2021 г. задължението на Дружеството-майка по 
главницата и  начислената лихва е погасено.  

През 2020 г. дъщерното дружество „УЕБ НЮЗ БГ” ЕООД е получило заем от един от непреките 
си собственици със срок на погасяване 01.07.2024 г. на стойност 312 хил. лв. Начислената лихва е в 
размер на 19 хил. лв. при годишна лихва 6 %. Към 31.12.2021 г. задължението възлиза на 340 хил. 
лв. 

При изготвяне на консолидирания финансов отчет, вземанията и задълженията между 
дружествата участващи в консолидацията са елиминирани. 
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11. КАПИТАЛ 

Акционерният капитал на “УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД възлиза 2 840 хил. лв.. 

Акционерният капитал е разпределен на 2 840 000 броя акции с номинал 1 лев. 

Ценните книжа на Дружеството-майка се търгуват на “Българска фондова борса - София” АД 
алтернативен пазар (BaSEmarket)- сегмент акции. 

На свое заседание от 20.09.2021 г. Съветът на директорите на Дружеството - майка, на 
основание Чл. 36, ал.3 т.5 от Устава, взе решение за увеличение на капитала на дружеството при 
следните параметри: 

Капиталът на Дружеството-майка  АД да бъде увеличен от 2 840 000 (два милиона  осемстотин и 
четиридесет) лева, разпределен в 2 840 000 (два милиона  осемстотин и четиридесет) броя 
обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална 
стойност 1 лев, на 7 840 000 (седем милиона осемстотин и четиридесет хиляди) лева, 
разпределен в 7 840 000 (седем милиона осемстотин и четиридесет хиляди) броя акции, чрез 
издаване на нови 5 000 000 (пет милиона) обикновени акции, всяка една с номинална стойност 
1 (един) лев и емисионна стойност 1,80 (един лева и осемдесет стотинки) лева всяка една.  

Във връзка с това Дружество-майка е изготвило и представило в КФН проспект за публично 
предлагане на ценни книжа. С решение № 899 - Е от 14.12.2021 г на Комисията за финансов 
надзор е потвърден Проспект за публично предлагане чрез издаване на нови 5 000 000 броя 
обикновени, поименни, безналични свободнопрехвърляеми акции.Началото на процедурата по 
увеличение на капитала  стартира на 20.12.2021 г. чрез публикуване на Съобщение за първично 
публично предлагане на акции на Дружеството-майка. С решение на Съвета на директорите на 
Дружеството-майка от 01.02.2022 г., на основание на чл. 89 л, ал. 1 от Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), подписката е удължена до 01.04.2022 г., включително, 
който ден ще се смята за последен ден от подписката. 

Датата на приключване на подписката беше 30.03.2022г. Към датата на изготвяне на 
консолидирания финансов отчет новата емисия акции е вписана от КФН, Централен депозитар и 
БФБ.Новият капитал на Дружеството-майка в размер на 7 840 хил. лв. е вписан в Агенция по 
вписванията към Търговския регистър.   

12. ДАННИ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО-МАЙКА, ЗА ПЕРИОДА 
01.01.2021-31.12.2021 

Показател/година 2021 г. 2020 г. 

Минимална ср.претеглена цена 1.300 1.250 

Максимална ср.претеглена цена 1.380 1.350 

Средно-претеглена цена 1.339 1.330 

Последна средно-претеглена цена 1.350 1.350 

Обем изтъргувани лотове* 3 991 19 366 
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13. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 
31.12.2021 г. 

На свое заседание от 20.09.2021 г. Съветът на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, на 
основание Чл. 36, ал.3 т.5 от Устава, взе решение за увеличение на капитала на дружеството-
майка при следните параметри: 

Капиталът на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД да бъде увеличен от 2 840 000 (два милиона  осемстотин 
и четиридесет) лева, разпределен в 2 840 000 (два милиона осемстотин и четиридесет) броя 
обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална 
стойност 1 лев, на 7 840 000 (седем милиона осемстотин и четиридесет хиляди) лева, 
разпределен в 7 840 000 (седем милиона осемстотин и четиридесет хиляди) броя акции, 
чрез издаване на нови 5 000 000 (пет милиона) обикновени акции, всяка една с номинална 
стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1,80 (един лева и осемдесет стотинки) лева 
всяка една.  

Във връзка с това Дружество-майка е изготвило и представило в КФН проспект за публично 
предлагане на ценни книжа. С решение № 899 - Е от 14.12.2021 г на Комисията за финансов 
надзор е потвърден Проспект за публично предлагане чрез издаване на нови 5 000 000 броя 
обикновени, поименни, безналични свободнопрехвърляеми акции. 

Началото на процедурата по увеличение на капитала стартира на 20.12.2021 г. чрез 
публикуване на Съобщение за първично публично предлагане на акции на „УЕБ МЕДИЯ 
ГРУП“ АД. С решение на Съвета на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД от 01.02.2022 г., на 
основание на чл. 89 л, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)  

С решение на Съвета на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД от 01.02.2022 г., на основание 
на чл. 89 л, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),  подписката е 
удължена до 01.04.2022 г., включително, който ден ще се смята за последен ден от 
подписката. 

Датата на приключване на подписката беше 30.03.2022 г. Към датата на изготвяне на 
консолидирания финансов отчет новата емисия акции е вписана от КФН, Централен 
депозитар и БФБ.Новият капитал на Дружеството-майка в размер на 7 840 хил. лв. е вписан в 
Агенция по вписванията към Търговския регистър. 

Съгласно одобрения проспект от КФН с Решение № 899 - Е от 14.12.2021 г, средствата 
набрани от емитирането на нови 5 000 000 броя акции на Дружеството-майка са в размер на 
9 000 лв. Част от тях ще бъдат използвани за разрастване и развитие на цялостната дейност 
на Групата. 

Във връзка с това на 14.04.2022 г. е взето решение на СД на Дружеството-майка  Групата да 
придобие 213 000 /двеста и тринадесет хиляди/ акции всяка с номинална стойност от 1 
/един/ лев  и с обща номинална стойност от 213 000 лв., представляващи 100% (сто 
процента) от капитала на “УЕБКАФЕ” ЕАД, ЕИК 203428691, със седалище в гр. София, ул. 
”Стара планина” № 3, ет. 3, ап. 9, за обща покупна стойност 3 300 хил. лв. 
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В резултат на проведената процедура бяха записани 5 000 000 броя нови акции, с което 
регистрираният капитал се увеличи на 7 840 000 лева. 

След края на отчетния период на финансовия отчет и датата на одобрението му за 
публикуване възникна военен конфликт между Руската Федерация и Република Украйна. В 
отговор на това са въведени различни икономически санкции срещу Руската Федерация и 
свързани с нея физически и юридически лица. По първоначални оценки на Ръководството 
тези събития не биха оказали съществено влияние върху Дружеството към момента, поради 
липса на взаимоотношения с клиенти и доставчици попаднали под санкциите.  

Ръководството на Групата не е в състояние да оцени влиянието на военния конфликт и да 
направи надеждна преценка върху бъдещото финансово състояние и резултатите от 
дейността му поради непредсказуемата динамика в обстоятелствата и събитията 
съпътстващи конфликта.  

Въздействието на събитията, свързани с военния конфликт върху общата икономическа 
ситуация може да наложи преразглеждане на някои допускания и преценки. Това може да 
доведе до съществени корекции на балансовата стойност на определени активи и пасиви в 
рамките на следващата финансова година. На този етап ръководството не е в състояние 
надеждно да оцени потенциалното въздействие, тъй като събитията се развиват ежедневно. 

Не са възникнали коригиращи събития или други значителни некоригиращи събития между 
датата на консолидирания финансов отчет и датата на оторизирането му за издаване. 

14. НАМЕРЕНИЯ 

 

През следващия отчетен период Групата ще развива своята дейност в следните насоки: 

- Поддържане на добро ниво на техническото състояние чрез закупуване на софтуерни 
лицензи. 

- Постепенно и непрекъснато увеличаване на пазарния дял с цел увеличаване на 
приходите и създаване на нарастваща стойност на капитала. 

- Диверсификация на приходите, включително чрез съществуващите канали за 
електронна търговия. 

- Работа с директни клиенти рекламодатели, за да се намали зависимостта на 
приходите от рекламни агенции. 

- Работа в посока осигуряване на други източници на приходи от програматик реклама, 
включително чрез Open Bidding. 

- Работа по проекти осигуряващи финансова подкрепа на медийни дейности. 
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15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ. 11, Т. 1 ОТ НАРЕДБА № 2/ 09.11.2021г. НА  КФН 

15.1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории 
стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби 
на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година. 

Приходите от продажби на икономическата група са формирани от продажба на рекламни 
услуги, които възлизат на 1 804 хил. лв. и други приходи в размер на 6 хил. лв. (2020 г. – 1 137 хил. 
лв. и 28 хил. лв. ) 

 
Приходи от услуги 

 
31.12.2021   

хил. лв. 

 
Дял в % 

 

 
31.12.2020 

хил. лв. 

 
Дял в % 

 

Приходи от рекламни 
услуги  1 804 

 
99.67 

 
1 137 97.60 

Други приходи 6 0.33 28 2.40 

Общо: 1 810 100 1 165 100 

 

 

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

Приходите от продажби на реклама от потребители в България са над 90 %, като нито един 
клиент не надхвърля 10% от приходите. Доставките на материали и интернет услуги са 
диверсифицирани така, че нито един доставчик да не надхвърля 10%. 

15.3. Информация за сключени съществени сделки и такива от съществено значение за 
дейността на емитента.  

През 2021 г. не са сключвани и/или изпълнявани съществени сделки, които водят или може 
основателно да се предположи, че ще доведат до благоприятна или неблаприятна промяна в 
размер на 5 или повече на сто от приходите или печалбата на дружеството, от друг финансов 
показател, както и пазарната цена на издадените акции;  

На свое заседание от 20.09.2021 г. Съветът на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, на основание 
Чл. 36, ал.3 т.5 от Устава, взе решение за увеличение на капитала на дружеството при следните 
параметри: 
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Капиталът на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД да бъде увеличен от 2 840 000 (два милиона  осемстотин и 
четирдесет) лева, разпределен в 2 840 000 (два милиона  осемстотин и четирдесет) броя 
обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност 1 
лев, на 7 840 000 (седем милиона осемстотин и четиридесет хиляди) лева, разпределен в 7 840 
000 (седем милиона осемстотин и четиридесет хиляди) броя акции, чрез издаване на нови 5 000 
000 (пет милиона) обикновени акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна 
стойност 1,80 (един лева и осемдесет стотинки) лева всяка една.  

Във връзка с това Дружество-майка е изготвило и представило в КФН проспект за публично 
предлагане на ценни книжа. С решение № 899 - Е от 14.12.2021 г на Комисията за финансов 
надзор е потвърден Проспект за публично предлагане чрез издаване на нови 5 000 000 броя 
обикновени, поименни, безналични свободнопрехвърляеми акции. 

Началото на процедурата по увеличение на капитала стартира на 20.12.2021 г. чрез публикуване 
на Съобщение за първично публично предлагане на акции на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.  

Датата на приключване на подписката беше 30.03.2022 г. Към датата на изготвяне на 
консолидирания финансов отчет новата емисия акции е вписана от КФН, Централен депозитар и 
БФБ.Новият капитал на Дружеството-майка в размер на 7 840 хил. лв. е вписан в Агенция по 
вписванията към Търговския регистър.   

15.4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния 
период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън 
обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът 
или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на 
свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото 
състояние на емитента. 

През периода 01.01.2021- 31.12.2021 г. няма сключени сделки със свързани лица и/или 
заинтересовани лица. Оповестени са неуредените разчети и начислените лихви по получени в 
предходни периоди заеми от свързани лица. 

15.4.1. През 2019 г. Дружеството-майка е получило търговски заем от един от новите си непреки 
собственици със срок на погасяване 30.06.2022 г. при годишна лихва 6%. Начислените лихви през 
2021 г. са в размер на 5 хил. лв. Към 31.12.2021 г. задължението на Дружеството по главницата и  
начислената лихва е погасено.  

15.4.2. През 2020 г. дъщерното дружество „УЕБ НЮЗ БГ” ЕООД е получило заем от един от 
непреките си собственици със срок на погасяване 01.07.2024 г. на стойност 312 хил. лв. 
Начислената лихва е в размер на 19 хил. лв. при годишна лихва 6 %. Към 31.12.2021 г. 
задължението възлиза на 340 хил. лв. 

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

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

Няма такива сделки. 

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

На 23.06.2021г. „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД придоби 6 000 /шест хиляди/ дяла всеки с 
номинална стойност от 10 /десет/ лева и с обща номинална стойност от 60 000лв, представляващи 
100 % от капитала на “РАДИО СТАНЦИЯ” EООД, ЕИК 201446801 за обща покупна стойност  от 20 
000 /двадесет хиляди/ лева. 

Към 31.12.2021 г. „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД е мажоритарен собственик в три дружества с пряко 
участие в капитала както следва: 

 
 
Наименование на  

дружеството 
 

Седалище и адрес на 
управление, предмет на дейност 

Размер на 
капитала на 

Дружеството/ле
ва/ 

Брой на 
притежаваните 

акции/дялове/ % 

1.“УЕБ НЮЗ БГ“ ЕООД Гр. София, ул. ''Фр.Жолио Кюри'' 
№ 20, ет.10 
,,Предоставяне на достъп до 
Информационни системи и 
всякакъв вид услуги-програмни, 
рекламни, творчески и др. 
 

5 000 50 дяла 
100% 

2. „ИНФОСТОК“ АД Гр. София, ул. ''Фр.Жолио Кюри'' 
№ 20, ет.5 
,,Изработване и поддръжка на 
интернет страници, редоставяне 
на интернет услуги, хостинг и др. 
 

57 000 3 955 бр. 
70% 

3.“РАДИО СТАНЦИЯ” 
EООД 

Гр. София, ул. ''Фр.Жолио Кюри'' 
№ 20, ет.10 
,,Създаване и разпространение 
на радио и телевизионни 
програми, обработване и 
продажба на игрални, 
документални филми и 
радиопродукция, 

60 000 6 000 бр. 
100% 
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инвестиционно-производствена 
дейност в областта на 
телекомуникациите, издателска 
и продуцентска дейност“ 

Извън икономическата група, Дружеството-майка няма инвестиции в дялови ценни книжа. 
 
15.8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или 
дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на 
условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за 
предоставени гаранции и поемане на задължения. 

През 2019 г. “УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД е получило търговски заем от един от непреките си 
собственици със срок на погасяване 30.06.2022 г. при годишна лихва 6%. Начислените лихви през 
2021г. са в размер на 5 хил. лв. Към 31.12.2021 г. задължението на Дружеството по главницата и  
начислената лихва е погасено. 

През 2020 г. дъщерното дружество ''УЕБ НЮЗ БГ'' ЕООД е получило търговски заем от един 
от непреките собственици. Към 31.12.2021 г. задължението възлиза на 340 х. лв. вкл. начислена 
лихва в размер на 28 хил. лв със срок на погасяване 01.07.2022 г. при годишна лихва 6%. 
Начислената лихва за периода 01.01.2021г.- 31.12.2021г. по това задължение възлиза на 19 хил.лв. 

Към 31.12.2021 г. дъщерното дружество ''УЕБ НЮЗ БГ'' ЕООД има задължение  в размерна 
43 хил. лв. вкл. начислена лихва в размер на 22 хил. лв със срок на погасяване 31.12.2022 г. при 
годишна лихва 6%. Начислената лихва за периода 01.01.2021г.- 31.12.2021г. по това задължение 
възлиза на 1 хил.лв. 

Към 31.12.2021 г. дъщерното дружество „ИНФОСТОК“ АД има задължение в размер на 130 
хил. лв. вкл. начислена лихва в размер на 18 хил. лв със срок на погасяване 29.05.2022 г. при 
годишна лихва 5%. Начислената лихва за периода 01.01.2021г.- 31.12.2021г. по това задължение 
възлиза на 6 хил.лв. 

Дружеството майка „Ню Уеб Маркет“ ЕАД има задължения към собственици по договори за 
заем , съответно със срокове до 25.08.2022г и до 31.12.2022г , при лихвен процент 6%. 
Задължението към края на годината е в размер на  342 хил. лв. вкл. начислена лихва в размер на 
40 хил към. Начислената лихва за периода 01.01.2021г.- 31.12.2021г. по това задължение възлиза 
на 19 хил.лв. 

Дружеството майка „Ню Уеб Маркет“ ЕАД има задължение със срок до 31.12.2022 г , при 
лихвен процент 3%. Задължението към края на годината е в размер на 1 201  хил. лв. вкл. 
начислена лихва в размер на 53 хил Начислената лихва за периода 01.01.2021г.- 31.12.2021г. по 
това задължение възлиза на 34 хил.лв. 
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15.9. Информация за отпуснатите от емитент, или от техни дъщерни дружества заеми, 
предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово 
дъщерно дружество, включително и на свързани лица с посочване на имена или наименование 
и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента, или техните дъщерни 
дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената главница, лихвен процент, дата 
на сключване на договора, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, специфични 
условия, различни от посочените в тази разпоредба, както и целта за която са отпуснати, в 
случай че са сключени като целеви. 

Към 31.12.2021г. “УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД има вземания по договори за цесия в размер на 5 269 със 
срок на погасяване до 31.12.2022 г., при годишна лихва в рамките от 5% до 6.5%.  

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

Дружеството-майка има одобрен проспект от Комисията за финансов надзор, решение № 899 - Е 
от 14.12.2021г. за увеличение на капитала, чрез издаване нанови 5 000 000 броя обикновени, 
поименни, безналични свободнопрехвърляеми акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) 
лев и емисионна стойност 1,80 (един лева и осемдесет стотинки) лева всяка една. Дружеството-
майка не е пускало нова емисия ценни книжа през 2021 г. 

Началото на процедурата по увеличение на капитала стартира на 20.12.2021 г. чрез публикуване 
на Съобщение за първично публично предлагане на акции на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД.  

С решение на Съвета на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, от 01.02.2022 г. на основание на 
основание чл. 89 л, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), срокът на 
подписката за публично предлагане е удължен с 60 (шестдесет) дни, или до 01.04.2022 г., 
включително, който ден ще се смята за последен ден от подписката. 

Датата на приключване на подписката беше 30.03.2022г. Към датата на изготвяне на 
консолидирания финансов отчет новата емисия акции е вписана от КФН, Централен депозитар и 
БФБ. Новият капитал на Дружеството-майка в размер на 7 840 хил. лв. е вписан в Агенция по 
вписванията към Търговския регистър.   

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

Няма публикувани прогнози за финансовите резултати. 

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

Ликвидният риск в икономическата група се управлява чрез изградена вътрешна политика по 
управление на ликвидността. Нуждите от ликвидни средства се определя чрез прогнозен разчет на 
паричните потоци на времева база. 
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Ръководството провежда консервативна политика по управление на ликвидните активи, като 
се стреми с предимство да се поддържа ритмично и безпроблемно финансиране на стопанската 
дейност на дружествата в групата. 

Дългосрочните задължения се погасяват съгласно договорени погасителни планове, 
съответстващи на изградена дългосрочна бизнес-прогноза за развитие на Групата. 
 
15.13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на 
размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на 
финансиране на тази дейност. 
 

Дружеството-майка не разполага със собствени свободни средства за осъществяване на 
инвестиционни проекти. Инвестиционните намерения на Дружеството-майка са описани в 
Проспект за публично предлагане на ценни книжа, одобрен с решение № 899 - Е от 14.12.2021 г на 
Комисията за финансов надзор. Възможната реализация на тези намерения е чрез увеличение на 
капитала. 

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

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление. 

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

Продължава установената практика тримесечните и годишните отчети да се изготвят 
прецизно и своевременно да се изпращат в установените срокове на КФН, БФБ и обществеността. 
Акционерите имат възможност да се запознаят с отчетите и на интернет-страницата на 
Дружеството-майка. Финансовите отчети се изготвят съгласно МСФО и българското счетоводно и 
данъчно законодателство. Годишните финансови отчети подлежат на задължителен финансов 
одит. Одитът се извършва от одиторско дружество, избрано от ОСА. 

Одитният комитет следи за спазване на законоустановените практики при изготвяне на 
отчетите, като поддържа непрекъсната връзка със структурите на вътрешен контрол. 

 

15.16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната 
финансова година. 

 

През 2021 г. няма промени в органите на управление на Дружеството-майка. 

Дружеството-майка се представлява ЗАЕДНО от Марин Иванов Стоев - Изпълнителен член на съвета 
на директорите и Здравко Атанасов Стоев – Председател на СД. 

Участие на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено 
отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, 
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както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, 
управители или членове на съвети:  

Марин Иванов Стоев – Изпълнителен директор  на “УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД 

1.„Лизинг Финанс“ ЕАД – Изпълнителен директор. 

2.„Ню Уеб Маркет“ ЕАД – Изпълнителен директор. 

3.„Скай Пей“ АД – Председател на СД. 

4.„М Рент“ ЕАД – Заместник председател на СД. 

5.„Бул Ер“ ЕООД – Управител. 

6.„Еърпорт Сървисис Девелопмънт“ ЕАД – Председател на СД. 

7. „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД – Изпълнителен директор. 

8. Сдружение АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВИОКОМПАНИИ АБА - Член на управителния 
съвет  

9. „М  ИНС“ ЕООД Скопие – Управител. 

10. „ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА ТРЕНИРОВЪЧНА АКАДЕМИЯ” АД – 

представител на основание чл.234, ал.1 от ТЗ на .„Лизинг Финанс“ ЕАД 

11.” ДРИЙМ ЕЪР" ЕАД - Изпълнителен директор 

12. „В ЕЪР" ЕАД – Член на СД 

13. „РАДИО СТАНЦИЯ" ЕООД - Управител 

14. „ТК-ХОЛД" АД – Прокурист 

 

Здравко Атанасов Стоев – Председател на Съвета на директорите на “УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД 

1.„Лизинг Финанс“ ЕАД – председател на СД. 

2.„Парк“ АДСИЦ – Изпълнителен директор. 

3.„Финанс Асистанс Мениджмънт“ АДСИЦ – Член на СД. 

4.„Финанс Инфо Асистанс“ ЕООД – Управител. 

5.„Финанс Секюрити Груп“ АД – Председател на СД. 

6.„Скай Пей“ АД – Изпълнителен директор. 

7.„Хемс Ер“ ЕООД – Управител. 

8.„Ню Уеб Маркет“ ЕАД – Председател на СД. 

9. “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД - Председател на СД 

10. Въздухоплавателна Тренировъчна Академия” АД - Изпълнителен директор 

11. „РАДИО СТАНЦИЯ“ ЕООД - Управител 

12. „В ЕЪР“ ЕАД - Член на СД 
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13. „ВОЯДЖ ЕР“ ООД - Прокурист  

14. „Дрийм Еър“ ЕАД - Председател на СД 

15. „ЛФ Имоти“ ЕООД – Управител 

16. „ФОРУЪРД“ ЕАД - Изпълнителен директор  

15.17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от 
членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени 
от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в 
разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително: 

а) получени суми и непарични възнаграждения; 
б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако 
възнаграждението се дължи към по-късен момент; 
в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, 
обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения 

За 2021 г. са отчетени разходи за възнаграждения и осигуровки на Съвета на директорите в 
размер на 21 хил.лв. Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на 
директорите, на които не се възлага управлението на дружеството-майка, се определя с приетата 
Политика за възнагражденията утвърдена от Общото събрание на акционерите на 28 септември 
2020 г. 

Тази политика е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 116а ал. 1 от ЗППЦК и Наредба 
№48/20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор Постоянната част на възнагражденията е в 
размер не по-малък от минималния осигурителен праг за дейността, определен съгласно НКИД. 
Възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите, се определя в договора за 
възлагане управлението на дружеството-майка. Разкриването на информация за възнагражденията 
на членовете на Съвета на директорите е в съответствие със законовите норми и устройствените 
актове на дружеството-майка. 

Конкретните възнаграждения на членовете на СД са показани в Доклад за прилагане на 
политиката за възнаграждения, който е неразделна част от Годишния финансов отчет на 
дружеството-майка. 

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

Съвет на директорите   Към 31.12.2021  
( брой акции) 

Здравко Стоев- председател на СД 0 бр. 

Марин Стоев-изпълнителен член на СД 0 бр. 

Георги Тодоров –член на СД 0 бр. 
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15.19. Информация за известните на Дружеството-майка договорености (включително и след 
приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят 
промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или 
облигационери. 
 

Във връзка с изготвен и одобрен от КФН проспект за публично предлагане на ценни книжа, 
решение № 899 - Е от 14.12.2021 г на Комисията за финансов надзор, Дружеството-майка ще 
увеличи капитала чрез издаване на нови 5 000 000 броя обикновени, поименни, безналични 
свободнопрехвърляеми акции. 

Началото на процедурата по увеличение на капитала стартира на 20.12.2021 г. С решение на 
Съвета на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД от 01.02.2022 г., на основание на чл. 89 л, ал. 1 от 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),  подписката е удължена до 01.04.2022 
г., включително, който ден ще се смята за последен ден от подписката. 

В резултат на проведената процедура ще бъдат записани 5 000 000 броя нови акции, с което 
регистрираният капитал се увеличи на 7 840 000 лева. Участието на дружеството – майка „НЮ УЕБ 
МАРКЕТ”ЕАД след приключване на процедурата по увеличението на капитала ще се увеличи  на 
80%.  

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

КФН е предявила иск пред Софийския градски съд срещу Дружеството-майка, за прогласяване 
на нищожност на сделки с финансови инструменти на основание чл. 13, ал. 1, т. 19, б. „б“ от ЗКФН, 
във връзка с чл. 114, ал. 12 от ЗППЦК, в резултат на което към датата на изготвяне на настоящия 
отчет, е станало известно Решение 260420 на  СГС, с което се удовлетворява иска на КФН. 
Извършени са коригиращи операции в отчета на Дружеството-майка към 31.12.2020г. 

 

15.21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за 
кореспонденция 

 
 Мария Николова 
София 1113 
Ул. ”Фредерик Жолио Кюри” 20 
Телефон за връзка +3592 8164306 
Е-mail: office@wmg.bg  
 

15.22. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност 

Дружествата в икономическата група не са извършвали дейности в областта на 
научноизследователската и развойната дейност. 
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15.23.Клонове на предприятието 

Дружествата в групата нямат клонове. 

 

16.ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 

Чл.100н(8)т.1.буква „а” 

16.1. “УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД спазва по целесъобразност Кодекса за корпоративно 
управление, одобрен от заместник –председателя на КФН. 

Корпоративното управление в “УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД съобразно Кодекса, се основава на 
следните принципи: 

➢ Защита правата на акционерите 
➢ Разкриване на информация и прозрачност 
➢ Осигуряване на добро управление на Дружеството-майка от страна на управителните 

органи. 

16.1.1.Функции и задължения на Съвета на директорите 

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП”АД е с едностепенна система на управление с три членен Съвет на 
директорите  

Със своята дейност, съветът на директорите установява и контролира стратегическите 
насоки за развитие на дружеството-майка, изгражда политика в областта на риска, неговото 
управление и вътрешния одит, дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес-
плана на дружеството-майка, сделки от съществен характер, дефинира политиката на 
дружеството-майка по отношение разкриването на информация и връзка с инвеститорите. 

В дружеството-майка е изградена финансово-информационна система, осигуряваща 
спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството-майка. 
Предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове на 
дружеството-майка информация. Съветът на директорите спазва изискванията залегнали в 
приетия през 2011 г. от предходния съвет на директорите Етичен кодекс за поведение на 
членовете на СД. 

В своята дейност членовете на Съвета на директорите се стремят към взаимно уважение, 
зачитане професионалния опит и квалификация на всеки от тях. Те се стремят такъв тип 
взаимоотношения да се прилагат и спрямо служители, инвеститори, контрагенти и акционери 
и дъщерни дружества. 

Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на 
акционерите. 

16.1.2. Избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите 
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Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на 
директорите, съобразно закона и устава на дружеството-майка, както и в съответствие с 
принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на съвета на директорите. 

В състава на Съвета на директорите една трета от членовете му са независими директори. 

В договора за възлагане управлението, сключван с изпълнителния член на Съвета на 
директорите, се определят неговите задължения и задачи, размера на възнаграждението му, 
задълженията му за лоялност към дружеството-майка и основанията за освобождаване. Останалите 
членове спазват задълженията, вменени им в Устава на дружеството-майка, приетите Правила за 
работа на Съвета на директорите, общите правила съгласно действащите нормативни актове (ТЗ, 
ЗППЦК, ЗПФИ), прилагани в дружеството-майка. 

16.1.3.Структура и компетентност 

Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите е определен от Устава на 
дружеството-майка. 

Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите на “УЕБ МЕДИЯ ГРУП”АД, 
гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по 
отношение функционирането на дружеството-майка. 

Съветът на директорите в съответствие с компетенциите на своите членове е осъществил 
надлежно разделение на задачите и задълженията помежду си. 

Независимият директор контролира действията на изпълнителното ръководство чрез 
ефективно участие в работата на одитния комитет, създаден в дружеството-майка. 

Независимият директор е член на съвета на директорите и съгласно делегираните му права в 
устройствените актове на дружеството-майка, упражнява ефективен контрол и извършва действия, 
защитаващи правата на акционерите. 

Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания, професионална квалификация, 
образование и опит, които се изискват за заеманата от тях позиция в управлението.  

Членовете на Съвета на директорите активно участват във всякакви форми за повишаване 
квалификацията им във връзка с корпоративното управление, промени в законодателството, 
повишаване изискванията в различните отрасли на стопанската дейност, в които дружеството-
майка има интереси. 

Членовете на съвета на директорите участват в управителни органи на други дружества, като 
разполагат с необходимото време за изпълнение на задълженията си. В устройствените актове на 
дружеството-майка няма изрично ограничение за броя на дружествата в които членовете на Съвета 
на директорите могат да заемат ръководни позиции. 
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Изборът на членовете на Съвета на директорите на дружеството-майка става посредством 
прозрачна процедура, която осигурява навременна и достатъчна информация относно личните и 
професионални качества на кандидатите за членове. 

16.1.4.Възнаграждение 

Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които 
не се възлага управлението на дружеството-майка, се определя от Общото събрание на 
акционерите с приетата Политика за възнагражденията от 28.09.2020 г. Тази политика е изготвена в 
съответствие с изискванията на чл. 116а ал. 1 от ЗППЦК и Наредба №48/20.03.2013 г. Постоянната 
част на възнагражденията е в размер не по-малък от минималния осигурителен праг за дейността, 
определен съгласно НКИД. Възнаграждението на изпълнителния член на Съвета на директорите, се 
определя в договора за възлагане управлението на дружеството-майка. Разкриването на 
информация за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите е в съответствие със 
законовите норми и устройствените актове на дружеството-майка. 

Възнагражденията, изплатени на съвета на директорите през периода са както следва: 

Марин Стоев - изпълнителен член на СД – 6 600 лв. 
Здравко Стоев - председател на СД – 6 600 лв. 
Георги Тодоров - член на СД – 7 800 лв. 

16.1.5 Конфликт на интереси 

За максимално избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси, в 
устройствените актове на дружеството-майка са създадени процедури, според които всеки член на 
съвета на директорите, следва да разкрива пред съвета съществуването на такъв конфликт. 

Потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато дружеството-майка 
възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в което: 

 (а) член на Съвета на директорите или свързани (заинтересувани) с него лица имат 
финансов интерес; 

 (б) член на Съвета е член на Управителен съвет, Надзорен съвет или Съвет на 
директорите. 

Всяка подобна сделка подлежи на предварително одобрение съгласно законния орган на 
дружеството-майка - Общото събрание или Съвета на директорите. 

16.1.6.Комитети 

На редовното годишно Общо събрание на акционерите през 2020 г., беше взето Решение 
функциите на одитен комитет да се изпълняват от външни за и независими от „УЕБ МЕДИЯ ГРУП”АД 
лица, притежаващи необходимото образование и квалификация за срок от три години.  
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Одитният комитет осъществява своята дейност съгласно приетият от ОС Статут на одитния 
комитет. В своята дейност, одитният комитет на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД се ръководи от принципите 
на добро  корпоративно управление в процеса на финансово отчитане, осъществяване на 
независим одит, осъществяване на вътрешен контрол и вътрешен одит. 

Дейността на одитния комитет е в съответствие със статута и основните му права и 
задължения, а именно:  

-информира Съвета на директорите за резултатите от задължителния одит; 
-наблюдава процесите на финансово отчитане в дружеството-майка; 
-наблюдава надеждността на вътрешната контролна система; 
-наблюдава задължителния одит на финансовите отчети, включително неговото извършване; 
-проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в съответствие с глава 
шеста и седма от ЗНФО, както и чл.6 от Регламент(ЕС)№537/2014; 
-отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор/одиторско предприятие; 

В дружеството-майка има изградена система за вътрешен одит която гарантира неговата 
дейност да е в съответствие със стандартите за професионална  практика.  

В дружеството-майка е изграден и инвестиционен комитет, чиято структура и  дейност е 
регламентирана  в Устава на дружеството-майка. 

16.1.7. Одит и вътрешен контрол 

Съгласно приетият статут на Одитния комитет, последният  писмено мотивира пред Общото 
събрание предложението си за избор на одитор, като извършва необходимите проверки за 
независимост, квалификация и репутация на същия. 

При предложенията и избора на външен одитор се прилага ротационен принцип.  

Съветът на директорите е създал система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното 
функциониране на системата за отчетност и разкриване на информация, както и идентифициране 
на рисковете съпътстващи дейността на дружеството-майка и подпомагаща ефективното му 
управление. 

16.1.8. Защита правата на акционерите 

За защита правата на акционерите, в дружеството-майка са изготвени правила за 
организирането и провеждането на редовните и извънредни Общи събрания на акционерите, 
които гарантират упражняването правото на глас, както и равнопоставеното третиране на всички 
акционери и правото на всеки да изрази мнението си по точките от дневния ред и за гласуването на 
упълномощените лица в съответствие с инструкциите на акционерите. 

Съветът на директорите се стреми писмените материали, свързани с дневния ред на Общите 
събрания, да бъдат конкретни и ясни, без да въвеждат в заблуждение акционерите и да са 
достъпни за тях. 
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На заседанието на Общото събрание присъстват всички членове на съвета на директорите. 

Създадена е организация, гарантираща правото на акционерите да бъдат информирани 
относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.  

16.1.9. Разкриване на информация 

В дружеството-майка е изградена и се поддържа система за разкриване на информация, 
гарантираща равнопоставеност на адресатите на тази информация (акционери, заинтересовани 
лица, инвестиционна общност). 

Създадената система за разкриване на информация не позволява злоупотреби с вътрешна 
информация, осигурява пълна навременна, вярна и разбираема информация, която да дава 
възможност за обективни и информирани решения и оценки на инвеститорите. 

Съветът на директорите контролира спазването на вътрешни правила за изготвяне на 
годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация. Определени са лицата, 
имащи достъп до вътрешна информация. Изготвени са писмени материали с разяснения за правата 
и задълженията им. Провеждат се периодични срещи-обучения, при настъпили изменения в 
нормативната уредба или постъпили нови лица. 

Разработена е и се поддържа интернет страница на Дружеството-майка с утвърдено 
съдържание. Разкриваната чрез интернет страницата на Дружеството-майка информация включва  

➢ История на Дружеството-майка; 
➢ Устав на Дружеството-майка; 
➢ Данни за управителните органи; 
➢ Информация: финансова; вътрешна; друга регулирана информация 
➢ Дружества: Акционерна структура на Дружеството-майка; 
➢ Новини; 
➢ Контакти. 

Разкриването на информация се предоставя по ред и начин определен съгласно действащото 
законодателство. 

16.1.10. Заинтересовани лица 

В дружеството-майка е създадена политика за идентифициране на заинтересованите лица с 
отношение към неговата дейност, въз основа на тяхната степен и сфери на влияние, роля и 
отношение към устойчивото му развитие, като се отчитат техните интереси и ръководството се 
стреми за привличането им при решаване на определени, изискващи позицията им, въпроси. 

В своята политика към заинтересованите лица, Съветът на директорите се съобразява със 
законовите изисквания. 
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16.1.11.Информация по чл.100н(8)т1,букви „б”и „в” 

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП”АД не прилага друг Кодекс за корпоративно управление, както не прилага 
други практики в допълнение към чл.100н(8) букви „а” и „б”. 

16.2.Информация по чл.100н(8)т2. 

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП”АД спазва Кодекса за корпоративно управление одобрен от заместник –
председателя на КФН. 

16.3.Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и 
управление на риска във връзка с процеса на финансово отчитане 

В „УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД функционира система за вътрешен контрол и управление на риска, 
която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на 
информация. Системата е изградена и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, 
съпътстващи дейността на дружеството-майка и подпомагане тяхното ефективно управление. 
Съветът на директорите носи основната отговорност и роля по отношение на изграждане на 
системата за вътрешен контрол и управление на риска. Той изпълнява както управляваща и 
насочваща функция, така и текущ мониторинг.  

Текущият мониторинг от корпоративното ръководство се състои в оценяване надеждността на 
системата в условията на променена среда, дали действа както се очаква и дали се адаптира 
периодично към променените условия.  

Контролна среда 

Контролната среда включва функциите за общо управление и ръководните такива, както и 
отношението, информираността и действията на корпоративното ръководство, отговорно за 
управлението в широк смисъл и отговорното управление по отношение на  вътрешния контрол.  

Процес за оценка на рисковете на Групата 

 Процесът на оценка на риска от страна на корпоративното ръководство представлява базата 
за начина, по който Съветът на директорите на дружеството-майка определя рисковете, които 
следва да бъдат управлявани. 

Съветът на директорите идентифицира следните видове риск, относими към Групата и 
неговата дейност: общи (систематични) и специфични (несистематични) рискове. 

Систематичните рискове са свързани с макросредата, в която Групата функционира, поради 
което същите не подлежат на управление от страна на ръководния екип, но последния ги 
наблюдава и отчита при вземането на стопански решения.. 

Несистематични рискове са пряко относими към дейността на Групата и зависят предимно от 
корпоративното ръководство. За тяхното минимизиране се разчита на повишаване ефективността 
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от вътрешно-фирменото планиране и прогнозиране, което осигурява възможности за 
преодоляване на евентуални негативни последици от настъпило рисково събитие. 

Всеки от рисковете, свързани с държавата – политически, икономически, кредитен, 
инфлационен, валутен – има самостоятелно значение, но общото им разглеждане и 
взаимодействието между тях формират цялостна представа за основните икономически 
показатели, пазарните условия, конкурентните условия в страната, в която Групата осъществява 
своята дейност. 

Подробно описание на рисковете, характерни за дейността на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД е 
представено в т.3, стр. 3-7„УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА” от настоящия консолидиран годишен доклад за 
дейността. 

Информационна система и свързаните с нея бизнес процеси, съществени за финансовото 
отчитане и комуникацията  

Информационната система, съществена за целите на финансовото отчитане, която включва 
счетоводната система, се състои от процедури и документация, разработени и установени с цел:  

• иницииране, отразяване, обработка и отчитане на сделки и операции на Групата (както 
и събития и условия) и поддържане на отчетност за свързаните активи, пасиви и собствен капитал;  

• разрешаване на проблеми с неправилна обработка на сделки и операции, като 
например автоматизирани файлове за неуточнени позиции на информация и процедури, следвани 
за своевременно коригиране на задържаните неуточнени позиции;  

• обработка и отчитане на случаи на заобикаляне на системите или преодоляване на 
контролите;  

• прехвърляне на информацията от системите за обработка на сделките и операциите в 
главната книга;  

• обхващане на информация, съществена за финансовото отчитане на събития и условия, 
различни от сделки и операции, като например амортизация на материални и нематериални 
активи и промени в събираемостта на вземанията;  

• и гарантиране, че изискваната за оповестяване от приложимата обща рамка за 
финансово отчитане информация е събрана, отразена, обработена, обобщена и, че тя е подходящо 
отчетена във финансовия отчет.  

Комуникацията от страна на Групата на ролите и отговорностите във финансовото отчитане и 
на важни въпроси, свързани с нея, включва осигуряването на разбиране за индивидуалните роли и 
отговорности, свързани с вътрешния контрол върху нея. Тя включва такива въпроси като например 
степента, в която счетоводния екип разбира по какъв начин дейностите му в информационната 
система за финансово отчитане, са свързани с работата на други лица и средствата за докладване 
на изключения към корпоративното ръководство.  
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Комуникацията се осъществява въз основа на разработени правила за финансово отчитане, 
отразени в приетата Счетоводна политика на Дружествата от Групата при създаването им. 
Откритите канали за комуникация помагат за гарантиране, че изключенията се докладват и за тях се 
предприемат действия.  

Текущо наблюдение на контролите  

Текущото наблюдение на контролите е процес на оценка на ефективността на резултатите от 
функционирането на вътрешния контрол във времето. То включва своевременна оценка на 
ефективността на контролите и предприемане на необходимите оздравителни действия. 
Корпоративното ръководство извършва текущо наблюдение на контролите чрез текущи дейности, 
отделни оценки или комбинация от двете. Текущите дейности по наблюдение често са вградени в 
нормалните повтарящи се дейности на Групата и включват регулярни управленски и надзорни 
дейности. 

16.4. Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 
2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за 
поглъщане   

16.4.1. Информация по член 10, параграф 1, буква "в" от Директива 2004/25/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане   

Значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени  акционерни 
участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от 
Директива 2001/34/ЕО 

Към 31.12.2020 г. акционерите, притежаващи 5 на сто или повече от капитала и правата на 
глас в общото събрание на дружеството-майка са: 

Наименование Брой притежавани 
акции 

% 

„НЮ УЕБ МАРКЕТ” ЕАД  1 477 575 52.03% 

ДФ „ЗЛАТЕН ЛЕВ” АД 162 500 5.72% 

ДФ”ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ” АД 145 500 5.12% 

16.4.2. Информация по член 10, параграф 1, буква "г" от Директива 2004/25/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане   

Притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и описание на тези 
права 

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД няма акционери със специални контролни права. 
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16.4.3. Информация по член 10, параграф 1, буква "е" от Директива 2004/25/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане   

Всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху правата на 
глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване 
на правата на глас или системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството-майка 
финансовите права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните 
книжа 

Не съществуват ограничения върху правата на глас на нито един от акционерите на „УЕБ 
МЕДИЯ ГРУП” АД.  

16.4.4. Информация по член 10, параграф 1, буква "з" от Директива 2004/25/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане   

Правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета и 
внасянето на изменения в учредителния договор 

Съветът на директорите на Дружеството-майка се избира от Общото събрание за срок от 5 
(пет) години. Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години. 
Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения. След изтичане на мандата им 
членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избирането от 
Общото събрание на нов съвет. 

Съветът на директорите се състои от три физически и/или юридически лица. Съставът на 
Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко време. 
Юридическото лице – член на Съвета на директорите определя представител за изпълнение на 
задълженията му в Съвета на директорите. Юридическите лица са солидарно и неограничено 
отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от 
действията на техните представители. 

Членовете на Съвета на директорите трябва да имат висше образование и да не са: 

1.осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

2.обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорни 
съдружници в търговско дружество и да не се намират в производство по обявяване в 
несъстоятелност; 

3.били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, 
прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на 
решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори; 

4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност; 

5. съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по съребрена линия 
помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващо дружество.  
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Най-малко една трета от членовете на СД трябва да бъдат независими лица. Независимият 
член на СД не може да бъде: 

1. служител в Дружеството-майка; 

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% (двадесет и пет 
процента) от гласовете в общото събрание или е свързано с Дружеството-майка лице; 

3. лице, което е в трайни търговски отношения с Дружеството-майка; 

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество 
или друго юридическо лице по т.2. или т.3 на тази алинея; 

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на Дружеството-майка. 

Съгласно Правилата за работа на Съвета на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП”АД, съставът на 
избрания от общото събрание Съвет на директорите трябва да гарантира независимостта и 
безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение функционирането 
на дружеството-майка. Съветът на директорите трябва да осигури надлежно разделение на 
задачите и задълженията между своите членове, като основна функция на независимите директори 
е да контролират действията на изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на 
дружеството-майка в съответствие с интересите и  правата  на  акционерите. 

Уставът на дружеството-майка се изменя и допълва от общото събрание на акционерите. 
Решенията за изменения и допълнения в Устава се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от 
представените акции. 

16.4.5. Информация по член 10, параграф 1, буква "и" от Директива 2004/25/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане   

Съветът на директорите взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на 
Дружеството-майка, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство, са от 
изключителната компетентност на Общото събрание. 

Решенията за изменения и допълнения в Устава на Дружеството-майка, както и за издаване и 
обратно изкупуване на акции е изключително правомощие на Общото събрание на акционерите. 

/изм.23.06.2014г./, /изм.29.06.2018г./ 

В срок от 5 години от вписване на настоящото изменение на Устава в Търговския Регистър към 
Агенция по вписванията, Съветът на директорите (СД) може да увеличи (наведнъж или на части) 
капитала на Дружеството-майка до достигане на общ номинален размер 20 000 000 лв. (двадесет 
милиона лева), чрез издаване на нови поименни акции с право на глас, включително в резултат на 
конвертиране на издадени от дружеството-майка конвертируеми облигации.” 

/изм.29.06.2018г./В срок от 5 години от вписване на настоящото изменение на Устава в 
Търговския регистър към Агенция по вписванията, взема решение за издаване на облигации, 
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включително при условията на публично предлагане при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК, 
една или повече емисии облигации, включително конвертируеми, с обща номинална стойност до 
20 000 000 лв. или равностойността им в друга валута. Определя по своя преценка условията на 
облигационния заем, в т.ч., но не само брой, вид, номинална и емисионна стойност на 
предлаганите облигации, ограничения за прехвърлянето им, лихва, падеж и всички други условия 
изискващи се като съдържание в предложението за записване.” 

В продължение на пет години, считано от датата на регистриране на изменението, съветът на 
директорите може да увеличава капитала на Дружеството-майка до десет милиона лева чрез 
издаване на нови акции. 

Съгласно Устава на дружеството-майка, Съветът на директорите : 

1. Избира и освобождава изпълнителен директор, председател на съвета на директорите и 
директор за връзки с инвеститорите на Дружеството-майка. 

2. Взема решения, свързани с оперативното управление на Дружеството-майка. 

3. Приема Правила за своята дейност и утвърждава Правила за вътрешната организация на 
Дружеството-майка; 

4. В предвидените от закона случаи и/или, по преценка на Съвета на директорите, при 
настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството-майка, свиква незабавно 
Общо събрание на акционерите; 

5. Взема решения за извършване на всички сделки на Дружеството-майка със заинтересовани 
лица, при спазване на ограниченията на чл.114 от ЗППЦК. 

16.4.6. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните органи 
и техните комитети  

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД има едностепенна система на управление. Дружеството-майка се 
управлява и представлява от Съвет на директорите.  

Съветът на директорите се състои от три физически лица. Съставът на Съвета на директорите 
може да бъде променен от Общото събрание по всяко време. 

Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж месечно или на 
извънредни заседания, свикани от председателя. Всеки член на Съвета на директорите може да 
поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси. В този случай 
председателят е длъжен да свика заседание, като изпрати уведомления в 3-дневен срок преди 
датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса не се налага заседанието да бъде 
свикано в по-кратък срок. 

В уведомлението за свикване на заседание задължително се посочва мястото, датата, часа на 
заседанието и предложения дневен ред. Уведомяване за свикване на заседание не е необходимо 
за присъствалите членове, ако същите на предходното заседание на Съвета на директорите са 
уведомени за мястото, датата, часа и дневния ред на следващото заседание.  
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Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя или от 
другите членове на Съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат 
разисквани на предстоящото заседание. 

За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от всички 
членове, присъствали на заседанието. Протоколите се съхраняват от специално определено за тази 
цел лице. Протоколите от заседанията на Съвета представляват търговска тайна. Факти и 
обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на 
трети лица единствено по решение на Съвета на директорите или когато нормативен акт изисква 
това. 

16.4.7. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на 
административните, управителните и надзорните органи на емитента във връзка с аспекти, като 
възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, 
начинът на приложението й и резултатите през отчетния период; когато не се прилага такава 
политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това 

Съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 12 от ЗППЦК, изискванията на чл. 100н, ал. 8, т. 6 
относно описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на административните, 
управителните и надзорните органи на дружеството-майка във връзка с аспекти, като възраст, пол 
или образование и професионален опит, целите на тази политика на многообразие, начинът на 
приложението й и резултатите през отчетния период не се прилагат за малките и средните 
предприятия.  

Тъй като „УЕБ МЕДИЯ ГРУП” АД попада в категорията на малките предприятия съгласно чл. 19, 
ал. 3 от Закона за счетоводството, същото не прилага политика на многообразие. 

17. НЕФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ДИРЕКТИВА 2014/95/EU  
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

Изискванията за публикуване на нефинансова информация касаят големите предприятия, 
които са предприятия от обществен интерес и които към 31 декември на отчетния период 
надвишават критерия за среден брой служители през финансовата година от 500 души. 

Предвид посочените в Закона за счетоводство критерии, може да бъде направен извода, че за 
„УЕБ МЕДИЯ ГРУП”АД не възниква задължение за докладване на нефинансова информация 
самостоятелно или като част от доклада на СД.  

Годишният консолидиран финансов отчет за 2021 г. е приет от Съвета на директорите на 
28.04.2021 г. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН: ................................... 
Марин Стоев 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД: ............................... 
    Здравко Стоев 
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Поясненията от страница 5 до страница 37 на консолидирания финансов отчет представляват неразделна част от него 

Консолидиран отчет за финансовото състояние  
към 31 декември 2021 г. 
 

 Бел. 31 декември 31 декември 
  2021 2020 

  хил. лв. хил. лв. 
Нетекущи активи    
Репутация 6 301 301 
Нематериални активи 7 2 119 2 223 
Машини и оборудване 8 11 2 
Отсрочени данъчни активи  2 1 

Общо нетекущи активи  2 433 2 527 
Текущи активи  

 
 

Търговски и други вземания 10 5 437 5 661 
Вземания от сделки с финансови активи 11 6 824 7 582 
Пари и парични еквиваленти 12 205 18 

Общо текущи активи  12 466 13 261 

Общо активи  14 899 15 788 

Собствен капитал    
Акционерен капитал 13.1 2 840 2 840 
Премиен резерв 13.2 53 53 
Други резерви 13.3 4 372 4 372 
Натрупана загуба  (4 926) (3 649) 
Резултат за периода  (866) (1 277) 

Общо собствен капитал принадлежащ на 
акционерите на Уеб Медия Груп АД  

1 473 2 339 

Неконтролиращо участие  (39) (50) 

Общо собствен капитал  1 434 2 289 
Нетекущи пасиви  

 
 

Дългосрочни заеми 15.1 10 000 12 000 
Дългосрочни задължения към свързани лица 25.3 340 422 

Общо нетекущи пасиви  10 340 12 422 
Текущи пасиви  

 
 

Текуща част на дългосрочни заеми 15.1 2 177 178 
Задължения по търговски заеми 15.2 173 59 
Търговски и други задължения 16 774 839 
Краткосрочни задължения към свързани лица 25.3 1 1 

Общо текущи пасиви  3 125 1 077 

Общо пасиви  13 465 13 499 

Общо собствен капитал и пасиви  14 899 15 788 

 
Съставител : Мария Николова Изпълнителен директор : Марин Стоев 

 Председател на СД : Здравко Стоев 
   
Консолидираният финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на 
Директорите на „Уеб Медия Груп” АД от 26.04.2022 г. 
 

Съгласно доклад на независимия одитор  
„Кроу България Одит“ ЕООД, Одиторско дружество, рег. №167 
  

  

Гюляй Рахман   
Управител и регистриран одитор, отговорен за одита 
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Поясненията от страница 5 до страница 37 на консолидирания финансов отчет представляват неразделна част от него 

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход 
за годината, приключваща на 31 декември 2021 г. 
 

 Бел. 2021 2020 

  хил. лв. хил. лв. 
     
Приходи    
Приходи от продажби 17 1 804 1 137 
Други приходи 18 6 28 
Приходи от финансирания 19 63 159 

  
 

1 873 1 324 
Оперативни разходи      
Разходи за материали 20 (12) (12) 
Разходи за външни услуги 21 (533) (326) 
Разходи за персонала 14.1 (845) (642) 
Разходи за амортизация на нефинансови активи 7,8 (649) (598) 
Други разходи 22 (93) (80) 

Загуба от оперативна дейност 
 

(259) (334) 
    
Финансови приходи 23 322 101 
Финансови разходи 23 (918) (1 042) 

Резултат преди данъци 
 

(855) (1 275) 
Разход за данък върху печалбата 

 
 -   -  

Текущ резултат за периода 
 

(855) (1 275) 

Общо всеобхватна загуба за периода  (855) (1 275) 

Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода, отнасяща се до:   
Неконтролиращото участие  11 2 
Притежателите на собствен капитал на 
предприятието  майка  (866) (1 277) 
    
(Загуба) / Печалба на акция в лв.    
Основна нетна (загуба)/ печалба на акция (в лв.) 24 (0,30) (0,45) 

 
Съставител : Мария Николова Изпълнителен директор : Марин Стоев 

 Председател на СД : Здравко Стоев 
   
Консолидираният финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на Директорите 
на „Уеб Медия Груп” АД от 26.04.2022 г. 
 

Съгласно доклад на независимия одитор  
„Кроу България Одит“ ЕООД, Одиторско дружество, рег. №167  
  

  

Гюляй Рахман   
Управител и регистриран одитор, отговорен за одита 
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Поясненията от страница 5 до страница 37 на консолидирания финансов отчет представляват неразделна част от него 

Консолидиран отчет за паричните потоци  
за годината, приключваща на 31 декември 2021 г. 

 
  Бел. 2021 2020 

  хил. лв. хил. лв. 
     
Оперативна дейност    
Постъпления от клиенти  2 212 1 548 
Плащания към доставчици  (926) (559) 
Плащания към персонал и осигурителни институции  (882) (663) 
Платени данъци (без данък върху дохода)  (93) (82) 
Други постъпления от оперативна дейност  76 118 

Нетен паричен поток от оперативна дейност  387 362 

       
Инвестиционна дейност      
Придобиване на нематериални активи  (325) (350) 
Предоставени заеми  - (75) 
Плащания по предоставени заеми   309 729 
Постъпления от лихви  148 56 
Покупка на инвестиции   (236) - 
Други постъпления от инвестиционна дейност  752 - 

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност  648 360 

       
Финансова дейност      
Получени заеми  - 476 
Плащания по получени заеми  (84) (446) 
Плащания на лихви  (764) (750) 

Нетен паричен  поток от финансова дейност  (848) (720) 

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти  187 2 

Пари и парични еквиваленти в началото на годината  18 16 

Пари и парични еквиваленти в края на годината 12 205 18 

 
Съставител : Мария Николова Изпълнителен директор : Марин Стоев 

 Председател на СД : Здравко Стоев 
   
Консолидираният финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на Директорите 
на „Уеб Медия Груп” АД от 26.04.2022 г. 
 

Съгласно доклад на независимия одитор  
„Кроу България Одит“ ЕООД, Одиторско дружество, рег. №167 
  

  

Гюляй Рахман   
Управител и регистриран одитор, отговорен за одита 
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Поясненията от страница 5 до страница 37 на консолидирания финансов отчет представляват неразделна част от него 

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември 2021 г. 
 

Всички суми са представени в ‘000 лв. 

Акционерен 

капитал 

Премиен 

резерв 

Други 

резерви  

Натрупана 

печалба/(загуба)  

Общо собствен 

капитал, 

принадлежащ на 

акционерите 

Неконтролиращо 

участие 

Общо 

собствен 

капитал 

               

Салдо към 1 януари 2021 г.  2 840 53 4 372 (4 926) 2 339 (50) 2 289 

Загуба за периода  -   -   -  (866) (866) 11 (855) 

Общо всеобхватна загуба за годината  -   -  - (866) (866) 11 (855) 

Салдо към 31 декември 2021 г. 2 840 53 4 372 (5 792) 1 473 (39) 1 434 

 

Салдо към 31 декември 2020 г. 2 840 53 4 372 (4 926) 2 339 (50) 2 289 
               

Салдо към 1 януари 2020 г. преди преизчисление 2 840 53 372 (223) 3 042 (52) 2 990 

Ефект от корекция - - - (3 426) (3 426) - (3 426) 

Преизчислено салдо към 1 януари 2020 г.  2 840 53 372 (3 649) (384) (52) (436) 
        
Загуба за периода  -   -   -  (1 277) (1 277) 2 (1 275) 

Общо всеобхватна загуба за годината  -   -  - (1 277) (1 277) 2 (1 275) 

Формиране на други резерви - - 4 000 - 4 000 - 4 000 

Салдо към 31 декември 2020 г. 2 840 53 4 372 (4 926) 2 339 (50) 2 289 

 
Съставител : Мария Николова Изпълнителен директор : Марин Стоев 

 Председател на СД : Здравко Стоев 
Финансовият отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на Директорите 
на „Уеб Медия Груп” АД от 26.04.2022 г. 
 
Съгласно доклад на независимия одитор  
„Кроу България Одит“ ЕООД 
Одиторско Дружество, рег. №167 
 

Гюляй Рахман   
Управител и регистриран одитор, отговорен за одита  
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Пояснителни бележки към консолидирания финансов отчет 

1. Обща информация 

„Уеб Медия Груп“ АД е регистрирано като акционерно дружество в търговския регистър на Агенцията 
по вписванията под № 131387286. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. 
София, ул. ”Фредерик Жолио Кюри” № 20 ет. 10. 

Уеб Медия Груп“ АД няма промяна в наименоваито през 2021г. Предметът на дейност на „Уеб Медия 
Груп“ АД се състои в: научно-технологически услуги и свързаните с тях изследователски и 
проектантски услуги, проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер, трансфер на 
данни по електронен път, създаване и обработка на база данни, информационни услуги, рекламна 
дейност и всякакви дейности, незабранени от закон. 

Дружеството-майка има едностепенна система на управление и се управлява от съвет на 
директорите. Към датата на съставяне на отчета, Дружеството-майка се представлява от Марин 
Иванов Стоев  - изпълнителен директор и Здравко Атанасов Стоев – председател на СД заедно.  

С вписване на 21.04.2020 год., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са отразени 
следните промени по партидата на „Уеб Медия Груп“ АД: 

Промени в управителните органи: 
- заличени са Иво Любомиров Апостолов,  Георги Лъчезаров Минев и Нели Славейкова Славова като 
членове на Съвета на директорите; 
- вписани като нови членове на СД са Марин Иванов Стоев, Здравко Атанасов Стоев и Георги Бойков 
Тодоров; 
- дружеството се представлява от Марин Иванов Стоев. 

С вписване на 24.04.2020 год., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е заличен 
Здравко Атанасов Стоев като прокурист  на „Уеб Медия Груп“ АД. 

Дружеството има регистриран капитал в размер на 2 840 000 лева, разпределен в 2 840 000 
обикновени, безналични, поименни акции с право на един глас в общото събрание на акционерите и 
с номинална стойност 1 лев всяка една. 

Дружеството има одобрен проспект от Комисията за финансов надзор, решение № 899 - Е от 
14.12.2021г. за увеличение на капитала, чрез издаване на нови 5 000 000 броя обикновени, 
поименни, безналични свободнопрехвърляеми акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев 
и емисионна стойност 1,80 (един лева и осемдесет стотинки) лева всяка една. 

Средно списъчният брой на персонала за 2021 г. е 38 (2020 г: 38) 

Акциите на Дружеството-майка са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България – 
„Българска Фондова Борса-София” АД с борсов код 45W. 

Мажоритарният собственик е дружество „Ню Уеб Маркет“ ЕАД, регистрирано в Търговския регистър 
на Агенцията по вписванията под № 201607193. 

Крайният собственик е дружество „Финанс Секюрити Груп” АД, регистрирано в България, чиито 
дългови инструменти се търгуват на Българската фондова борса. 

2. Основа за изготвяне на финансовия отчет 

Консолидираният финансов отчет на Групата е съставен в съответствие с Международните стандарти 
за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни 
стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС). Наименованието „международни стандарти за 
финансово отчитане (МСФО)“ е идентично с наименованието „международни счетоводни стандарти 
(МСС)“, така както е упоменато в т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за Счетоводството. 

Консолидираният финансов отчет е съставен в български лева, който е функционалната валута на 
Групата. Всички суми са представени в хиляди лева (‘000 лв.) (включително сравнителната 
информация за 2020 г.), освен ако не е посочено друго. 
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Консолидираният финансов отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие и 
като са взети предвид възможните ефекти от продължаващото въздействие на пандемията от 
коронавирус Covid-19. 

Ограниченията и мерките предприети за ограничаване на пандемията от COVID-19 не оказаха 
съществено влияние върху дейността на Групата. Приходите от рекламни услуги за 2021 г. се 
увеличиха с около 60% спрямо 2021 г. Очакванията на рекламния бранш са през 2022 г. българския 
рекламен пазар да се възстанови и да надхвърли нивата от преди кризата 2019 г.  

Прогнозата за следващите 2 години е пазарът постепенно да расте, като през 2023 година медийните 
инвестиции ще достигнат близо 590 млн. лв. Прогнозата е дигиталните медии да запазят и плавно да 
увеличават дела си в общия медиен микс до над 32,5% през 2022 г. и ръст с 10% през 2023 г. 
Очакванията са разходите за реклама в дигиталните канали да достигнат до 198 млн. лв. през 2023 г. 

Дружеството-майка стартира електронен магазин за хранителни стоки на адрес 
https://shop.gladen.bg. на 13 май 2020 г. В условията на пандемия се наблюдава увеличение на дела 
на електронната търговия в световен мащаб. Тази тенденция се очаква да се запази и през 2022 г. 
Интересът на клиентите към онлайн покупките и услугите се е увеличил. Смята се, че при продажбите 
на хранителните стоки,  електрониката и при почистващите препарати увеличението е над 40-50%, а в 
някои сектори и доста повече. 

Очакването на ЕЦБ за подем отвъд краткосрочния хоризонт се основава на допускането за 
постепенно отминаване на пандемията от COVID-19 и спад на икономическото ѝ въздействие. Това 
би трябвало да отслаби съответната несигурност и да засили доверието. Очакването се опира и на 
постепенно отпадане на затрудненията във веригите на доставка от второто тримесечие на 2022 г. 
нататък, на благоприятни условия за финансиране, известно използване на натрупаните големи 
спестявания и на продължаващо възстановяване в световен мащаб. 

Ръководството на Групата следи развитието на икономическата обстановка и ще предприеме всички 
възможни мерки, за да ограничи негативния ефект върху финансовото състояние и резултатите от 
дейността.  

Ръководството на Групата следи инфлацията в страната и непрекъснато нарастващото ниво на цените 
на енергийните източници. Годишната инфлация за декември 2021 г. спрямо декември 2020 г. е 7.8%. 
Това ще доведе до скок, и на всички останали цени, включително всички видове храни, битовите 
услуги, нехранителните стоки.  

Прогнозите на ЕЦБ от декември 2021 г. сочат, че средната инфлация на енергоносителите ще остане 
висока през 2022 г., поддържайки общата инфлация сравнително повишена, но би трябвало да 
спадне през 2023 г. и 2024 г.  

Към 31.12.2021 г. Групата отчита собствен капитал в размер на 1 473 хил. лв. За календарната 2021 г. 
Групата отчита загуба преди данъци в размер на 866 хил. лв. Тези обстоятелства показват наличието 
на значителна несигурност, която може да породи съществено съмнение относно възможността на 
Групата да продължи да функционира като действащо предприятие без подкрепата на 
собствениците и други източници на финансиране. 

На свое заседание от 20.09.2021 г. Съветът на директорите на Дружеството – майка на основание Чл. 
36, ал.3 т.5 от Устава, взе решение за увеличение на капитала на дружеството при следните 
параметри: 

Капиталът на Дружеството – майка да бъде увеличен от 2 840 000 (два милиона осемстотин и 
четиридесет) лева, разпределен в 2 840 000 (два милиона  осемстотин и четиридесет) броя 
обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност 1 

https://shop.gladen.bg/
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лев, на 7 840 000 (седем милиона осемстотин и четиридесет хиляди) лева, разпределен в 7 840 000 
(седем милиона осемстотин и четиридесет хиляди) броя акции, чрез издаване на нови 5 000 000 (пет 
милиона) обикновени акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 
1,80 (един лева и осемдесет стотинки) лева всяка една.  

Във връзка с това Дружество-майка е изготвило и представило в КФН проспект за публично 
предлагане на ценни книжа. С решение № 899 - Е от 14.12.2021 г на Комисията за финансов надзор е 
потвърден Проспект за публично предлагане чрез издаване на нови 5 000 000 броя обикновени, 
поименни, безналични свободнопрехвърляеми акции. 

Началото на процедурата по увеличение на капитала стартира на 20.12.2021 г. чрез публикуване на 
Съобщение за първично публично предлагане на акции на Дружеството – майка.  

На свое заседание от 01.02.2022 г. Съветът на директорите на Дружеството – майка, на основание на 
основание чл. 89 л, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), взе решение 
за удължаване на срока на подписката за публично предлагане на 5 000 000(пет милиона) 
обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, всяка с 
номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1.80 (един лев и осемдесет стотинки) лева с 
60 (шестдесет) дни, или до 01.04.2022 г., включително, който ден ще се смята за последен ден от 
подписката. 

В тези условия ръководството направи анализ и преценка на способността Групата да продължи 
своята дейност като действащо предприятие на база на наличната информация за предвидимото 
бъдеще и ръководството очаква, че Групата има достатъчно финансови ресурси, 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 влезли в сила от 1 януари 2021 г.  

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

Изменения на МСФО 16 Лизинг: Намаления на наемите, свързани с Covid-19 след 30 юни 2021 г., в 
сила от 1 април 2021 г., приет от ЕС 

Изменението от май 2020 г., което предоставяше на лизингополучателите освобождаване от 
необходимостта да третират свързаната с Covid-19 отстъпка в наема като модификация на 
лизинговия договор, вече ще може да се прилага до 30 юни 2022 г. Измененията в свързаните с 
Covid-19 намаления на наемите след 30 юни 2021 г. имат за цел: 

- да позволят на лизингополучателите да прилагат практически целесъобразната мярка за 
намаленията в наемите, свързани с Covid-19 и по-специално плащанията, първоначално 
дължими на или преди 30 юни 2021 г. 

- да изисква от лизингополучателите, прилагащ изменението да го направят за годишни 
финансови периоди започващи на или след 1 април 2021 г.  

- лизингополучателите, прилагащи изменението, да го направят ретроспективно, признавайки 
кумулативния ефект от първоначалното прилагане на изменението като корекция на 
началното салдо на неразпределената печалба (или друг компонент на собствения капитал, 
ако е приложимо) в началото на годишния отчетен период, в който лизингополучателите за 
първи път прилагат изменението 

- да посочат, че през отчетния период, в който лизингополучателите за първи път прилагат 
изменението, от тях не се изисква да оповестяват информацията, изисквана от параграф 28(e) 
от МСС 8. 

 
Дружеството е приложило следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, 
разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които са 
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задължителни за прилагане от годишния период, започващ на 1 януари 2021 г., но нямат съществен 
ефект от прилагането им върху финансовия резултат и финансовото състояние на Дружеството:  
 

• МСФО 4 Застрахователни договори – отлагане на МСФО 9 в сила от 1 януари 2021 г., приет от 
ЕС 

• МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 16 Реформа на референтния лихвен процент – 
Фаза 2 в сила от 1 януари 2021 г., приета от ЕС 

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

Към датата на одобрение на този индивидуален 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 2021 г., и не са били приложени от по-ранна 
дата от Дружеството. 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. 

Промените са свързани със следните стандарти: 

• Изменения в МСФО 3 Бизнес Комбинации, МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, МСС 37 
Провизии, условни задължения и условни активи в сила от 1 януари 2022 г., приети от ЕС 

• Годишни подобрения 2018-2020 г. в сила от 1 януари 2022 г., приети от ЕС 

• Изменения в МСФО 17 Застрахователни договори в сила от 1 януари 2013 г., приет от ЕС 

• 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 на МСС 1 Представяне на финансовите отчети, МСФО Изявления за приложение 2: 
Оповестяване на счетоводни политики, в сила от 1 януари 2023 г., все още не са приети от ЕС  

• Изменения в МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и 
грешки: Определение на счетоводни приблизителни оценки, в сила от 1 януари 2023 г., все 
още не са приети от ЕС 

• Изменения в МСС 12 Данъци върху дохода: Отсрочените данъци свързани с активи и пасиви 
произтичащи от единични транзакции в сила от 1 януари 2023 г. все още не са приети от ЕС 

• Изменения в МСФО 17 Застрахователни договори: Първоначално прилагане на МСФО 17 и 
МСФО 9 – Сравнителна информация в сила от 1 януари 2023 г., все още не са приети от ЕС. 

• Изменения в МСФО 14 „Отсрочени сметки при регулирани цени” в сила от 1 януари 2016 г., 
все още не са приети от ЕС. 

 

4. Счетоводна политика 

4.1. Общи положения 

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

Консолидираният финансов отчет е изготвен при спазване на принципите за оценяване на всички 
видове активи, пасиви, приходи и разходи съгласно МCФО. Базите за оценка са оповестени подробно 
по-нататък в счетоводната политика към индивидуалния финансов отчет. 

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

4.2. Представяне на консолидирания финансов отчет 

Консолидираният финансов отчет е представен в съответствие c МCC 1 „Представяне на финансови 
отчети”. Групата прие да представя отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход в 
единен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход. 
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В консолидирания отчет за финансовото състояние се представят два сравнителни периода, когато 
Групата прилага счетоводна политика ретроспективно, преизчислява ретроспективно позиции във 
финансовия отчет или преклаcифицира позиции в консолидирания финансов отчет и това има 
съществен ефект върху информацията в консолидирания отчет за финансовото състояние към 
началото на предходния период. 

4.3. Сделки в чуждестранна валута 

Сделките в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута на Групата – български лев 
(BGN), по официалния обменен курс към датата на сделката (обявения фиксинг на Българската 
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. 

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 
дружество, включително условните задължения, независимо дали те са били признати във 
финансовите отчети на придобиваното дружество преди бизнес комбинацията. При първоначалното 
признаване активите и пасивите на придобитото дъщерно дружество 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 
дружество, 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 дружество. 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 дружество и в) в бизнес комбинация, постигната на етапи, справедливата стойност 
към датата на придобиване на държаното преди капиталово участие на Групата в придобиваното 
дружество, 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 дружество по справедлива стойност към датата на придобиване (т.е. към 
датата на придобиване на контрол) и признава произтичащата печалба или загуба, ако има такива, в 
печалбата или загубата. Сумите, признати в другия всеобхватен доход от дялово участие в 
придобиваното дружество преди датата на придобиване на контрол, се признават на същата база, 
както ако Групата се е освободила директно от държаното преди капиталово участие. 
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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 дружество. Последващи промени в справедливата стойност на 

възнаграждението под условие, което е класифицирано като актив или пасив, се признават в 

съответствие с изискванията на МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване“ или в 

печалбата или загубата, или като промяна в другия всеобхватен доход. Ако възнаграждението под 

условие е класифицирано като собствен капитал, то не се преоценява до окончателното му уреждане 

в собствения капитал. Промени в справедливата стойност на възнаграждението под условие, които 

представляват провизорни суми през периода на оценяване, се отразяват ретроспективно за сметка 

на репутацията. 

4.5. Приходи 

Основните приходи, които Групата генерира, са свързани с предоставяне на услуги. Приходите са 
представени в пояснение 17. 

За да определи дали и как да признае приходи, 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 
Дружествата в групата удовлетвори задълженията за изпълнение, прехвърляйки обещаните стоки 
или услуги на своите клиенти. 

Дружеството-майка 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 отчета 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. 

4.5.1. Предоставяне на услуги 

Услугите, предоставяни от Групата, включват предоставяне на рекламни услуги, която се състои от 
едно задължение за изпълнение. 

Услугите, предоставяни от Групата, включват рекламни услуги; финансова, политическа, 
развлекателна и спортна информация чрез своите сайтове: news.bg, topsport.bg, money.bg, gladen.bg, 
lifestyle.bg, vsi4ko.bg; абонаментни услуги за оповестяване на регулирана информация от публичните 
дружества чрез специализирания раздел fininfo.news на сайта money.bg. Тези услуги са предоставят 
по договори с фиксирани цени или по конкретни поръчки, като договорите обикновено са за срок от 
1 година с опция за продължаване на срока. 

Приходите се признават, когато услугите са предоставени в съответствие със степента на завършеност 
на договора към датата на финансовия отчет. 

Приходите по заявки или договори с фиксирани цени за предоставяне на услуги през сайтовете 
gladen.bg и money.bg чрез раздела му fininfo.news, се признават през периода на предоставяне на 
услугата по линейния метод за срока на договора. 
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При дългосрочни договори за предоставяне на рекламни услуги, сумата на продажната цена 
съгласно договора за предоставяне на услуги се разсрочва и се признава като приход за периода, в 
който се извършва услугата. Този отсрочен приход се включва в отчета за финансовото състояние на 
ред „Търговски и други задължения”. 

4.5.2. Приходи от лихви 

Приходите от лихви са свързани с начислените лихви по вземания, закупени чрез договори за цесии. 
Приходите от лихви се отчитат текущо по метода на ефективния лихвен процент.  

4.6. Оперативни разходи 

Оперативните разходи се признават в печалбата или загубата при ползването на услугите или на 
датата на възникването им. 

Групата отчита един вид разходи, свързани с изпълнението на договорите за доставка на услуги с 
клиенти: разходи за изпълнение на договора. Когато разходите не отговарят на условията за 
разсрочване съгласно изискванията на МСФО 15, същите се признават като текущи в момента на 
възникването им като например не се очаква да бъдат възстановени или периодът на разсрочването 
им е до една година. 

4.7. 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 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 следва да се 
признават като разход за периода, в който са възникнали, в отчета за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход на ред „Финансови разходи”. 

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 средно претеглената величина на разходите по заеми, 
отнесени към заемите на Дружеството, които са непогасени през периода, като се изключат заемите, 
получени специално за целите на придобиване на един отговарящ на условията актив. 

4.8. Нематериални активи 

Нематериалните активи включват: авторски права и други права върху собственост, програмни 
продукти и други. 

Нематериалните активи се отчитат първоначално по цена на придобиване, включваща всички, 
невъзстановими данъци и направените преки разходи във връзка с подготовка на актива за 
експлоатация. Интернет сайтове, придобити чрез апортна вноска, се признават по справедлива 
стойност към датата на придобиването. 

Последващото оценяване на нематериалните 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 отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за съответния период. 

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

Разходи за научно-изследователска дейност (или в научно-изследователска фаза по вътрешен 
проект) се признават като разходи в момента на възникването им. 
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Разходите, които могат да бъдат отнесени директно към фазата на разработване на нематериален 
актив се капитализират, ако отговарят на следните критерии: 

• Завършването на нематериалния актив е технически изпълнимо, така че той да бъде на 
разположение за ползване или продажба; 

• Дружеството възнамерява да завърши нематериалния актив и да го използва или продаде; 

• Дружеството има възможност да използва или да продаде нематериалния актив; 

• Нематериалният актив ще генерира вероятни бъдещи икономически ползи. Освен това 
съществува пазар за продукцията на нематериалния актив или за самия нематериален актив, 
или ако той бъде използван в дейността на Дружеството, ще генерира икономически ползи; 

• Налични са адекватни технически, финансови и други ресурси за приключване на развойната 
дейност и за ползването или продажбата на нематериалния актив; 

• Разходите, отнасящи се до нематериалния актив по време на неговото разработване, могат 
да бъдат надеждно оценени. 

Разходите по разработването на нематериални активи, които не отговарят на тези критерии за 
капитализиране, се признават в момента на възникването им. 

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

Амортизацията на програмните продукти и интернет сайтове се изчислява, като се използва 
линейният метод върху оценения полезен срок на годност на отделните активи, както следва: 

• Софтуер     5 години 

• Авторски и други права върху собственост 6,67 години 

• Интернет сайтове    10 години 

Разходите за амортизация са включени в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен 
доход на ред „Разходи за амортизация на нефинансови активи”. 

Печалбата или загубата от продажбата на нематериални активи се определя като разлика между 
постъпленията от продажбата и балансовата стойност на активите и се отразява в отчета за печалбата 
или загубата на ред „Печалба / (Загуба) от продажба на нетекущи активи”. 

Избраният праг на същественост за нематериалните активи на Групата е в размер на 700,00 лв. 

4.9. Машини и оборудване 

Машини и оборудване включват машини, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар и 
компютърна техника. Те се оценяват първоначално по себестойност, включваща цената на 
придобиване, както и всички преки разходи за привеждането на актива в работно състояние. 

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

Последващите разходи, свързани с определен актив от машини и оборудване, се прибавят към 
балансовата сума на актива или се признават като отделен актив, когато е вероятно Дружеството да 
има приток от бъдещи икономически ползи и стойността му може да бъде надлежно измерена. 
Балансовата стойност на подменените части се отписва. Всички други последващи разходи – ремонт 
и поддръжка се признават за разход за периода, в който са направени. 

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

• Машини    5 години 

• Транспортни средства  4 години 

• Стопански инвентар   6,7 години 

• Компютри    5 години 

• Други    6,7 години 
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Остатъчната стойност и полезният живот на активите се преразглеждат и ако е необходимо те се 
коригират към края на всеки отчетен период. Балансовата стойност на актив се намалява незабавно 
до възстановимата му стойност, ако балансовата стойност на актива е по-висока от оценената 
възстановима стойност. 

Печалбата или загубата от продажбата на машини и оборудване се определя като разлика между 
постъпленията от продажбата и балансовата стойност на актива и се признава в отчета за печалбата 
или загубата на ред „Печалба/(Загуба) от продажба на нетекущи активи”. 

Избраният праг на същественост за машини и оборудване на Групата е в размер на 700,00 лв. 

4.10. Лизинг 

Групата преценява за всеки договор дали 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. 

Групата 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, 
първоначалните преки разходи, извършени от Групата, оценка на разходите, които 
лизингополучателят ще направи за демонтаж и преместване на основния актив в края на лизинговия 
договор и всякакви лизингови плащания, направени преди датата на започване на лизинговия 
договор (минус получените стимули по лизинга). 

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

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

За да определи диференциалния лихвен процент, Групата:  

• използва, когато е възможно, приложимия 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; или  

• използва лихвен процент, състоящ се от безрисковия лихвен процент и надбавка, отразяваща 
кредитния риск свързан с Групата и коригиран допълнително поради специфичните условия на 
лизинговия договор, в т.ч. срок, държава, валута и обезпечения.  

Лизинговите плащания, включени в оценката на лизинговото задължение, се състоят от фиксирани 
плащания (включително по същество фиксирани), променливи плащания въз основа на индекс или 
процент, суми, които се очаква да бъдат дължими от лизингополучателя по гаранциите за остатъчна 
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стойност и плащания, произтичащи от опции, ако е достатъчно сигурно, че Дружеството ще упражни 
тези опции. 

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 краткосрочните лизингови договори и лизинга на активи с ниска 
стойност, 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 търговски и други задължения. 

Опциите за удължаване и прекратяване са включени в редица наеми на имоти и оборудване в 
Групата. Те се използват за увеличаване на оперативната гъвкавост по отношение на управлението на 
активите, използвани в операциите на дружеството. Повечето притежавани опции за удължаване и 
прекратяване се упражняват само от дружествата в Групата, а не от съответния лизингодател. 

Отчитаните лизингови договори на Групата са краткосрочни (със срок до 1 година), като дружествата 
в Групата са приели да се възползват от изключението за признаване на актив с право на ползване в 
съответствие с МСФО 16. 

4.11. Тестове за обезценка на репутация, нематериални активи и машини и оборудване 

При изчисляване 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.  

Всички активи и единици, генериращи парични потоци, към които е разпределена репутация и 
нематериални активи с неограничен полезен живот, 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 Дружеството-майка 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 посочват в намаление на 
балансовата сума на активите от тази единица. За всички 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. 
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4.12. Финансови инструменти 

4.12.1. 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. 

4.12.2. Класификация и първоначално оценяване на финансовите 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; 
• финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход с или без 
рекласификация в печалбата или загубата в зависимост дали са дългови или капиталови 
инструменти. 

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 във финансови разходи, финансови приходи или други финансови позиции с 

изключение на обезценката на търговските вземания, която се представя на ред „Други разходи“ в 

отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход. 

4.12.3. 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. Групата класифицира в тази категория парите и 
паричните еквиваленти, търговските и други вземания. 
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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. 

4.12.4. Обезценка на финансовите активи 

Изискванията за обезценка съгласно МСФО 9, използват информация, ориентирана към бъдещето, за 
да признаят очакваните кредитни загуби. Инструментите, притежавани от Дружеството-майка, които 
попадат в обхвата на новите изисквания, включват търговски вземания и вземания от свързани лица. 

Групата използва опростен подход при отчитането на търговските и други вземания и признава 
загуба от обезценка като очаквани кредитни загуби за целия срок. Те представляват очакваният 
недостиг в договорните парични потоци, като се има предвид възможността за неизпълнение във 
всеки момент от срока на финансовия инструмент.  

При отчитане на очаквани кредитни загуби на вземания по договори за цесия Групата анализира 
кредитоспособността на дружествата-длъжници на индивидуална база. Дружествата в групата 
разглеждат широк спектър от информация при оценката на кредитния риск и оценяването на 
очакваните кредитни загуби, включително минали събития, текущи условия, разумни и поддържащи 
прогнози, които влияят върху очакваната събираемост на бъдещите парични потоци на инструмента. 

При прилагането на тази 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. Нито един от финансовите активи на Групата не попада в тази категория. 

Изчисляването на очакваните кредитни загуби се определя на базата на кредитен рейтинг по модела 
на Алтман Z-модел, след което се извършва вероятностно претеглената приблизителна оценка на 
кредитните загуби през очаквания срок на финансовите инструменти. 

4.12.5. Класификация и оценяване на финансовите пасиви 

Финансовите пасиви на Групата включват получени заеми, задължения по лизингови договори, 
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 Дружеството-майка не е определило 
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 (с изключение на деривативни 
финансови инструменти, които са определени и ефективни като хеджиращ инструмент). 

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. 

4.13. 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. 
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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 финансовия отчет. Текущият данък е дължим върху облагаемия доход, който се 
различава от печалбата или загубата във финансовите отчети. 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 актив или пасив, освен ако съответната транзакция не 
засяга данъчната или счетоводната печалба.  

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. 

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 или директно в собствения капитал, при което съответният отсрочен данък 
се признава в другия всеобхватен доход или в собствения капитал. 

4.14. Пари и парични еквиваленти 

Парите и паричните еквиваленти се състоят от наличните пари в брой, парични средства по банкови 
сметки, безсрочни депозити и депозити до 3 месеца и съдържат незначителен риск от промяна в 
стойността си. 

4.15. Собствен капитал, резерви  

Акционерният капитал на Дружеството-майка отразява номиналната стойност на емитираните акции. 

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. Разходите, пряко свързани с емитирането на нови акции или опции, са 
представени в собствения капитал като намаление, нетно от данъци, от премията. 

Другите резерви включват: общи резерви, резерви от преоценка на нефинансови активи и други 
резерви. Другите резерви са формирани във връзка с получено финансиране, което има 
характеристики на собствен капитал, тъй като дава право на остатъчен дял от активите на 
дружеството след приспадането на всички негови пасиви. Договорните условия дават право на 
кредиторите единствено на пропорционален дял от нетните активи след удовлетворяване на всички 
останали кредитори в случай на ликвидация или несъстоятелност при спазване на всички изисквания 
на Търговския закон, Устава на Дружеството-майка и изискванията на ЗППЦК, съобразно което 
финансирането е класифицирано като елемент на собствения капитал. 

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

Всички транзакции със собствениците на Групата са представени отделно в отчета за промените в 
собствения капитал. 

4.16. 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 заплати и социални осигуровки. 
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Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, след 
като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, Дружествата от групата 
са задължени да му изплати обезщетение в размер до шест брутни работни заплати. Дружествата в 
групата не са начислили правно задължение за изплащане на обезщетения на наетите лица при 
пенсиониране, тъй като няма служители, които да са на възраст близка до пенсионна възраст. 

Групата не е разработвала и не прилага планове за възнаграждения на служителите след напускане. 

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

4.17. 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 може да бъде направена надеждна оценка на 
сумата на задължението. Възможно е срочността или сумата на изходящия паричен поток да е 
несигурна. 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 
предвид рисковете и несигурността, 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, за които Групата е сигурно, че ще 
получи, се признават като отделен актив. Този актив може и да не надвишава стойността на 
съответната провизия.  

Провизиите се преразглеждат към 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. 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 26. 

4.18. 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. 

При изготвянето на представения финансов отчет значимите преценки на ръководството при 
прилагането на счетоводните политики на Групата и основните източници на несигурност на 
счетоводните приблизителни оценки не се различават от тези, оповестени в годишния финансов 
отчет на Дружеството-майка към 31 декември 2021 г. 

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. 

4.18.1. Обезценка на нефинансови активи 

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 
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от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден актив и неговата стойност в 
употреба. За да определи стойността в употреба, ръководството на Дружеството-майка 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 
(вж. пояснение 4.11). 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 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 Дружеството-майка през следващата отчетна година. 

4.18.2. Полезен живот на амортизируеми активи 

Ръководството преразглежда полезния живот на амортизируемите активи в края на всеки отчетен 
период. Към 31 декември 2021 г. ръководството определя полезния живот на активите, който 
представлява очакваният срок на ползване на активите от Групата. Балансовите стойности на 
активите са анализирани в пояснения 0. Действителният полезен живот може да се различава от 
направената оценка поради техническо и морално изхабяване, предимно на софтуерни продукти и 
компютърно оборудване. 

4.18.3. Измерване на очаквани кредитни загуби 

Кредитните загуби представляват разликата между всички договорни парични потоци, дължими на 
Групата и всички парични потоци, които Дружеството-майка очаква да получи. Изчисляването на 
очакваните кредитни загуби се определя на базата на кредитен рейтинг по модела на Алтман Z-
модел, след което се извършва вероятностно претеглената приблизителна оценка на кредитните 
загуби през очаквания срок на финансовите инструменти. 

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 

2021 
Участие 

на 
Групата 

% 

2020 
Участие 

на 
Групата 

% 
„Уеб Нюз БГ“ ЕООД България управление и развитие на уеб страници 100 100 
„Инфосток“ АД България управление и развитие на уеб страници 70 70 
“РАДИО СТАНЦИЯ” 
EООД 

България 
Създаване и разпространение на радио 
и телевизионни програми 

100 - 

 

Групата включва едно дъщерно предприятие Инфосток АД със съществено неконтролиращо участие 
(НКУ). 

Име на 
дъщерното 
предприятие 

Дял на участието и 
правата на глас на НКУ 

Общ всеобхватен доход, 
разпределен на НКУ 

Натрупани НКУ 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
Инфосток АД 30 % 30% 11 2 39 50 

През 2021 г. и 2020 г. не са изплащани дивиденти на неконтролиращото участие. 
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5.2. Придобиване на дружество Радио Станция ЕООД през 2021 г. 

На 23.06.2021 г. Групата придоби контрол над дружество “РАДИО СТАНЦИЯ” EООД със седалище в 
гр.София, ул.Фредерик Жолио Кюри № 20 чрез покупка на 100 % от собствения му капитал и правата 
на глас в дружеството. 

Придобиването на контрол над “РАДИО СТАНЦИЯ” EООД е осъществено с цел, за да може да запази 
своята конкурентоспособност, включително чрез пакетни медийни предложения, както и чрез 
разнообразни и различни рекламни формати, за „Уеб Медия Груп“ АД е от ключово значение да 
може да оперира поне в още един медиен сегмент. 

От датата на придобиването дружество “РАДИО СТАНЦИЯ” EООД е реализирало приходи в размер на 
9 хил. лв. и загуба в размер на 11 хил. лв., които са включени в консолидирания финансов отчет. Ако 
дружеството “РАДИО СТАНЦИЯ” EООД беше придобито на 1 януари 2021 г., приходите на Групата за 
периода щяха да бъдат 1 893 хил. лв., а загубата за периода щеше да бъде 858 хил. лв.  

Общата цена на придобиване възлиза на 20 хил. лв. и е изплатена през периода: 

Разпределението на покупната цена към придобитите активи и пасиви на дружество “РАДИО 
СТАНЦИЯ” EООД е извършено през 2021 г. Стойността на всяка група придобити активи, пасиви и 
условни задължения, признати към датата на придобиване, е представена, както следва: 
 

 Призната стойност 
към датата на 
придобиване 

 хил. лв. 
  
Пари и парични еквиваленти 21 

Общо активи 21 

Търговски и други задължения 1 

Общо пасиви 1 

Нетни разграничими активи  20 
 
 хил. лв. 
  
Прехвърлено възнаграждение, платено в брой (20) 
Сума на придобитите пари и парични еквиваленти  21 

Нетен изходящ паричен поток при придобиването 1 
  

Нетно парични средства, платени при придобиването 1 

 
 
Репутацията/Печалбата, възникнала в резултат на бизнес комбинацията, е определена, както следва: 
 хил. лв. 
  
Общо възнаграждение 20 
Справедлива стойност на придобитите разграничими нетни активи (20) 

Репутация/ (Печалба) - 
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6. Репутация 

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. 

 2021 2020 
 хил. лв.  хил. лв. 
   
„Инфосток“ АД 301 301 

 301 301 

Възстановимата стойност на единиците, генериращи парични потоци, е определена на базата на 

оценка на лицензиран оценител, която включва детайлна 5-годишна прогноза и използва метода на 

дисконтираните парични пороци. Оценката на възстановимата стойност варира в зависимост от 

дисконтовия фактор и прогнозните парични потоци. При увеличение/(намаление) на дисконтовия 

фактор, възстановимата стойност ще бъде съответно (намалена)/увеличена. При 

увеличение/(намаление) на прогнозните парични потоци, възстановимата стойност ще бъде 

съответно увеличена/(намалена). Освен предположенията, описани при определяне на стойността в 

употреба на дъщерното дружество, на ръководството не са известни към настоящия момент други 

възможни промени, които биха довели до корекции в неговите ключови оценки. 

7. Нематериални активи 

Нематериалните активи на Групата включват права върху собственост, интернет сайтове, авторски 
права и други. Балансовите стойности за представените отчетни периоди могат да бъдат 
анализирани, както следва: 
 
 Авторски и други 

права върху 
собственост 

Други Разходи за 
придобиване 

на ДНА 

Общо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност     
Салдо към 1 януари 2021 г. 6 136 56 2 6 194 
Новопридобити активи, закупени 542 - - 542 
Салдо към 31 декември 2021 г. 6 678 56 2 6 736 
Амортизация и обезценка     
Салдо към 1 януари 2021 г. (3 915) (56) - (3 971) 
Амортизация (646) - - (646) 
Салдо към 31 декември 2021 г. (4 561) (56) - (4 617) 
Балансова стойност към 
31 декември 2021 г. 

2 117 - 2 2 119 

     
     
Брутна балансова стойност     
Салдо към 1 януари 2020 г. 5 787 56 2 5 845 
Новопридобити активи, закупени 349 - - 349 
Салдо към 31 декември 2020 г. 6 136 56 2 6 194 
Амортизация и обезценка     
Салдо към 1 януари 2020 г. (3 319) (56) - (3 375) 
Амортизация (596) - - (596) 
Салдо към 31 декември 2020г. (3 915) (56) - (3 971) 
Балансова стойност към 
31 декември 2020 г. 

2 221 - 2 2 223 
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Авторските и други права върху собственост включват закупени авторски статии, анализи и 
видеоматериали, публикувани на интернет сайтовете на Групата, патенти за прилежащите търговски 
марки и следните интернет сайтове: News.bg, Topsport.bg, Money.bg, Vsi4ko.bg, Lifestyle.bg, Ibox.bg, 
Gladen.bg. 

Групата няма съществени договорни задължения за придобиване на нематериални активи към 31 
декември 2020 г. и 31 декември 2021 г. 

Групата не е заложила нематериални активи като обезпечение по свои задължения. 

8. Машини и оборудване 

Машините и оборудването на Дружеството включват оборудване, транспортни средства, стопански 
инвентар и компютърна техника. Балансовата стойност може да бъде анализирана, както следва: 

 Машини и 
оборудване 

Стопански 
инвентар 

Други Общо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност     
Салдо към 1 януари 2021 г.  33 8 16 57 
Новопридобити активи - 1 11 12 
Салдо към 31 декември 2021 г. 33 9 27 69 
Амортизация      
Салдо към 1 януари 2021 г. (33) (7) (15) (55) 
Амортизация - (1) (2) (3) 
Салдо към 31 декември 2021г. (33) (8) (17) (58) 
Балансова стойност към 
31 декември 2021 г. 

- 1 10 11 

 
 Машини и 

оборудване 
Стопански 
инвентар 

Други Общо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност     
Салдо към 1 януари 2020 г.  33 8 16 57 
Новопридобити активи - - - - 
Салдо към 31 декември 2020 г. 33 8 16 57 
Амортизация      
Салдо към 1 януари 2020 г. (33) (6) (15) (54) 
Амортизация - (1) - (1) 
Салдо към 31 декември 2020г. (33) (7) (15) (55) 
Балансова стойност към 
31 декември 2020 г. 

- 1 1 2 

9. Лизинг 

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 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: 

 2021 2020 
 хил. лв.  хил. лв. 
   
Краткосрочни лизингови договори 88 65 

 88 65 
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Бъдещите минимални плащания по договори за оперативен лизинг на Дружеството са представени, 
както следва: 

 Дължими минимални лизингови плащания 
 До 1 

 година 
От 1 до 5 

години 
Над 5 

години 
Общо 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
     
Към 31 декември 2021 г. 88 - - 88 
Към 31 декември 2020 г. 65 - - 65 

Дружествата в Групата са страна по краткосрочни договори за наем на недвижим имот с 
продължителност 1 година и е използвало освобождаването от признаване на актив с право на 
ползване по краткосрочни лизингови договори. Разходите, отчитани във връзка с наема на описания 
недвижим имот, са признати в отчета за печалбата ли загубата и другия всеобхватен доход, на ред 
„Разходи за външни услуги“. Лизинговите плащания, признати като разход за периода, възлизат на 65 
хил. лв. Тази сума включва минималните лизингови плащания. 

10. Търговски и други вземания 

  31.12.2021 31.12.2020 
  хил. лв. хил. лв. 
   
Търговски вземания, нетно 160 140 
Вземания по договори за цесия  5 575 5 765 
Очаквани кредитни загуби и загуби от обезценка на договори за цесия (306) (291) 
Вземания по финансиране - 41 

Финансови активи 5 429 5 655 

Други вземания, нетно 5 4 
Предплатени разходи, нетно 3 2 

Нефинансови активи 8 6 

Търговски и други вземания 5 437 5 661 

Нетната балансова стойност на търговските и други вземания се приема за разумна приблизителна 
оценка на справедливата им стойност.Всички вземания по договори за цесия на Групата са 
прегледани индивидуално във връзка с оценка на кредитния рейтинг и признаване на очаквани 
кредитни загуби към отчетна дата. За всички търговски вземания е приложен опростен подход за 
определяне на очакваните кредитни загуби към края на периода.  

Вземания по договори за цесия с балансова стойност 5 269 хил. лв., представляват вземания от 
български юридически лица, първоначално възникнали по договори за заеми, придобити чрез 
договори за цесия. Вземанията са лихвоносни с лихвени равнища между 5% и 6%. Вземанията 
включват и неизплатена непадежирала цена по сключени договори за цесия. 

Изменението в размера на коректива за очаквани кредитни загуби на търговските вземания може да 
бъде представено по следния начин: 
  2021 2020 
  хил. лв. хил. лв. 
   
Салдо към 1 януари (291) (7) 
Отписани суми (несъбираеми) - - 
Загуба от обезценка (15) (286) 
Възстановяване на загуба от обезценка - 2 
Салдо към 31 декември 306 291 

Анализ на търговските и другите финансови вземания е представен в пояснение 28.3. 
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11. Вземания от сделки с финансови активи 

Във връзка с постановено от Софийски градски съд Решение от 20.11.2020 г. към 31.12.2020 г. е 
извършена ретроспективна корекция на счетоводните регистри и отчети на Дружеството-майка за 
2019 г. и 2018 г. В резултат на съдебното решение Дружеството-майка следва да прехвърли 
собствеността върху акции придобити на обща стойност 7 616 хил.лв. и има право да получи обратно 
платените от него на дружествата-продавачи парични средства. Това право е признато в отчета за 
финансовото състояние на ред „Вземания от сделки с финансови активи“. 

През периода 01.01.2021г. – 31.12.2021 г. Дружеството-майка е получило частично суми от 
дружествата-продавачи, като към края на периода признава вземания от сделки с финансови активи 
в размер на 6 824 хил. лв.  

Дружеството-майка е признало следните вземания във връзка с решението на Софийски Градски Съд 
описано по-горе: 

 31.12.2021 31.12.2020 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
 
 

  

Вземане от сделки с финансови активи, нетно 6 829 7 582 
Очаквани кредитни загуби и загуби от обезценка на вземане от 
сделки с финансови активи 

(5) - 

 6 824 7 582 

 

12. Пари и парични еквиваленти 

Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи: 
 31.12.2021 31.12.2020 
 хил. лв. хил. лв. 
Парични средства в банки и в брой в:   
- български лева 205 18 
- евро - - 
Пари и парични еквиваленти 205 18 

Групата няма блокирани пари и парични еквиваленти. Групата е извършила оценка на очакваните 
кредитни загуби върху парични средства и парични еквиваленти. Оценената стойност е в размер под 
0.1% от брутната стойност на паричните средства, депозирани във финансови институции, поради 
което е определена като несъществена и не е начислена във финансовите отчети на Групата. 

13. Собствен капитал 

13.1. Акционерен капитал 

Регистрираният капитал на Дружеството-майка се състои от 2 840 хил. броя 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 Дружеството. 

 2021 2020 
 Брой акции Брой акции 
   
Брой издадени и напълно платени акции 2 840 000 2 840 000 
Общ брой акции, на 31 декември 2 840 000 2 840 000 
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Книгата на акционерите на Дружеството-майка се води в Централния депозитар. Списъкът на 
основните акционери на Дружеството-майка е представен, както следва:  

 31 декември 31 декември 31 декември 31 декември 
 2021 2021 2020 2020 
 Брой акции % Брой акции % 
     
Ню Уеб Маркет EАД  1 477 575 52,03% 1 477 575 52,03% 
ДФ Златен лев 162 500 5,72% 162 500 5,72% 
ДФ ЮГ Маркет Максимум 145 500 5,12% 145 500 5,12% 
Други ЮЛ и ФЛ 1 054 425 37,13% 1 054 425 37,13% 

 2 840 000 100,00% 2 840 000 100,00% 

На свое заседание от 20.09.2021 г. Съветът на директорите на Дружеството - майка, на основание Чл. 
36, ал.3 т.5 от Устава, взе решение за увеличение на капитала на дружеството при следните 
параметри: 

Капиталът на Дружеството-майка  АД да бъде увеличен от 2 840 000 (два милиона  осемстотин и 
четиридесет) лева, разпределен в 2 840 000 (два милиона осемстотин и четиридесет) броя 
обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност 1 
лев, на 7 840 000 (седем милиона осемстотин и четиридесет хиляди) лева, разпределен в 7 840 000 
(седем милиона осемстотин и четиридесет хиляди) броя акции, чрез издаване на нови 5 000 000 (пет 
милиона) обикновени акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 
1,80 (един лева и осемдесет стотинки) лева всяка една.  

Във връзка с това Дружество-майка е изготвило и представило в КФН проспект за публично 
предлагане на ценни книжа. С решение № 899 - Е от 14.12.2021 г на Комисията за финансов надзор е 
потвърден Проспект за публично предлагане чрез издаване на нови 5 000 000 броя обикновени, 
поименни, безналични свободнопрехвърляеми акции. Началото на процедурата по увеличение на 
капитала стартира на 20.12.2021 г. чрез публикуване на Съобщение за първично публично 
предлагане на акции на Дружеството-майка. С решение на Съвета на директорите на Дружеството-
майка от 01.02.2022 г., на основание на чл. 89 л, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа (ЗППЦК), подписката е удължена до 01.04.2022 г., включително, който ден ще се смята за 
последен ден от подписката 

Датата на приключване на подписката беше 30.03.2022г. Към датата на изготвяне на консолидирания 

финансов отчет новата емисия акции е вписана от КФН, Централен депозитар и БФБ.Новият капитал 

на Дружеството-майка в размер на 7 840 хил. лв. е вписан в Агенция по вписванията към Търговския 

регистър. 

13.2. Премиен резерв 

Постъпления, получени в допълнение към номиналната стойност на издадените през 2005 г. акции, 
са включени в премийния резерв, намалени с регистрационните и други регулаторни такси и 
съответните данъчни привилегии и възлизат на 53 хил. лв. (2020 г.: 53 хил. лв.). 

13.3. Други резерви 

Другите резерви на Групата включват: 
  31.12.2020 31.12.2020 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Други резерви 4 000 4 000 
Преоценъчен резерв 354 354 
Законови резерви 18 18 
Общо 4 372 4 372 

 

Другите резерви са формирани във връзка с получено финансиране, което има характеристики на 

собствен капитал, тъй като дава право на остатъчен дял от активите на дружеството след 
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приспадането на всички негови пасиви. Договорните условия дават право на кредиторите 

единствено на пропорционален дял от нетните активи след удовлетворяване на всички останали 

кредитори в случай на ликвидация или несъстоятелност при спазване на всички изисквания на 

Търговския закон, Устава на Дружеството и изискванията на ЗППЦК, съобразно което финансирането 

е класифицирано като елемент на собствения капитал. 

Преоценъчният резерв на Дружеството-майка в размер на 354 хил. лв. (2020 г.: 354 хил.лв.) е 

образуван от последващи оценки на нематериалните активи, във връзка с прилагане на модела на 

справедливата стойност при отчитането на нематериалните активи на дружеството преди 31.12.2016 

г. 

14. Възнаграждения на персонала 

14.1. Разходи за персонала 

Разходите за възнаграждения на наети лица включват: 

 

  2021 2020 
  хил. лв. хил. лв. 
   
Разходи за заплати и други възнаграждения (745) (543) 
Разходи за социални осигуровки (100) (99) 
Разходи за персонала (845) (642) 

14.2. Задълженията към персонала и осигурителни институции 

Задълженията към персонала и осигурителни институции, признати в отчета за финансовото 
състояние, се състоят от следните суми: 

  31.12.2021 31.12.2020 
  хил. лв. хил. лв. 
Текущи:     
Задължения за заплати 86 65 
Осигурителни вноски 18 29 
Текущи и други задължения към персонала 104 94 

Текущата част от задълженията към персонала представляват задължения към настоящи и бивши 
служители на Дружеството-майка, които следва да бъдат уредени през 2022 г. Други краткосрочни 
задължения към персонала възникват главно във връзка с натрупани неизползвани отпуски в края на 
отчетния период. 

15. Задължения по заеми 

Заемите включват следните финансови пасиви: 

  Текущи Нетекущи 
  31 декември 

2021 
31 декември 

2020 
31 декември 

2021 
31 декември 

2020 
 Бел хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
Финансови пасиви, отчитани по 
амортизирана стойност: 

 
    

Облигационни заеми 15.1 2 177 178 10 000 12 000 
Търговски заем 15.2 173 59 - - 
Получени заеми от свързани 

лица 
25.3 

- - 340 422 
Общо балансова стойност  2 220 237 10 340 12 422 

 



Уеб Медия Груп АД  
Годишен консолидиран финансов отчет 
31 декември 2021 г. 

27 

 

 

15.1. Облигационни заеми 

На 28 юни 2018 г. Дружеството-майка е сключило облигационен заем със следните характеристики: 

• ISIN: BG2100010185; 

• Брой облигации: 12 000; 

• Номинал на облигация: 1 000 лв.; 

• Размер на облигационния заем: 12 000 хил. лв.; 

• Срок на облигационния заем: 9 години от срока на сключване с 3 годишен гратисен период за 

плащане на главницата.; 

• Лихва: 6,00%; 

• Период на лихвеното плащане: 2 пъти годишно. 

Облигационният заем не е обезпечен. Текущата част от задължението по облигационния заем към  

31 декември 2021 г. е в размер на 2 177 хил. лв., представляващи непадежирали задължения за 

главници в размер на 2 000 хил. лв. и начислени задължения за лихви в размер на 177 хил. лв., които 

падежират през 2022 г. 

15.2. Търговски заеми 

Към 31.12.2021г. дъщерното дружество ''УЕБ НЮЗ БГ'' ЕООД има задължение в размерна 43 хил. лв.  

(към 31.12.2021 г. 59 хил. лв.) вкл. начислена лихва в размер на 22 хил. лв със срок на погасяване 

31.12.2022 г. при годишна лихва 6%. Начислената лихва за периода 01.01.2021г.- 31.12.2021г. по това 

задължение възлиза на 1 хил.лв. 

Към 31.12.2021 г. дъщерното дружество „ИНФОСТОК“ АД има задължение в размер на 130 хил. лв. 

вкл. начислена лихва в размер на 18 хил. лв със срок на погасяване 29.05.2022 г. при годишна лихва 

5%. Начислената лихва за периода 01.01.2021г.- 31.12.2021 г. по това задължение възлиза на 6 хил. 

лв.  

15.3. Равнение на задълженията, произтичащи от финансова дейност  

 Дългосрочни 
заеми 

Краткосрочни 
заеми 

Задължения към 
свързани лица 

Общо 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
     
1 януари 2021 г. 12 178 59 422 12 659 

Парични потоци:     
Плащания (720) (17) (106) (843) 
Постъпления - - - - 

Непарични промени:     

       Прекласифициране - 125 - 125 
       Начисления на лихви 719 6 24 749 
31 декември 2021 г. 12 177 173 340 12 690 

 
 Дългосрочни 

заеми 
Краткосрочни 

заеми 
Задължения към 

свързани лица 
Общо 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
     
1 януари 2020 г. 12 236 - 389 12 625 

Парични потоци:     
Плащания (720) (154) (315) (1 196) 
Постъпления - 150 326 476 

Непарични промени:     
     Прекласифициране (58) 58 - - 
     Начисления на лихви 720 5 22 749 
31 декември 2020 г. 12 178 59 422 12 659 
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16. Търговски и други задължения 

  31.12.2021 31.12.2020 
 хил. лв. хил. лв. 
  Преизчислен 

   
Търговски задължения 313 219 

Финансови пасиви 313 219 

Задължения към персонала и осигурителни институции 104 94 
Данъчни задължения 29 35 
Приходи за бъдещи периоди 36 27 
Други 292 464 

Нефинансови пасиви 461 620 

Търговски и други задължения 774 839 

Нетната балансова стойност на текущите търговски и други задължения се приема за разумна 
приблизителна оценка на справедливата им стойност.  

 

17. Приходи от продажби 

Групата представя приходи от услуги в момент от времето и с течение на времето в следните основни 
категории: 

 2021 2020 

 хил. лв. хил. лв. 
а) вид на услуга   
- приходи от реклама 1 804 1 137    
б) географски регион   
Приходи от реклама от потребители в България 1 751 1 056 
Приходи от реклама от потребители в чужбина  53 81    
в) срок на договора    
Приходи от реклама дългосрочни договори 367 310 
Приходи от реклама краткосрочни договори 1 437 727 

 

18. Други приходи 

Другите приходи на Дружеството включват: 2021 2020 
 хил. лв. хил. лв. 
   
Други 6 28 

 6 28 

19. Приходи от финансирания 

През 2021 г. Дружеството-майка е подало документи за получаване на правителствена помощ по 

така наречената „програма 60/40“ и към датата на съставяне на настоящия отчет е начислило 

приходи от финансирания в размер на 63 хил. лв. за първите три месеца на 2021 г, след което 

Дружеството не е кандидатствало.  
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20. Разходи за материали 

Разходите за материали включват: 

 2021 2020 
 хил. лв. хил. лв. 

   
Ел. енергия, топлоенергия, вода, гориво, резервни части - (1) 
Офис консумативи и материали, офис  техника под стойностен праг на 
същественост на активите, изработка на рекламни материали 

(12) (11) 

 (12) (12) 

 

21. Разходи за външни услуги 

Разходите за външни услуги включват: 
 2021 2020 
 хил. лв. хил. лв. 

   
Абонаментни такси, поддържка на сайтове, хостинг (139) (141) 
Разходи за консултантски и правни услуги (133) (2) 
Наем (88) (74) 
Разходи за реклама (52) (14) 
Граждански договори (37) (34) 
Разходи за одиторски услуги (17) (12) 
Разходи свързани с увеличение на капитала (10) - 
Интернет, кабелна ТВ, телефон, инф. Обслужване (16) (18) 
Ремонти и обслужване (2) (2) 
Други (39) (29) 

 (533) (326) 

 
 

22. Други разходи 

Другите разходи на Групата включват: 
 2021 2020 
 хил. лв. хил. лв. 
   
Командировки - (3) 
Разходи по съдебни дела (87) (76) 
Други (6) (1) 

 (93) (80) 
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23. Финансови приходи и разходи 

Финансовите приходи и разходи за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани, 
както следва: 
  2021 2020 
  хил. лв. хил. лв. 
Финансови разходи   
Разходи по заеми, отчитани по амортизирана стойност: (891) (752) 
Очаквани кредитни загуби по вземания (21) (286) 
Други финансови разходи (6) (4) 

Общо финансови разходи (918) (1 042) 
   
Финансови приходи   
Приходи от предоставени заеми 294 101 
Печалба от покупко-продажба на финансови активи 28 - 
Общо финансови приходи 322 101 
   

 

24. Печалба /(Загуба) на акция 

Основната печалба / (загуба) на акция е изчислена, като за числител е използвана нетната печалба / 
(загуба), подлежаща на разпределение между акционерите на Дружеството-майка. Средно 
претегленият брой акции, използван за изчисляването на основната загуба на акция, както и нетната 
загуба, подлежаща на разпределение между притежателите на акции, е представен, както следва: 

 2021 2020 
   
Загуба подлежаща на разпределение (хил. лв.) (866) (1 277) 
Средно претеглен брой акции (хил. бр.) 2 840 2 840 
Загуба на акция (в лв. за акция) (0,30) (0,45) 

25. Разчети и сделки със свързани лица 

Свързаните лица на Групата включват собствениците, свързани лица под общ контрол и ключов 
управленски персонал. Услугите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са 
предоставяни или получавани никакви гаранции 

25.1. Сделки със собственици 

 
 

2021 2020 

 хил. лв. хил. лв. 
   
Начислени лихви по получен заем  (5) (23) 
Начислени лихви по предоставен заем  - 1 
Предоставени заеми  - 327 
Върнати заеми  84 261 
Върнати лихви  22 5 
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25.2. Сделки с ключов управленски персонал 

Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Съвета на директорите. 
Компенсациите, платени или дължими на ключовия управленски персонал, са за трудовата им 
дейност. 

 2021 2020 
 хил. лв. хил. лв. 
Краткосрочни възнаграждения:   
Заплати  21 33 
Разходи за социални осигуровки 1 4 
Общо възнаграждения 22 37 

25.3. Разчети със свързани лица в края на периода 

 31.12.2021 31.12.2020 
 хил. лв. хил. лв. 
   
Нетекущи задължения   
Задължения към собственици 340 422 

Общо нетекущи задължения към свързани лица 340 422 

   
Текущи задължения   
Задължения към ключов управленски персонал 1 1 

Общо текущи задължения към свързани лица 1 1 

Общо задължения към свързани лица 341 423 

През 2019 г. Дружеството-майка е получило търговски заем от един от новите си непреки 
собственици със срок на погасяване 30.06.2022 г. при годишна лихва 6%. Начислените лихви през 
2021 г. са в размер на 5 хил. лв. Към 31.12.2021 г. задължението на Дружеството по главницата и  
начислената лихва е погасено.  

През 2020 г. дъщерното дружество „УЕБ НЮЗ БГ” ЕООД е получило заем от един от непреките си 
собственици със срок на погасяване 01.07.2024 г. на стойност 312 хил. лв. Начислената лихва е в 
размер на 19 хил. лв. при годишна лихва 6 %. Към 31.12.2021 г. задължението възлиза на 340 хил. лв. 

26. Условни активи и условни пасиви 

През периода не са възникнали условни активи и условни пасиви за Групата. 

27. Категории финансови активи и пасиви 

Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Групата могат да бъдат представени в 
следните категории: 

Финансови активи Пояснение 31.12.2021 31.12.2020 
 хил. лв. хил. лв. 
    
Финансови активи по амортизирана стойност:    
Търговски и други вземания  10 5 437 5 857 
Вземания от сделки с финансови активи 11 6 824 7 582 
Пари и парични еквиваленти 12 205 18 

Общо текущи финансови активи  12 466 13 457 
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Финансови пасиви Пояснение 31.12.2021 31.12.2020 
 хил. лв. хил. лв. 
    
Задължения по облигационен заем 0 12 177 12 178 
Търговски заеми 15.2 173 59 
Задължения към свързани лица 25.3 340 422 
Търговски задължения 16 313 219 
  13 003 12 878 

Вижте Пояснение 4.12 за информация относно счетоводната политика за всяка категория финансови 
инструменти. Описание на политиката и целите за управление на риска на Групата относно 
финансовите инструменти е представено в пояснение 28. 

28. 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 
26. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството, са пазарен риск, кредитен 
риск и ликвиден риск. 

Управлението на риска на Групата се осъществява от Съвета на директорите в сътрудничество с 
оперативните отдели. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средно-срочни 
парични потоци, като търси начини за минимизиране на потенциалните ефекти от непредвидимостта 
на финансови пазари върху финансовото представяне на Групата. Дългосрочните финансови 
инвестиции се управляват, така че да имат дългосрочна възвращаемост. 

Най-съществените финансови рискове, на които е изложено Дружеството, са описани по-долу. 

28.1. Анализ на пазарния риск 

Вследствие на използването на финансови инструменти Групата не 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 Дружеството- майка. 

28.2. Анализ на лихвен риск  

Дружествата в групата не са  изложени на риск от промяна в пазарните лихвени проценти, тъй като 

няма краткосрочни и дългосрочни финансови пасиви с променлив (плаващ) лихвен процент. 

28.3. Анализ на кредитния риск 

Групата търгува единствено с утвърдени, платежоспособни контрагенти. Неговата политика е, че 

всички клиенти, които желаят да търгуват на отложено плащане, подлежат на процедури за проверка 

на тяхната платежоспособност. Освен това, салдата по търговските вземания се следят текущо, в 

резултат на което Групата няма експозицията по трудно събираеми и несъбираеми вземания.  

В Групата няма концентрации на кредитен риск. Кредитният риск, който възниква от другите 
финансови активи, представлява кредитната експозиция на Групата, произтичаща от възможността 
неговите контрагенти да не изпълнят своите задължения. Кредитният риск относно пари и парични 
еквиваленти се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока 
външна оценка на кредитния рейтинг. 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. 

Когато разходите не са прекалено високи, се набавят и използват данни за кредитен рейтинг от 
външни източници и/или финансови отчети на клиентите и другите контрагенти. Политика на Групата 
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е да извършва транзакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг. Дружеството не е 
предоставяло финансовите си активи като обезпечение.  

Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на 
финансовите активи, признати в края на отчетния период, както е посочено по-долу: 

 31.12.2021 31.12.2020 
  хил. лв. хил. лв. 
  Преизчислен 
Групи финансови активи– балансови стойности:   
Вземания от сделки с финансови активи 6 824 7 582 
Търговски и други вземания  5 437 5 662 
Пари и парични еквиваленти 205 18 

Общо текущи финансови активи 12 466 13 262 

По отношение на търговските и други вземания Групата не е изложена на значителен кредитен риск 
към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики. 
Търговските вземания се състоят от голям брой клиенти в различни индустрии и географски области. 
На базата на исторически показатели, ръководството счита, че кредитната оценка на търговски 
вземания, които не са с изтекъл падеж, е добра. 

Структурата на финансовите активи по фази и относимата към тях обезценка към края на отчетния 
период може да бъде представена както следва: 

 Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 Възникнали или 
първоначално създадени 

активи с кредитна 
обезценка 

Финансови активи по амортизирана стойност 
Вземания от сделки с финансови 
активи 

6 829 - - - 

Търговски и други вземания 5 743 - - - 
Пари и парични средства 205 - - - 

Очаквани кредитни загуби (311) - - - 

 12 466 - - - 

Изменението на очакваната кредитна загуба за текущия и предходния период във връзка с търговски 
и други вземания може да бъде представено, както следва: 

  2021 2020 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Салдо към 1 януари (291) (7) 
Обратно проявление на начислени ОКЗ - 2 
Коректив за очаквани кредитни загуби за периода (20) (286) 
Салдо към 31 декември (311) (291) 

По отношение на Вземания от сделки с финансови активи Дружеството не е признало очаквани 
кредитни загуби, тъй като справедливата стойност на финансовите активи, които обезпечават 
вземането значително надвишават балансовата стойност на вземането. 

28.4. Анализ на ликвидния риск 

Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите задължения. 
Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи 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. Поради динамичния характер на бизнеса Групата се стреми да поддържа 
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гъвкавост на финансирането чрез кредитни линии. 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 Дружествата в групата за 
периода. 

Групата държи пари в банкови институции, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 
дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер.  

Към 31 декември 2021 г. падежите на договорните задължения на Групата (съдържащи лихвени 
плащания, където е приложимо) са обобщени, както следва: 
 

Текущи   Нетекущи 

31 декември 2021 г. До 6 месеца Между 6 и 
12 месеца 

  От 1 до 5 
години 

Над 5 
години 

  хил. лв. хил. лв.   хил. лв. хил. лв. 
      
Лихви и заеми 1 359 1 514  9 560 2 090 
Търговски и други задължения  313 -  - - 
Задължения към свързани лица - -  340 - 

Общо 1 672 1 514  9 900 2 090 

В предходния отчетен период падежите на договорните задължения на Дружеството са обобщени, 
както следва: 

Текущи   Нетекущи 

31 декември 2020 г. До 6 месеца Между 6 и 
12 месеца 

  От 1 до 5 
години 

Над 5 
години 

  хил. лв. хил. лв.   хил. лв. хил. лв. 
      
Лихви и заеми 359 361  10 760 1 440 
Търговски и други задължения  219 -  - - 
Задължения към свързани лица - -  422 - 

Общо 578 361  11 182 1 440 

 
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.  

Финансовите активи като средство за управление на ликвидния риск 
При оценяването и управлението на ликвидния риск Дружеството отчита очакваните парични потоци 
от финансови инструменти, по-специално наличните парични средства и търговски вземания. 
Наличните парични ресурси и търговски вземания не надвишават значително текущите нужди от 
изходящ паричен поток. Съгласно сключените договори всички парични потоци от търговски и други 
вземания са дължими в срок до три месеца. 

29. Ефект на пандемията от Covid-19 върху кредитния риск, на който е изложена 
Групата 

На 11.03.2020 г. Световната здравна организация обяви наличието на пандемия от коронавирус 
(Covid-19) и на 13.03.2020 г. Народното събрание на Република България въведе извънредно 
положение в страната, което приключи на 13.05.2020 г. и бе заменено с извънредна 
епидемиологична обстановка до 31.07.2020 г. и към датата на изготвяне на настоящия отчет е 
удължена до 31.03.2022 г.   

Основната дейност на Групата не беше пряко засегната и възпрепятствана от въведените 
противоепидемични мерки с решения и заповеди на отговорните държавни институции. Групата  
въведе дистанционна форма на работа за всички свои служители, съкратено работно време и въведе 
противоепидемични мерки за служителите, които посещаваха офисите при необходимост. 
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За периода на извънредното положение и извънредната епидемиологична обстановка, Групата 
бележи ръст на приходите от реклама, като на годишна база приходите за текущата година са 
нараснали спрямо предходната с около 60%. 

Мерки предприети от Групата свързани със справяне с ефектите в следствие на COVID-19: 

1. Дружеството-майка е подало документи за получаване на правителствена помощ по така 
наречената „програма 60/40“ и към датата на съставяне на настоящия отчет е получило такава за 
първите три месеца на 2021 г, след което дружеството не е кандидатствало.  

2. Дружеството-майка диверсифицира своите източници на приходи, като на 13 май стартира 
електронен магазин за хранителни стоки на адрес https://shop.gladen.bg. Приходите от тази дейност 
не са обвързани с рекламни услуги. 

Интересът на клиентите към онлайн покупките и услугите се е увеличи значително в периода на 
пандемичната обстановка и допринесе за увеличаване на приходите от комисионни при поръчки в 
електронния магазин. Приходи от комисионни за онлайн поръчки в електронния магазин за 2021 г. 
са в размер на 83 хил. лв.   

Mepĸитe зa блoĸиpaнe oĸoлo пaндeмиятa пpeдизвиĸaxa глoбaлeн pacтeж в глeдaнeтo нa 
тeлeвизиoнни и oнлaйн нoвини Нaблюдaвa се ycĸopeнo пpeминaвaнe ĸъм дигитaлни мeдии и 
мoбилни мeдии и paзлични видoвe плaтфopми. Дигиталните медии запазват и плавно увеличават 
приходите си спрямо предходната година. Посещаемоста на сайтовете за периода на извънредното 
положение се увеличи поради увеличения интерес на населението по актуални теми свързани с 
епидемията от COVID-19.  

Ръководството на Групата следи развитието на икономическата обстановка и ще предприеме всички 
възможни мерки, за да ограничи негативния ефект върху финансовото състояние и резултатите от 
дейността. 

Ръководството на Групата е анализирало очаквания ефект върху икономическия ръст,  кредитното 
качество на своите контрагенти и общия модел на МСФО 9, основно насочен към преценки за 
потенциално влошаването на икономическото състояние на контрагентите. Ръководството на Групата 
счита, че към настоящия момент в краткосрочен план не се очаква значително влошаване на 
икономическото състояние и платежоспособността на контрагентите. Ръководството текущо 
извършва мониторинг за наличието на дългосрочни индикации за влошаване, като евентуалните 
временни ликвидни проблеми на контрагентите, породени пряко от Covid-19 не се считат за 
индикации за влошаване на кредитното качество. 

Ръководството на Групата счита, че преди изтичане на по-продължителен период от време, през 
който може да се проявят симптоми на влошаване в общото кредитно качество, както на 
контрагентите, така и в общата среда, в която Дружеството функционира, не може да извърши 
надеждна оценка за ефекта, който Covid-19 може да окаже. По отношение на модела за изчисляване 
на очакваните кредитни загуби ръководството счита, че към този момент не може да бъде 
извършена промяна в общия модел, поради липса на достатъчно надеждни данни. Въпреки това 
ръководството отчита възможните краткосрочни рискове върху общото развитие на икономиката в 
светлината на очакванията за възстановяване в периода 2021- 2022 и завръщане до средните 
прогнозирани нива на растеж преди Covid-19, поради което не е извършило промяна в модела си за 
изчисляване на очаквани кредитни загуби по МСФО 9 към момента на издаване на настоящия 
индивидуален финансов отчет. 

Ръководството на Групата смята, че то е добре позиционирано в настоящите икономически 
обстоятелства. Състоянието на Групата е стабилно, въпреки сегашната икономическа среда, и 
разполага с достатъчно капитал и ликвидност да обслужва своите оперативни дейности и дългове.  

30. Оценка на въпроси свързани с климата 

Ръководството анализира детайлно всички рискове и тенденции, свързани с климатичните промени  
както и влиянието на дейността на Групата върху проблемите, свързани с климата. Ръководството 
анализира длъжниците на Групата за да установи дали климатичните въпроси, биха повлиялия 
оценката на очакваните кредитни загуби. Ръководството също така преразгледа съществените 
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преценки и несигурностите при оценките, направени при изготвянето на финансовия отчет 
(Пояснение 4.18), в светлината на проблемите свързани с климата. След извършения анализ 
Ръководството не установи съществени рискове за емитента, свързани с климата и счита, че тези 
въпроси нямат съществено влияние върху финансовите отчети на Групата. 

31. Политика и процедури за управление на капитала 

Целите на Групата във връзка с управление на капитала са: 

• да осигури способността на Групата да продължи да съществува като действащо 
предприятие; и 

• да осигури адекватна рентабилност за собствениците, като определя цената на продуктите и 
услугите си в съответствие с нивото на риска. 

Групата наблюдава капитала на базата на съотношението на капитал към нетен дълг. 

Нетният дълг включва сумата на всички задължения (заемите, търговските и други задължения), 
намалена с балансовата стойност на парите и паричните еквиваленти. 

Групата управлява структурата на капитала, спазвайки устава, приет от ОСА, и прави необходимите 
поправки в съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на 
съответните активи. За да поддържа или коригира капиталовата структура, Дружеството може да 
увеличи капитала си чрез издаване на нови акции или чрез превръщане на облигации, издадени като 
конвертируеми, в акции. Намаляването на капитала до законоустановения минимум става с решение 
на ОСА на Дружеството-майка чрез намаляване на номиналната стойност на издадените акции (в 
случай, че номиналната стойност позволява това) и чрез обезсилване на акции. Капиталът на 
Дружеството-майка може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има 
действие само ако бъде извършено предвиденото увеличение на капитала. 

Капиталът за представените отчетни периоди може да бъде анализиран, както следва: 

  31.12.2021 31.12.2020 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Собствен капитал 1 473 2 339 
   
Общо пасиви 13 465 13 499 
Пари и парични еквиваленти (205) (18) 

Нетен дълг 13 260 13 481 

Съотношение на капитал към нетен дълг 1:0,11 
 

1:0,17 

 

32. Събития след края на отчетния период 

На свое заседание от 20.09.2021 г. Съветът на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД , на основание 
Чл. 36, ал.3 т.5 от Устава, взе решение за увеличение на капитала на дружеството при следните 
параметри: 

Капиталът на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД да бъде увеличен от 2 840 000 (два милиона  осемстотин и 
четиридесет) лева, разпределен в 2 840 000 (два милиона  осемстотин и четиридесет) броя 
обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност 1 
лев, на 7 840 000 (седем милиона осемстотин и четиридесет хиляди) лева, разпределен в 7 840 000 
(седем милиона осемстотин и четиридесет хиляди) броя акции, чрез издаване на нови 5 000 000 (пет 
милиона) обикновени акции, всяка една с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 
1,80 (един лева и осемдесет стотинки) лева всяка една.  

Във връзка с това Дружество-майка е изготвило и представило в КФН проспект за публично 
предлагане на ценни книжа. С решение № 899 - Е от 14.12.2021 г на Комисията за финансов надзор е 
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потвърден Проспект за публично предлагане чрез издаване на нови 5 000 000 броя обикновени, 
поименни, безналични свободнопрехвърляеми акции. 

Началото на процедурата по увеличение на капитала  стартира на 20.12.2021 г. чрез публикуване на 
Съобщение за първично публично предлагане на акции на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД. С решение на 
Съвета на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД от 01.02.2022 г., на основание на чл. 89 л, ал. 1 от 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)  

С решение на Съвета на директорите на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД от 01.02.2022 г., на основание на чл. 
89 л, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),  подписката е удължена до 
01.04.2022 г., включително, който ден ще се смята за последен ден от подписката. 

Датата на приключване на подписката беше 30.03.2022г. Към датата на изготвяне на консолидирания 
финансов отчет новата емисия акции е вписана от КФН, Централен депозитар и БФБ.Новият капитал 
на Дружеството-майка в размер на 7 840 хил. лв. е вписан в Агенция по вписванията към Търговския 
регистър.   

В резултат на проведената процедура бяха записани 5 000 000 броя нови акции, с което 
регистрираният капитал се увеличи на 7 840 000 лева. 

Съгласно одобрения проспект от КФН с Решение № 899 - Е от 14.12.2021 г, средствата набрани от 
емитирането на нови 5 000 000 броя акции на Дружеството-майка са в размер на 9 000 лв.,Част от тях 
ще бъдат използвани за разрастване и развитие на цялостната дейност на Групата. 
Във връзка с това през месец на 14.04.2022 г. е взето решение на СД на Дружеството-майка Групата 
да придобие 213 000 /двеста и тринадесет хиляди/ акции всяка с номинална стойност от 1 /един/ лев  
и с обща номинална стойност от 213 000 лв., представляващи 100% (сто процента) от капитала на 
“УЕБКАФЕ” ЕАД, ЕИК 203428691, със седалище в гр.София, ул.”Стара планина” № 3, ет. 3, ап. 9, за 
обща покупна стойност 3 300 хил. лв. 

След края на отчетния период на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване 
възникна военен конфликт между Руската Федерация и Република Украйна. В отговор на това са 
въведени различни икономически санкции срещу Руската Федерация и свързани с нея физически и 
юридически лица. По първоначални оценки на Ръководството тези събития не биха оказали 
съществено влияние върху Дружеството към момента, поради липса на взаимоотношения с клиенти 
и доставчици попаднали под санкциите.  

Ръководството на Групата не е в състояние да оцени влиянието на военния конфликт и да направи 
надеждна преценка върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му поради 
непредсказуемата динамика в обстоятелствата и събитията съпътстващи конфликта.  

Въздействието на събитията, свързани с военния конфликт върху общата икономическа ситуация 
може да наложи преразглеждане на някои допускания и преценки. Това може да доведе до 
съществени корекции на балансовата стойност на определени активи и пасиви в рамките на 
следващата финансова година. На този етап ръководството не е в състояние надеждно да оцени 
потенциалното въздействие, тъй като събитията се развиват ежедневно. 
 
Не са възникнали коригиращи събития или други значителни некоригиращи събития между датата на 
консолидирания финансов отчет и датата на оторизирането му за издаване. 

33. Одобрение на консолидирания финансов отчет 

Консолидираният финансов отчет към 31 декември 2021 г. (включително сравнителната 
информация) е официално одобрен от Съвета на директорите на 26.04.2022 г. 
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ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР  

До акционерите на  

Уеб Медия Груп АД 

 

Адрес: гр. София 

ул. ”Фредерик Жолио Кюри” № 20 ет. 10 

Доклад относно одита на консолидирания финансов отчет 

Мнение 

Ние извършихме одит на консолидирания финансов отчет на Уеб Медия Груп АД и 

неговите дъщерни дружества („Групата“), съдържащ консолидирания отчет за 

финансовото състояние към 31 декември 2021 г. и консолидирания отчет за печалбата 

или загубата и другия всеобхватен доход, консолидирания отчет за промените в 

собствения капитал и консолидирания отчет за паричните потоци за годината, 

завършваща на тази дата, както и пояснителните приложения към консолидирания 

финансов отчет, съдържащи и оповестяване на съществените счетоводни политики и 

друга пояснителна информация. 

По наше мнение, приложеният консолидиран финансов отчет представя достоверно, 

във всички съществени аспекти, консолидираното финансово състояние на Групата към 

31 декември 2021 г. и нейните консолидирани финансови резултати от дейността и 

консолидираните парични потоци за годината, завършваща на тази дата, в 

съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от 

Европейския съюз (ЕС).  

База за изразяване на мнение 

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти 

(МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в 

раздела от нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на консолидирания 

финансов отчет“. Ние сме независими от Групата в съответствие с Международния 

етичен кодекс на професионалните счетоводители (включително Международни 

стандарти за независимост) на Съвета за международни стандарти по етика за 

счетоводители (Кодекса на СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона за 
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независимия финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на 

консолидирания финансов отчет в България, като ние изпълнихме и нашите други 

етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние 

считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за 

да осигурят база за нашето мнение. 

Обръщане на внимание 

Обръщаме внимание на Пояснително приложение 32 към консолидирания финансов 

отчет, описващо оценката на ръководството на действителното или потенциалното 

въздействие на последиците от военния конфликт между Украйна и Русия върху 

Групата. Нашето мнение не е модифицирано по този въпрос. 

Ключови одиторски въпроси  

Ключови одиторски въпроси са тези въпроси, които съгласно нашата професионална 

преценка са били с най-голяма значимост при одита на консолидирания финансов отчет 

за текущия период. Тези въпроси са разгледани като част от нашия одит на 

консолидирания финансов отчет като цяло и формирането на нашето мнение относно 

него, като ние не предоставяме отделно мнение относно тези въпроси. 

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

Класификация и оценка на 
финансовите активи, включващи 
Търговски и други вземания, 
представени в пояснение 10 и 
Вземания от сделки с финансови 
активи, представени в пояснение 11 
от консолидирания финансов отчет 

Дружеството отчита Търговски и други 
вземания и Вземания от сделки с 
финансови активи в общ размер на 
12 261 хил. лв., които представляват 
82,3% от общо активите на Групата. 

Приложението на модела за признаване 
на очаквани кредитни загуби на 
финансовите активи води до 
необходимост от преценки и допускания 
от страна на ръководството, както по 
отношение на категоризация на 
експозициите, така и при определяне 
размера на кредитните загуби. 

Поради значимостта на стойността на 

В тази област нашите одиторски процедури 
включиха, без да са ограничени до: 

• Преглед на критериите на Групата за 
класификация и последващо отчитане на 
финансовите активи и съответствието на тези 
критерии с изискванията на МСФО 9; 

• преглед и оценка на политиките и 
моделите за изчисляване на очакваните 
кредитни загуби и съответствието на тези 
политики и модели с изискванията на МСФО 9; 

• анализ на финансовото състояние на 
длъжниците и проучване дали са налице 
отклонения при спазване на договорните 
условия; 

• съпоставяне на входящите данни за 
изчисляване на кредитен рейтинг с първичните 
източници на информация; 

• прилагане на професионална преценка, 
за да анализираме и оценим ключовите 
допускания, използвани при прилагането на 
моделите за очакваните кредитни загуби и 
калкулиране на обезценки на финансовите 
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Ключов одиторски въпрос 
Как този ключов одиторски въпрос беше 
адресиран при  проведения от нас одит 

вземанията и присъщото ниво на 
несигурност при използването на 
преценки и предположения от 
ръководството на Групата, ние сме 
определили този въпрос като ключов 
одиторски въпрос. 

активи; 

• оценка на адекватността на 
оповестяванията в консолидирания финансов 
отчет относно класификация и обезценка на 
вземанията на Групата, както и поясненията за 
кредитен риск. 

 

 

Друга информация, различна от консолидирания финансов отчет и 

одиторския доклад върху него 

Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се 

състои от консолидиран доклад за дейността, в т.ч. декларация за корпоративно 

управление, изготвена от ръководството съгласно Глава седма от Закона за 

счетоводството, но не включва консолидирания финансов отчет и нашия одиторски 

доклад, върху него, която получихме преди датата на нашия одиторски доклад.   

Нашето мнение относно консолидирания финансов отчет не обхваща другата 

информация и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност 

относно нея, освен ако не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е 

посочено. 

Във връзка с нашия одит на консолидирания финансов отчет, нашата отговорност се 

състои в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази 

друга информация е в съществено несъответствие с консолидирания финансов отчет 

или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да 

съдържа съществено неправилно докладване. 

В случай че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до заключение, 

че е налице съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се 

изисква да докладваме този факт.  

Нямаме какво да докладваме в това отношение. 

Отговорности на ръководството и лицата, натоварени с общо управление 

за консолидирания финансов отчет  

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този 

консолидиран финансов отчет в съответствие с МСФО, приложими в ЕС и за такава 

система за вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за 

осигуряване изготвянето на  консолидираните финансови отчети, които не съдържат 

съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или 

грешка. 
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При изготвяне на консолидирания финансов отчет ръководството носи отговорност за 

оценяване способността на Групата да продължи да функционира като действащо 

предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с 

предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на 

основата на предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не 

възнамерява да ликвидира Групата или да преустанови дейността на Групата, или ако 

ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин. 

Лицата, натоварени с общо управление, носят отговорност за осъществяването на 

надзор над процеса по финансово отчитане на Групата. 

Отговорности на одитора за одита на консолидирания финансов отчет 

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали 

консолидираният финансов отчет като цяло не съдържа съществени неправилни 

отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем 

одиторски доклад, който да включва нашето одиторско мнение. Разумната степен на 

сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в 

съответствие с МОС, винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато 

такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат на измама 

или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, 

самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху 

икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този консолидиран 

финансов отчет. 

Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и 

запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така: 

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

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

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

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

• получаваме достатъчни и уместни одиторски доказателства относно финансовата 
информация на предприятията или стопанските дейности в рамките на Групата, за 
да изразим мнение относно консолидирания финансов отчет. Ние носим отговорност 
за инструктирането, надзора и изпълнението на одита на Групата. Ние носим 
изключителната отговорност за нашето одиторско мнение. 

• получаваме достатъчни и уместни одиторски доказателства относно финансовата 
информация на предприятията или стопанските дейности в рамките на групата, за да 
изразим мнение относно консолидирания финансов отчет 

• носим отговорност за инструктирането, надзора и изпълнението на одита на групата 

• носим изключителната отговорност за нашето одиторско мнение 

Ние комуникираме с лицата, натоварени с общо управление, наред с останалите 

въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените 

констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, 

които идентифицираме по време на извършвания от нас одит. 

Ние предоставяме също така на лицата, натоварени с общо управление, изявление, че 

сме изпълнили приложимите етични изисквания във връзка с независимостта и че ще 

комуникираме с тях всички взаимоотношения и други въпроси, които биха могли 

разумно да бъдат разглеждани като имащи отношение към независимостта ни, а когато 

е приложимо, и свързаните с това предпазни мерки. 

Сред въпросите, комуникирани с лицата, натоварени с общо управление, ние 

определяме тези въпроси, които са били с най-голяма значимост при одита на 

консолидирания финансов отчет за текущия период и които следователно са ключови 

одиторски въпроси. Ние описваме тези въпроси в нашия одиторски доклад, освен в 

случаите, в които закон или нормативна уредба възпрепятства публичното 
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оповестяване на информация за този въпрос или когато, в изключително редки случаи, 

ние решим, че даден въпрос не следва да бъде комуникиран в нашия доклад, тъй като 

би могло разумно да се очаква, че неблагоприятните последствия от това действие биха 

надвишили ползите от гледна точка на обществения интерес от тази комуникация. 

Доклад във връзка с други законови и регулаторни изисквания 

Допълнителни въпроси, които поставят за докладване Законът за 

счетоводството и Законът за публичното предлагане на ценни книжа 

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, описани по-горе в 

раздела „Друга информация, различна от консолидирания финансов отчет и одиторския 

доклад върху него“ по отношение на консолидирания доклад за дейността, 

декларацията за корпоративно управление на Групата, консолидираната нефинансова 

декларация и консолидирания доклад за плащанията към правителствата, ние 

изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните по МОС, съгласно „Указания 

относно нови и разширени одиторски доклади и комуникация от страна на одитора" на 

професионалната организация на регистрираните одитори в България, Института на 

дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)“. Тези процедури касаят проверки за 

наличието, както и проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с 

цел да ни подпомогнат във формиране на становище относно това дали другата 

информация включва оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма от 

Закона за счетоводството и в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (чл. 

100н, ал. 10 от ЗППЦК във връзка с чл. 100н, ал. 8, т. 3 и 4 от ЗППЦК), приложими в 

България.  

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

На базата на извършените процедури, нашето становище е, че: 

а) Информацията, включена в консолидирания доклад за дейността за финансовата 
година, за която е изготвен консолидираният финансов отчет, съответства на 
консолидирания финансов отчет. 

б)  Консолидираният доклад за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на 
Глава седма от Закона за счетоводството и на чл. 100(н), ал. 7 от Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа, с изключение на посоченото по-долу: 

• в консолидирания доклад за дейността не са включени всички изискани 

оповестявания относно отпуснати заеми, предоставени гаранции или поемане на 

задължения от „Уеб Медия Груп“ АД или негови дъщерни предприятия, съгласно 

т.9 от Приложение №2 към Наредба №2/9.11.2021 г. във връзка с чл. 100(н), 

ал.(7), т.2 от ЗППЦК. 

в) В декларацията за корпоративно управление на Групата за финансовата година, за 
която е изготвен консолидираният финансов отчет, е представена изискваната от чл. 
100 (н), ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа информация.  
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Становище във връзка с чл. 100(н), ал. 10 във връзка с чл. 100 н, ал. 8, т. 3 и 4 от 

Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

На база на извършените процедури и на придобитото познаване и разбиране на 

дейността на Групата и средата, в която тя работи, по наше мнение, описанието на 

основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на 

Групата във връзка с процеса на финансово отчитане, което е част от консолидирания 

доклад за дейността (като елемент от съдържанието на декларацията за корпоративно 

управление) и информацията по чл. 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от 

Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година 

относно предложенията за поглъщане, не съдържат случаи на съществено неправилно 

докладване. 

 

Докладване за съответствие на електронния формат на консолидирания 

финансов отчет, включен в годишния консолидиран финансов отчет за 

дейността по чл. 100н, ал.5 от ЗППЦК с изискванията на Регламента за ЕЕЕФ 

Ние извършихме ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност по 

отношение на съответствието на електронния формат на консолидирания финансов 

отчет на „Уеб Медия Груп АД“ за годината, завършваща на 31 декември 2021 година, 

приложен в електронния файл „8945007F5218LZ1NQP79-20211231-BG-CON.zip“, с 

изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията от 17 декември 2018 

г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

чрез регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен 

формат за отчитане („Регламент за ЕЕЕФ“). Нашето становище е само по отношение на 

електронния формат на консолидирания финансов отчет и не обхваща другата 

информация, включена в годишния консолидиран финансов отчет за дейността по чл. 

100н, ал. 5 от ЗППЦК.  

Описание на предмета и приложимите критерии  

Ръководството е изготвило електронен формат на консолидирания финансов отчет на 

Групата за годината, завършваща на 31 декември 2021 година по реда на Регламента 

за ЕЕЕФ с цел спазване на изискванията на ЗППЦК. Правилата за изготвяне на 

консолидирани финансови отчети в този електронен формат са посочени в Регламентa 

за ЕЕЕФ и те по наше мнение притежават характеристиките на подходящи критерии за 

формиране на становище за разумна степен на сигурност. 

Отговорности на ръководството и лицата, натоварени с общо управление 

Ръководството на Групата е отговорно за прилагането на изискванията на Регламента 

за ЕЕЕФ при изготвяне на електронния формат на консолидирания финансов отчет в 

XHTML. Тези отговорности включват избора и прилагането на подходящи iXBRL 

маркировки, използвайки таксономията на Регламента за ЕЕЕФ, както и въвеждането и 
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прилагането на такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството счита за 

необходима за изготвянето на електронния формат на годишния консолидирания 

финансов отчет на Групата, който да не съдържа съществени несъответствия с 

изискванията на Регламента за ЕЕЕФ.  

Лицата, натоварени с общо управление, носят отговорност за осъществяването на 

надзор над процеса по изготвянето на годишния консолидиран финансов отчет на 

Групата, включително прилагането на Регламента за ЕЕЕФ. 

Отговорности на одитора 

Нашата отговорност се състои в изразяване на становище за разумна степен на 

сигурност относно това дали електронният формат на консолидирания финансов отчет 

е в съответствие с изискванията на Регламента за ЕЕЕФ. За тази цел ние изпълнихме 

„Указания относно изразяване на одиторско мнение във връзка с прилагането на 

единния европейски електронен формат (ЕЕЕФ) за финансовите отчети на дружества, 

чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар в Европейския съюз 

(ЕС)" на професионалната организация на регистрираните одитори в България, 

Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)“ и извършихме ангажимент 

за изразяване на разумна степен на сигурност съгласно МСАИС 3000 (преработен) 

„Ангажименти за изразяване на сигурност, различни от одити и прегледи на историческа 

финансова информация“ (МСАИС 3000 (преработен)). Този стандарт изисква от нас да 

спазваме етичните изисквания, да планираме и изпълним подходящи процедури, за да 

получим разумна степен на сигурност дали електронният формат на консолидирания 

финансов отчет на Групата е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с 

приложимите критерии, посочени по-горе. Характерът, времето и обхвата на избраните 

процедури зависят от нашата професионална преценка, включително оценката на риска 

от съществени несъответствия с изискванията на Регламента за ЕЕЕФ, независимо 

дали дължащи се на измама или грешка. 

Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че 

ангажимент, извършен в съответствие с МСАИС 3000 (преработен), винаги ще разкрива 

съществено несъответствие с изискванията, когато такова съществува. 

Изисквания за контрол върху качеството 

Ние прилагаме изискванията на Международен стандарт за контрол върху качеството 

(МСКК) 1 и съответно, поддържаме всеобхватна система за контрол върху качеството, 

включително документирани политики и процедури относно спазването на етичните 

изисквания, професионалните стандарти и приложимите законови и регулаторни 

изисквания към регистрираните одитори в България.  

Ние отговаряме на етичните и изискванията за независимост на Международния етичен 

кодекс на професионалните счетоводители (включително Международни стандарти за 
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независимост) на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители 

(Кодекса на СМСЕС), приет от ИДЕС чрез ЗНФО.  

Обобщение на извършената работа 

Целта на планираните и извършени от нас процедури беше получаването на разумна 

степен на сигурност, че електронният формат на консолидирания финансов отчет е 

изготвен, във всички съществени аспекти в съответствие с изискванията на Регламента 

ЕЕЕФ. Като част от оценяване на спазването на изискванията на Регламента за ЕЕЕФ 

по отношение на електронния (XHTML) формат за отчитане на консолидирания отчет на 

Групата, ние запазихме професионален скептицизъм и използвахме професионална 

преценка. Ние също така:  

• получихме разбиране за вътрешния контрол и процесите, свързани с прилагането на 
Регламента за ЕЕЕФ по отношение на консолидирания финансов отчет на Групата и 
включващи изготвянето на консолидирания финансов отчет на Групата в XHTML 
формат и маркирането му в машинно четим език (iXBRL); 

• проверихме дали приложеният XHTML формат е валиден;  

• проверихме дали четимата от човек част на електронния формат на консолидирания 
финансов отчет съответства на одитирания консолидиран финансов отчет; 

• оценихме пълнотата на маркировките в консолидирания финансов отчет на Групата 
при използването на машинно четим език (iXBRL) съобразно изискванията на 
Регламента за ЕЕЕФ; 

• оценихме уместността на използваните iXBRL маркировки, избрани от основната 
таксономия, както и създаването на елемент от разширената таксономия в 
съответствие с Регламента за ЕЕЕФ, когато липсва подходящ елемент в основната 
таксономия; 

• оценяваме уместността на съотнасянето (фиксиране) на елементите от 
разширената таксономия в съответствие с Регламента за ЕЕЕФ. 

Ние считаме, че доказателствата, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да 

осигурят база за нашето становище. 

Становище за съответствие на електронния формат на консолидирания финансов 

отчет с изискванията на Регламента за ЕЕЕФ 

По наше мнение, на база на извършените от нас процедури, електронният формат на 

консолидирания финансов отчет на Групата за годината, завършваща на  

31 декември 2021 г., съдържащ се в приложения електронен файл  

„8945007F5218LZ1NQP79-20211231-BG-CON.zip“, е изготвен във всички съществени 

аспекти в съответствие с изискванията на Регламента за ЕЕЕФ. 
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Докладване съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) № 537/2014 във връзка с 

изискванията на чл. 59 от Закона за независимия финансов одит  

Съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит във връзка с чл. 10 от 

Регламент (ЕС) № 537/2014, ние докладваме допълнително и изложената по-долу 

информация. 

• „Кроу България Одит“ ЕООД е назначено за задължителен одитор на 
консолидирания финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021 
г. на „Уеб Медия Груп“ АД от общото събрание на акционерите, проведено на 
29.6.2021 г., за период от една година. 

• Одитът на консолидирания финансов отчет за годината, завършваща на 31 
декември 2021 г. на Групата представлява пети пълен непрекъснат ангажимент 
за задължителен одит на тази група, извършен от нас. 

• Потвърждаваме, че изразеното от нас одиторско мнение е в съответствие с 
допълнителния доклад, представен на одитния комитет на „Уеб Медия Груп“ АД, 
съгласно изискванията на чл. 60 от Закона за независимия финансов одит. 

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

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

• За периода, за който се отнася извършения от нас задължителен одит, освен 
одита, ние сме предоставили следните услуги на Групата, които не са посочени в 
консолидирания доклад за дейността или консолидирания финансов отчет на 
Групата: 

o Договорени процедури върху финансова информация със специално 
предназначение за целите на изготвяне на консолидиран финансов отчет 
на дружество-майка. 

 

За Кроу България Одит ЕООД 

Одиторско дружество, рег. №167 

 

Гюляй Рахман 

Управител 

Регистриран одитор, отговорен за одита 

 

 

28 април 2022 г. 
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