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Междинен съкратен индивидуален отчет за финансовото състояние 
към 30 юни 2022 г. 
  Пояснение 30 юни 2022 31 декември 2021 
Активи 

 
‘000 лв. ‘000 лв. 

  
 

    
Нетекущи активи 

 
    

Нематериални активи 7 1 921 2 117 
Машини и оборудване 8 16 8 
Отсрочени данъчни активи 

 
2 2 

Инвестиции в дъщерни предприятия 10 4 072 262 

Общо нетекущи активи 
 

6 011 2 389 

  
 

    
Текущи активи 

 
    

Търговски и други вземания 11 5 568 5 433 
Вземания от сделки с финансови активи 12 6 824 6 824 
Краткосрочни вземания от свързани лица 26.3 605 45 
Пари и парични еквиваленти 13 225 119 

Общо текущи активи   13 222 12 421 

Общо активи  19 233 14 810 

       
Собствен капитал      
Акционерен капитал 14.1 7 840 2 840 
Премиен резерв 0 4 053 53 
Други резерви 14.3  372 4 372 
(Натрупана загуба)  (5 361) (4 503) 
Резултата за периода  (440) (858) 

Общо собствен капитал  6 464 1 904 

 
Пасиви 
Нетекущи пасиви 
Дългосрочни заеми 16 

 
 
 

10 000 

 
 
 

10 000 

Нетекущи пасиви  10 000 10 000 

       
Текущи пасиви      
Текуща част на дългосрочни заеми 16 2 534 2 177 
Краткосрочни задължения към свързани лица 26.3 17 2 
Търговски и други задължения 18 218 727 

Общо текущи пасиви 
 

2 769 2 906 

Общо пасиви 
 

12 769 12 906  

Общо собствен капитал и пасиви 
 

19 233 14 810 

 
 
 
Съставил: ____________________ 
                    /Мария Николова/ 
 
 
 
Дата: 27.07.2022г. 
 
 

 
 

Изпълнителен директор: ____________ 
                                               /Марин Стоев/                                       

 
 
 

Председател на СД :      ____________    
                                                                 /Здравко Стоев/ 
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   Междинен съкратен индивидуален отчет за печалбата или загубата и 
другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 юни 2022 г. 

 
 Пояснение 30 юни 2022 30 юни 2021 

  ‘000 лв. ‘000 лв. 
    
Приходи от продажби 19 751 781 
Други приходи 20 9 - 
Приходи от финансирания 20 - 63 

  760 844 
    
Разходи за материали 21 (8) (6) 
Разходи за външни услуги 22 (225) (278) 
Разходи за персонала 15.1  (337) (341) 
Разходи за амортизация и обезценка на 
нефинансови активи 

7  (360) (317) 

Други разходи 23 (3) (6) 

Загуба от оперативна дейност  (173) (104) 
    
Финансови приходи 24 144 197 
Финансови разходи 24 (411) (431) 

Печалба / (Загуба) преди данъци  (440) (338) 

(Разход за)/ Приходи от данъци  - - 

    

Печалба/ (Загуба) за периода  (440) (338) 

Общо всеобхватен доход за периода  (440) (338) 

    
Печалба/Загуба на акция:    
Основна нетна печалба / (загуба) на акция: 25  (0.06) лв. (0.12) лв. 
 

 
 
 
 

 
 
Съставил: ____________________ 
                    /Мария Николова/ 
 
 
 
 
 
Дата: 27.07.2022 г. 
 

 
 

Изпълнителен директор: ____________ 
                                               /Марин Стоев/                                       

 
 
 
 
 

Председател на СД :      ____________    
                                                                 /Здравко Стоев/ 
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Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал за периода, 
приключващ на 30 юни 2022 г. 

 
  

 

  

  
 
 
 
 
 
 
Съставил: ____________________ 
                    /Мария Николова/ 
 
 
 
 
 
Дата: 27.07.2022 г. 
 

 
 
 
 
 
 
Изпълнителен директор: ____________ 
                                               /Марин Стоев/ 

 
 
 
 
 
Председател на СД :      ____________    
                                           /Здравко Стоев/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всички суми са представени в 
‘000 лв. 

Акционерен 
капитал 

Премиен 
резерв 

Други 
резерви 

Неразпределена 
печалба/ 

(Натрупана загуба) 

Общо 
собствен 
капитал 

            
Салдо към 1 януари 2022 г.  2 840 53 4 372 (5 361) 1 904 

Загуба за периода - - - (440) (440) 

Вноски за увеличаване 
акционерния капитал 

5 000 4 000   9 000 

Други изменения   (4 000)  (4 000) 

Салдо към 30 юни 2022 г. 7 840 4 053  372 (5 801) 6 464 

           
      
Салдо към 1 януари 2021 г.  2 840 53 4 372 (4 503) 2 762 

Загуба за периода - - - (858) (858) 

Общо всеобхватна загуба за 
годината 

- - - (858) (858) 

Салдо към 31 декември 2021 г. 2 840 53 4 372 (5 361) 1 904 
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Междинен съкратен отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 
30 юни 2022 г. 
 

  Пояснение 30 юни 2022 30 юни 2021 

    ‘000 лв. ‘000 лв. 

Оперативна дейност       

Постъпления от клиенти   1 026 1 177 

Плащания към доставчици   (665) (482) 

Плащания към персонал и осигурителни институции   (336) (369) 

Платени данъци (без данък върху дохода)   (21) (58) 

Други (плащания)/постъпления от оперативна дейност   (159) 90 

Нетен паричен поток от оперативна дейност   (155) 358 

        

Инвестиционна дейност       

Придобиване на нематериални активи   (162) (157) 

Предоставени заеми    (573) - 

Покупка на инвестиции 
 

(3 810) - 

Други плащания от инвестиционна дейност   - (211) 

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност   (4 545) (368) 

        

Финансова дейност       

Постъпления от емитиране на ценни книжа 
 

9 000 - 

Платени заеми   (4 000) - 

Плащания /постъпления на лихви   (194) 146 

Други плащания за финансова дейност   - - 

Нетен паричен  поток от финансова дейност   4 806 146 

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти   106 136 

Пари и парични еквиваленти в началото на периода 13 119 15 

Пари и парични еквиваленти в края на периода   225 151 

 
 

 
  
 
 
Съставил: ____________________ 
                    /Мария Николова/ 
 
 
 
 
 
Дата: 27.07.2022 г. 
 

 
 
Изпълнителен директор: ____________ 
                                               /Марин Стоев/ 
 
 
 
 
 
Председател на СД :      ____________    
                                           /Здравко Стоев/ 
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Пояснения към междинния съкратен индивидуален 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. 

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 има едностепенна система на управление и се управлява от съвет на 
директорите. Към датата на съставяне на отчета, Дружеството 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 и Здравко Атанасов Стоев – ЗАЕДНО 

 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. 

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 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. 
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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), подписката е удължена 
до 01.04.2022 г., включително, който ден ще се смята за последен ден от подписката. 

Увеличението на капитала е вписано на 07.04.2022 г. в Търговския регистър към Агенция по 
вписванията от  2 840 000 лева  на 7 840 000 лева,  разпределени в 7 840 000 броя акции. 

Акциите на Дружеството 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 

Този междинен индивидуален финансов отчет за период от 6 месеца към 30 юни 2021 г. е 
изготвен в съответствие с МСС 34 „Междинно финансово отчитане“. Той не съдържа цялата 
информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни финансови отчети съгласно 
Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) и следва да се чете заедно с 
индивидуалния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2020 г., изготвен в 
съответствие с 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. 

Междинният индивидуален съкратен финансов отчет е съставен в български лева, което е 
функционалната валута на Дружеството. Всички суми са представени в хиляди лева (‘000 лв.) 
(включително сравнителната информация за 2020 г.), освен ако не е посочено друго.  

Този междинен съкратен финансов отчет е индивидуален. Дружеството съставя и междинен 
консолидиран финансов отчет 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). В него инвестициите в дъщерни 
предприятия са отчетени и оповестени в съответствие с МСФО 10 „Консолидирани 
финансови отчети”. 
Междинният индивидуален съкратен финансов отчет е съставен при спазване на принципа 
на действащо предприятие. 
 
Към датата на изготвяне на настоящия междинен индивидуален финансов отчет 
ръководството е направило преценка на способността на Дружеството да продължи своята 
дейност като действащо предприятие и като са взети предвид възможните ефекти от 
продължаващото въздействие на пандемията от коронавирус Covid-19. 
Ръководството на Дружеството следи развитието на икономическата обстановка и ще 
предприеме всички възможни мерки, за да ограничи негативния ефект върху финансовото 
състояние и резултатите от дейността. В тези условия ръководството на Дружеството 
направи анализ и преценка на способността на Дружеството да продължи своята дейност 
като действащо предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще и 
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ръководството очаква, че Дружеството има достатъчно финансови ресурси, за да продължи 
оперативната си дейност в близко бъдеще и продължава да прилага принципа за действащо 
предприятие при изготвянето на индивидуалния финансов отчет. 
 
През текущият период, Дружеството работи,  върху ключови партньорства с компании като 
Google и други. Целта на тези партньорства е увеличаване на приходите от автоматизирано 
продадената 
 реклама. Дружеството също така работи в посока балансиране на разходите, като основната 
политика е свързана с това те да бъдат минимизирани до най-ниската степен, която все пак 
позволява растеж на трафика и приходите. 
 

3. Промени в счетоводната политика 

3.1.Нови стандарти влезли в сила от 1 януари 2021 г.  

Дружеството 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 
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 



 

Уеб Медия Груп АД 
Междинен съкратен индивидуален финансов отчет 

30 юни 2022 г. 

8 

  
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. Промени в приблизителните оценки 

При изготвянето на междинния съкратен индивидуален финансов отчет ръководството 
прави редица 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 междинен съкратен индивидуален финансов отчет 
значимите преценки на ръководството при прилагането на счетоводните политики на 
Дружеството и основните източници на несигурност на счетоводните приблизителни оценки 
не се различават от тези, оповестени в годишния финансов отчет на Дружеството към 31 
декември 2021 г., с изключение на промените в приблизителната оценка на провизията за 
разходи за данъци върху дохода и ефекта от прилагане на МСФО 9. 
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5. Сезонност и цикличност на междинните операции 

Дейността, осъществявана от Дружеството, не е обект на значителни сезонни колебания и 
цикличност. 
 

6. Управление на риска относно финансови инструменти 

Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си 
инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са 
пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.Междинният съкратен индивидуален 
финансов отчет не включва цялата информация относно управлението на риска и 
оповестяванията, изисквани при изготвянето на годишни финансови отчети, и следва да се 
чете заедно с годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2021 г. Не е имало 
промени в политиката за управление на риска относно финансови инструменти. 
 

7. Нематериални активи 

Нематериалните активи на Дружеството 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 
придобиван

е на ДНА 

Общо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност     
Салдо към 1 януари 2022 г. 6 676 56 2 6 734 
Новопридобити активи, 
закупени 

162 - - 162 

Салдо към 30 юни 2022 г. 6 838 56 2 6 896 
Амортизация и обезценка     
Салдо към 1 януари 2022 г. (4 561) (56) - (4 617) 
Амортизация (358) - - (358) 
Салдо към 30 юни 2022г. (4 919) (56) - (4 975) 
Балансова стойност към 
30 юни 2022 г. 

1 919 - 2 1 921 

     
Брутна балансова стойност     
Салдо към 1 януари 2021 г. 6 136 56 2 6 194 
Новопридобити активи, 
закупени 

540 - - 540 

Салдо към 31 декември 2021 
г. 

6 676 56 2 6 734 

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. 

2 115 - 2 2 117 
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Авторските и други права върху собственост включват закупени авторски статии, анализи и 
видеоматериали, публикувани на интернет сайтовете на Дружеството, патенти за 
прилежащите търговски марки и следните интернет сайтове: News.bg, Topsport.bg, Money.bg, 
Vsi4ko.bg, Lifestyle.bg, Ibox.bg, Gladen.bg. 

Дружеството няма съществени договорни задължения за придобиване на нематериални 
активи към 30 юни 2022г. и 31 декември 2021 г.Дружеството не е заложило 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 2022 г.  33 9 23 65 
Новопридобити активи - 4 7 11 
Салдо към 30 юни 2022 г. 33 13 30 76 
Амортизация      
Салдо към 1 януари 2022 г. (33) (8) (17) (55) 
Амортизация - (1) (1) (1) 
Салдо към 30 юни 2022г. (33) (9) (18) (56) 
Балансова стойност към 
30 юни 2022 г. 

- 4 12 16 

 
Брутна балансова стойност     
Салдо към 1 януари 2021 г.  33 8 16 57 
Новопридобити активи - 1 7 8 
Салдо към 31 декември 2021 г. 33 9 23 65 
Амортизация      
Салдо към 1 януари 2021 г. (33) (7) (15) (55) 
Амортизация - (1) (1) (2) 
Салдо към 31 декември 2021г. (33) (8) (16) (57) 
Балансова стойност към 
31 декември 2021 г. 

- 1 7 8 

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

Към 30 юни 2022 г. и 31 декември 2021 г. не е имало съществени договорни задължения във 
връзка със закупуване на машини и оборудване. 

Дружеството не е заложило машини и оборудване като обезпечение по свои задължения. 

9. Лизинг 

Лизингови плащания, които не се признават като пасив  

Дружеството е избрало 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 
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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 до 30 юни 2022, свързани с плащания, които не са включени в оценката на 
задълженията по лизингови договори, са както следва: 

   30.06.2022  31.12.2021 
   хил. лв.   хил. лв.  
Краткосрочни лизингови договори      
   47  72 

   47  72 

 

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  

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв.  
      

 Към 30 юни 2022г. 47 - - 47 
 Към 31 декември 2021 г. 72 - - 72 

 

Дружеството е страна по краткосрочен договор 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 36 хил. лв. Тази сума 
включва минималните лизингови плащания. 

10. Инвестиции в дъщерни предприятия 

Към 30.06.2021 г. „Уеб Медия Груп” АД притежава 100% от дяловете на дъщерно дружество 
„Уеб Нюз БГ” ЕООД с регистриран първоначален  капитал в размер на 5 хил. лв. 

С Решение на СД на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД от 23.05.2022г. е взето решение за увеличаване на 
капитала на „Уеб Нюз БГ” ЕООД от 5 хил. лева на 107 хил. лева чрез издаване на нови 1 020 
дяла с номинална стойност 100 лв. и емисионна стойност 500 лв.  

С вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 30.05.2022г., 
регистрирания капитал на дъщерно дружество „Уеб Нюз БГ” ЕООД бе увеличен от 5 хил. лв. 
на 107 хил. лв., с което и  „Уеб Медия Груп” АД  увеличи участието си от 5 хил. лв. на 515 хил. 
лв. 

През месец декември 2018 г. Дружеството е придобило  70% от капитала на Инфосток“ АД  
за сумата от 237 хил. лв. 

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 60 000 лв, представляващи 100 
% от капитала на “РАДИО СТАНЦИЯ” EООД, за сумата  от 20 000 /двадесет хиляди/ лева. 
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С вписване на 04.05.2022 год., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията „УЕБ 
МЕДИЯ ГРУП“ АД придоби 213 000 /двеста и тринадесет хиляди/ броя обикновени, 
поименни, налични акции, с право на глас, с номинална стойност от по 1 /един/ лев всяка 
една от тях, представляващи 100 % от регистрирания капитал на „УЕБКАФЕ“ ЕАД, ЕИК 
203428691, собственост на „Омега Финанс“ ООД, ЕИК 831385114. Покупната цена за всичките 
прехвърлени 213 000 /двеста и тринадесет хиляди / акции е 3 300 000 /три милиона и триста 
хиляди/ лева.  

 
  Държава 30.06.2022 31.12.2021 
   ‘000 лв. ‘000 лв. 
    
„Уеб Нюз БГ” ЕООД България 515 5 
„Инфосток” АД България 237 237 
“РАДИО СТАНЦИЯ” EООД България 20 - 
„УЕБКАФЕ“ ЕАД България 3 300 - 

  4 072 242 

 
Дружествата са отразени във финансовия отчет на Дружеството по метода на 
себестойността. 
Към 30.06.2022г. и през 2022 г. Дружеството не е получило дивиденти.  
Дружеството няма условни задължения или други поети ангажименти, свързани с 
инвестиции в дъщерни дружества. 
 

11. Търговски и други вземания 

  30.06.2022 
 

31.12.2021 

  ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Търговски вземания, нетно 100 156 
Вземания по договори за цесия 5 712 5 575 
Очаквани кредитни загуби и загуби от обезценка на договори за 
цесия (301) (306) 

Финансови активи 5 511 5 425 

Други вземания, нетно 46 5 
Предплатени разходи, нетно 11 3 

Нефинансови активи 57 8 

Търговски и други вземания 5 568 5 433 

Нетната балансова стойност на търговските и други вземания се приема за разумна 
приблизителна оценка на справедливата им стойност. Всички търговски и други финансови 
вземания на Дружеството са прегледани относно настъпили събития на неизпълнение, а за 
всички търговски вземания е приложен опростен подход за определяне на очакваните 
кредитни загуби към края на периода.  

Вземания по договори за цесия с балансова стойност 5 712 хил.лв., представляват вземания 
от български юридически лица, първоначално възникнали по договори за заеми. 
Вземанията са лихвоносни с лихвени равнища между 5% и 6%. 

12. 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 
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за 2019 г. и 2018 г. В резултат на съдебното решение Дружеството 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 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 е признало следните вземания във връзка с решението на Софийски Градски 
Съд описано по-горе: 

 30.06.2022 31.12.2021 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
 
 

Преизчислен Преизчислен 

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

(5) (5) 

 6 824 6 824 

13. Пари и парични еквиваленти 

Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи: 

 30.06.2022 31.12.2021 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Парични средства в банки и в брой в:   
- български лева 225 119 
- евро - - 
Пари и парични еквиваленти 225 119 

 

Дружеството няма блокирани пари и парични еквиваленти. Дружеството е извършило 
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 Дружеството. 

14. Собствен капитал 

14.1 Акционерен капитал 

Регистрираният капитал на Дружеството 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. 

 30.06.2022 31.12.2021 
 Брой акции Брой акции 
   
Брой издадени и напълно платени акции 7 840 000 2 840 000 
Общ брой акции  7 840 000 2 840 000 

 
Книгата на акционерите на Дружеството се води в Централния депозитар. 
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Списъкът на основните акционери на Дружеството е представен, както следва:  

Книгата на акционерите на Дружеството се води в Централния депозитар. Списъкът на 
основните акционери на Дружеството е представен, както следва:  

 30 юни 30 юни 31 
декември 

31 
декември 

 2022 2022 2021 2021 
 Брой акции % Брой акции % 
     
Ню Уеб Маркет EАД  6 301 509 80,38% 1 477 575 52,03% 
ДФ Златен лев 114 500 1,46% 162 500 5,72% 
ДФ ЮГ Маркет Максимум 125 500 1,60% 145 500 5,12% 
Други ЮЛ и ФЛ 1 298 491 16,56% 1 054 425 37,13% 

 7 840 000 100,00% 2 840 000 100,00% 

 

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 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), 
подписката е удължена до 01.04.2022 г., включително, който ден ще се смята за последен 
ден от подписката. 

Увеличението на капитала е вписано на 07.04.2022 г. в Търговския регистър към Агенция по 
вписванията от 2 840 хил  лв.  на 7 840 хил. лв. разпределени в 7 840 000 броя акции. 

14.2 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 4 053 хил. лв. (2021 г.: 53 хил. лв.) 
Във връзка с увеличението на капитала чрез издаване на нови 5 000 000 броя акции с 
номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1,80, се формира премииен резерв в 
размер на 4 000 хил. лв. 
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14.3 Други резерви 

Другите резерви на Дружеството включват: 
  30.06.2022 31.12.2021 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
      Други резерви - 4 000 
      Преоценъчен резерв 354 354 
      Законови резерви 18 18 
      Общо  372 4 372 

 
Другите резерви 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 е погасено през отченния период  

 
Преоценъчният резерв на Дружеството в размер на 354 хил.лв. (2021 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. 

 

15. Възнаграждения на персонала 

15.1. Разходи за персонала 

Разходите за възнаграждения на наети лица включват: 

  30.06.2022 30.06.2021 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Разходи за заплати и други възнаграждения (287) (300) 
Разходи за социални осигуровки (50) (41) 
Разходи за персонала (337) (341) 

 

15.2. Задълженията към персонала и осигурителни институции 

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

 30.06.2022 31.12.2021 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
Текущи:     
Неизплатени заплати 84 76 
Осигурителни вноски 19 16 
Текущи и други задължения към персонала 103 92 

Текущата част от задълженията към персонала представляват задължения към настоящи и 
бивши служители на Дружеството, 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. 
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16. Задължения по заеми 

Заемите включват следните финансови пасиви: 

 Текущи Нетекущи 
 30 юни 

2022 
31 

декември 
2021 

30 юни 
2022 

31 
декември 

2021 
 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Финансови пасиви, отчитани по 
амортизирана стойност:     

Облигационни заеми 2 534 2 177 12 000 10 000 
Общо балансова стойност 2 534 2 177 12 000 10 000 

 

17. Облигационни заеми 

На 28 юни 2018г. Дружеството 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 главнцата.; 
 Лихва: 6,00%; 
 Период на лихвеното плащане: 2 пъти годишно. 

Облигационният заем не е обезпечен. Текущата част от задължението по облигационния 
заем към 30 юни 2022 г. е в размер на 2 534 хил. лв.,/31.12.2021 -2 177 хил.лв./ 
представляващи задължения за лихви. 

18. Търговски и други задължения 

   30.06.2022 31.12.2021 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 

Текущи:    
Търговски задължения  26 289 

Финансови пасиви  26 289 

Задължения към персонала и осигурителни 
институции 

 103 92 

Данъчни задължения  21 18 
Приходи за бъдещи периоди  64 36 
Провизия за съдебни разноски по дела  - 152 
Други  4 140 

Нефинансови пасиви  192 438 

  218 727 

19. Приходи от продажби 

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

 30.06.2022 30.06.2021 
  000 лв.   000 лв.  

а) вид на услуга   
- приходи от реклама 751 781 
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б) географски регион   
Приходи от реклама от потребители в България 682 712 
Приходи от реклама от потребители в чужбина  69 69 

   
в) срок на договора    
Приходи от реклама дългосрочни договори 167 175 
Приходи от реклама краткосрочни договори 584 606 
 

20. Други приходи 

Другите приходи на Дружеството включват: 
 30.06.2022 30.06.2021 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Приходи от лицензиране на съдържание 9 - 

 9 - 

       

21. Разходи за материали 

Разходите за материали включват: 
 30.06.2022 30.06.2021 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 

   
Офис консумативи и материали, офис  техника под стойностен 
праг на същественост на активите, изработка на рекламни 
материали 

(8) (6) 

 (8) (6) 

22. Разходи за външни услуги 

Разходите за външни услуги включват: 
 30.06.2022 30.06.2021 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 

   
Абонаментни такси, поддържка на сайтове,хостинг,домейн (41) (37) 
Наем (47) (36) 
Разходи за реклама (49) (26) 
Граждански договори (11) (10) 
Интернет, кабелна ТВ, телефон, инф. обслужване агенции (38) (37) 
Адвокатски, консултантски и одиторски услуги (35) (126) 
Други (4) (6) 

 (225) (278) 

23. Други разходи 

Другите разходи на Дружеството включват: 
 30.06.2022 30.06.2021 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Командировки и други разходи (3) (6) 

 (3) (6) 
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24. Финансови приходи и разходи 

Финансовите приходи и разходи за представените отчетни периоди могат да бъдат 
анализирани, както следва: 
 
  30.06.2022 30.06.2021 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
Финансови разходи   
Разходи по заеми, отчитани по амортизирана стойност: (408) (429) 
Други финансови разходи (3) (2) 

Общо финансови разходи (411) (431) 
   
Финансови приходи   
Приходи от предоставени заеми 144 170 
Печалба от операции с финансови - 27 
Общо финансови приходи 144 197 

 

25. 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. 
Средно претегленият брой акции, използван за изчисляването на основната загуба на акция, 
както и нетната загуба, подлежаща на разпределение между притежателите акции, е 
представен, както следва: 

 30.06.2022 30.06.2021 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Печлаба / (Загуба), подлежаща на разпределение (хил. лв.) (440) (338) 
Средно претеглен брой акции (хил. бр.) 7 840 2 840 
Печалба / (Загуба) на акция (в лв. за акция) (0,06) (0,12) 

26. Сделки със свързани лица 

Свързаните лица на Дружеството 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 шестмесечието на 2022г. Дружеството е предоставило търговски заем на дъщерно 
дружество в размер на 573 хил. лв. Към 30.06.2022 г. вземането възлиза на 580 хил. лв 
вкл.начислена лихва със срок на погасяване 15.04.2023 г. при годишна лихва 6%. 

26.1. Сделки със свързани лица 

  30.06.2022 31.12.2021 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
Собственици     
Начислени лихви по получен заем  - (5) 
Върнати заеми  84 
Върнати лихви  22 
      
Дъщерни дружества     
Начислени лихви по предоставен заем 7 - 

Предоставени заеми 573 - 

Начислени услуги - 2 
Начислени префактурирани услуги 31 68 
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26.2. 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. 

 30.06.2022 30.06.2021 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Краткосрочни възнаграждения:   
Заплати  11 11 
Разходи за социални осигуровки 1 1 
Общо краткосрочни възнаграждения 12 12 
Общо възнаграждения 12 12 

26.3. Разчети със свързани лица в края на периода  

 30.06.2022 31.12.2021 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Текущи задължения   
Задължение към дъщерни предприятия 16 1 
Задължения към ключов управленски персонал 1 1 

Общо текущи задължения към свързани лица 17 2 

Общо задължения към свързани лица 17 2 

   
Текущи вземания   
Вземания от свързани лица   
Търговския вземания от дъщерни предприятия 25 45 
Вземания по заеми от дъщерни предприятия, нетно 580 - 

Общо вземания от свързани лица 605 45 

Всички вземания от свързани лица са краткосрочни. Нетната балансова стойност на 
вземанията от свързани лица се приема за разумна приблизителна оценка на справедливата 
им стойност. 
Всички вземания от свързани лица на Дружеството са прегледани относно настъпили 
събития на неизпълнение и за всички е приложен опростен подход за определяне на 
очакваните кредитни загуби към края на периода.  

27. Категории финансови активи и пасиви 

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

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

  
Пояснение 

 
30.06.2022 

 
31.12.2021 

Текущи финансови активи  ‘000 лв. ‘000 лв. 
Финансови активи по амортизирана стойност:    
Вземания от сделки с финансови активи  6 824 6 824 
Търговски и други вземания  11 5 511 5 425 
Вземания от свързани лица  605 45 
Пари и парични еквиваленти  225 119 

Общо финансови активи по амортизирана 
стойност  

13 165 12 413 
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Финансови пасиви Пояснение 30.06.2022 31.12.2021 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
    
Задължения по облигационен заем 
Задължения към свързани лица 

17 12 534 
17 

12 177 
2 

Търговски задължения  26 289 
  12 577 12 

468 

28. 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. е удължена до 31.03.2022 г. Към 
датата на изготвяне на настоящия отчет извънредна епидемиологична обстановка е 
отпаднала. 

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 Дружеството 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 Дружеството 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 Дружеството 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, в резултата от войната в Украйна и създадената  несигурна  икономическа 
среда. 

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

 

29. Събития след края на отчетния период 

Не са възникнали коригиращи събития или други значителни некоригиращи събития между 
датата на междинния съкратен финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване. 

Одобрение на финансовия отчет 

Финансовият отчет към 30 юни 2022 г. е официално одобрен от Съвета на директорите на 
27.07.2022г. 
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