
For the best experience, open this PDF portfolio in
 
Acrobat X or Adobe Reader X, or later.
 

Get Adobe Reader Now! 

http://www.adobe.com/go/reader








23SXOJIIIIETCAA
KOHCOJtr@'IPAH ME)IQ!trIEH OI4HAHCOB OT{ET tctu


30.06.2021 r.


orrIET 3A BCEOEXBATHnfl Aoxo4.............
. ------ --3


OTIMT 3A trPOMEIItrTE B COBCTBEHtr' KAtrf,TA.II """""'"""'5


trOflCHEHHfl







235 XOJI(I,IH[C AI
KOHCOJII,TAHPAH MEX/IHHEH OI4HAHCOB OTqE r
rru 30.06.2021 r.


I(OHCO'IXAI,IPAH OTTIET 3A BCEOBXBATHH.fl .IIOXO,I[


ii;:-*ffilii,;;,','..,',.:;.,.:L;,,,,t',Ul'.fi!i20,f, $
30.061011 . 30.06.2020


Ilpuxo.qu or npoAax6u
llpuxogn or oueHKr.r


OuHancosu flpfixoAlr


l0
ll
t2


I


il6
2 481


314
O6uo nprxoar tt7 2795


PA3XOAr,r
PasxoAu ga.qefiuocrra


OuHancoau pa3xoAu
13,14,19


l6
(e7)
(s0)


(l 84)
(2s6)


O6uo parxosn (t471 (440)


Parxoan 3a ranbrlrr t7


Ileqal6a t7 (30) 2 355


.(pyr aceo6xrareH aoxo.rl


O6q aceo6xnareH aoxo.rl 17,18 2 35s


Aan:25.08.2021 r.


PrxoaoAutea:
/BeHIlucaas AHxel AasuAoOO/


@uHancosrrr orqer e oao6peu 3a r{3,(aBaHe or Crsera Ha Anpercrop}rre na26.08.2021 r.


noscHeHr.rcra Ha crpaHurlr{ l5 - 21 npeacraB.rrrnar }repa3jlenHa qacr or $uHauconur o.rver







KOHCOIIIAI,IPAH oTqET 3AOIIHAHCOBO CbcToflHI{E
235 XOJIAIIHTC AA
rogcoitrauPAH MExAI4HEH oHHAHCoB orqET


rtr'r 30.06.2021 r.


AKTI,IBI{
Teryun aKa[BIl
Ilapu u naPHqHI{ eKBI'IBaJIeHTI'I


Trproacxu I'I APYrU B3eMaHI'lc


Teryultt orcpoqeHu Pa3xoAI'I


I
2


J


4,ll


5l
ll
J


3 582


163


l0


3 574
!IHAHCOBH AKTI{BI{ 3 647 3 747


llerexyuu aKTrlBrr


I4tr,totlt, MaIIHHI'I ]'I Cbopl)l(eHl{q


HnpectnuuouHl'l HMorH


5


6


4,11


2


3 471


58


2


3 468


Hereryultt AKTItBI,I
3 531 3 470


7 178 7 217


O6uo arrnsrr


NACI{BI,I
Teryuu tracrrBu


Trproscru ll 3AAbJIXCHI{'


O6uro reryurr naclBll:


Hereryuln nacrrBlr


IIacHsLt no AaHbux
218


218


218


218


274 283


O6uro nacxs[


KATII{TAJI
OcHoseH KanlraJl


fleqal6a


9


17,18


5 109


I 795


5 109


t 825


6904 6934
O6uro ranrran:


7 178 7 217


oEIJIO KArIUru u rIAt4XI',I


Lana:25.08.2021 t.


Prroso.qllrcr:
/BenuuclaP Ai*en Aa"tA'OO/


@fiHaHcosust orqer e oao6pes 3a I{3AaBaHe ot Crsera Ha A[peloopurc na 26'08'202 1 n'


f,lPvt


floccHeHHs.ra Ha cTpaHHr.tfl l5 - 2l npeamaBJlrBaT Hepa3jleJlHa qacT or $unaucontll o'rver







23s XOJTAI{HrC AA
KOHCOIHIIHPAH MEX(AI4HEH OI4HAHCOI] OTHET rtu
30.06.2021r.


KOlrconHAlrPAH (}TI-ET 3A TIPOMEHIITE B


COECTBEHUfl KAIIUTAT


Hacarno caJrao KbM 01.01.2020 5 109 (210) 4899


O6ru sceo6xaareH AoxoA 3a nepl{oAa l8 2 355 2 355


Koaf,no caruro KbM 30.06.2020 5 109 2 145 7 254


Haqalno caJrro KbM 01.01.2021 5 109 I 825 6934


O6u sceo6xsareH AoxoA 3a flepl{oAa (30)(30)l8


Kpafino car.(o KLM 30.06.2021


I:ana:25.08.2021 r.


PuogoAutea:


5 109


Crcrasurer:


I 795 6904


AKOH


/BeHrlr{caas AHxer AasIrAoOO/ /lt


(DxHancosurt orqer e o4o6pen 3a u3AaBaHe o'r Crgera Ha Aupelcropure ua26,08.2021 t.


floscHesrsra Ha crpaHur1u I5 - 2l npe.4claB,JrrBal' uepa3AeJrHa .racr or $uuaHconrlr oruer







23s XOJTAI{HIC AI
KOHCOJII4AHPAH MEXIII4HEH OI4H AHCOB OTHET rt'v
30.06.2021r.


KOHCOnHAHPAH OTqET 3A IAPIqHrITE TIOTOUI{
(NP'KMETOA)


ll.naqanus or orlepar[Bna Aefi nocr:


KrM Aocrasququ
3a raxcu, KoMI{clIoHHll [r.upyru noAo6uu


HaT pyaoer.r Bb3HarpaxAeHl'l, ocxrypoBKl'I lt .u,4$r


(46)
(2)


(70]


(71)
(2)


(l 36)
(l 5)


Ha aovru llaHru[ I{ TaKcI'l
2


lloc'rrn.nenuc or AefiEocr:


Ot rarestu
Or srgcT aHoseHu Apyru AaHbuu I{ raKc}l


Heren noron or oneparllBna Aeilnocr
(lr6)


Ilocrtn,nenrr or rIEBecrnIuoHHa Aefi nocr:
254


ru rrocrbrlJleHn, or HHBecrl'Iquosua Aefiuocr
252


Balyrna [peorleuKa Ha [aptrtln[Te cpeAcrBa


Hernane.rar6a/s,ary9.f gfu."gy:yf"."lI9t{Sf I-...


llrueuenne na
112)


r63


27


243
cpeAcrBa B [aqaroTo HA nep[oAa


Ilapn'rux cpeAcrBa B Kpas Ha nepnora


Aana:25.08.2021 t.


/BeHurcras AHxen Aasu.qo$Q/


@HnaHcosr,rst orqer e oAo6pen 3a I'I3AaBaHe ot Cssera Ha Anpeloopnte na 26'08'2021 r'


270


[loccHeHHsra Ha crpaHul.tl.I l5 - 2l npencraB,flrBar Hepa3jlenHa qacT or $uuaucontrl oruer







23s XOJTATTHTC AA
KOHCOJII4I4PAH MEXAIII{EH OHHAHCOB OT{ET rru
30.06.2021r.


CIIETOBOAHA IIOJII{I I{I(A


Penrcrpaqna


85 XO[!.I/}I|C AA (rounauurra) e perucrpnpauo a Trproocru perucrbp xru Areuuus ro BrrucBaHrrra c EI,IK 204744984.
fltpaoua.rarHara perucrpaqu Ha KoMraHilflra e HarrpaBeHa sa 31.08.2017 r. Ce.(a.nnue r aApec Ha ynpaBneuue: rp.Cor[ur,
6ya.,,Etnrapur" No 109, Beprr.ro or[r.rc-uenrrp, er. 13.


Vnpan,neHue rr npeacraB[TeJrcrBo


Kounanusta ce npe.(craBnflBa or Beuuucran Anxen,(aouaor[r[ - I4uuHrreneH Ar.rpeKrop u flpegcranmearq
Mapnera feopruesa flonosa - flpeaceaaren Ha Crsera Ha AnpeKropr{re r.r flpe.qcraaamaul


Crner na grperropure e B cbcraB: Maprera Ieoprueaa flonosa - npe,uce.qarer Ha Crsera Ha Alpexropr.rre u flpeacrannrnaq,


Benulcras Anxer AasraoQQ - I4rrrrrurureneH A[peKrop n flpe4cranmnauq


Toaop ,(rurrpoa Toaopor - 3auecrsur-npe.(ceAaren Ha Crsera Ha ArdpeKropr.rre


flasrm{ Cter[anoa Croes -,{upexrop


Ilerrp Crer[anor lletpon - ,{uperrop


.{apuna Earexuera,(lrxona - [nperrop


Onucanre na Aefiuosrra


,fiefiuocrra Ha KoMnauusra e: ,{efinoctta na KoMnaHr.rrra e: llHBecruuuu B He1BuxrMrr r.rMoru, c qen orraBaHe no.u HaeM, Jrr.r3rrHr,


ylpaBJIeHLIe, upeycrpoficBo r/unu nocre.qsaua [pelpoA&K6a; norynra r{a rEpeHu B r,r }r3BrH perynaux, c uen crporfieJrcrBo ,r
[penpoA&I(6a; npLIAooIrBaHe I{a yqacTu, B KoMrraHHH, KoHTo HrrBecrxpaT B He.(Buxr.rMr.r r.rMorrr; npuAo6r.rBaHe Ha yqacrH, B


KOMnaHIlIr, KOITTO pa3BHBaT,4efiHOCT B npeAOCTIlBrHe Ha ycJlyru, CBSP3aHI{ C HeABT.DKHMnTe UMOTLT - apXUTeKrypHn, UHXeHepHLI }I
HaI3opHH gefiuocru, crpollTenHo MoHTaxH[ pa6orH, arE]rrcKr.r I{ 6poKepcKH ycJryrr.r l, ap. flpuao6unaHe Ha rIeHHu KHr.rxa B


KoMIaHLI[ oT.Upyru ceKmpl{; BbrpeIIIHo Il BcHlxHoTrpnoroxa gefixocr, CAeJIKLI c urrreneKryaJrHa co6crBeHocr, ynpaBreHHe Ha


aKTITBLI ll LIMyIrIecrBo; TbpnoBcKo npe.{craBnTeJrcrBo x nocpeAHrfrecrBo; KaKTo u BcrKaKBa Apyra cronaHcra.[efisocr, Hera6paueua
or 3aKoHa. B c.rIyvafi, qe 3a HtKos or nocoqeHlrre AefiHocru ce }l3ucKBa JMUeH3, pen{crpaqur r{ T.H., cbrrlara rIIe ce ogbrrlecrBrBa
cne.[ nonyqaBaHeTo My.


CqerosoAcrso x oflrrr


Cqeroso.{urer (cveronogeu orgel) - Hoaaron Erlrapu.r OO,(.


O4r.rrop - npor[.Cmrn CrorHos


O6c.ryxnauH 6aHru


Kornuanrma HMa orKpLIrIr 6aHxosr cMerlor B: yHnKpeAnr Eyn6anx A.{, O6e.quueHa 6tnrapcra 6anra A.{, Eanxa,{CK u IOpo6aHK
Errrapxr A,(


Aefionauo rpeArrpnf,T[e


Kounauurra u3rorB, {nHaxconnx orqer Ha 6aga Aeficrsan(o [pe.uflp]rrrue.


,[arru ra QnHauconuR or.rer


OuHaHcosusr orqer ce orHact 3a npe.rlnpurme (xouconuAupaH {xHaHcoB orver) u e r,llmrBeH B cborBercrBr.te c Mex.uyHapoAHr{Te
crarlraprx ta {uxaHcoau orveru (MC(DO), npueru or Eapoueficxur c:brcg u o6xsan(a repuoAa 01.01.2021 r. -30.06.2021 r.


I,Ilnorgsarara 6ara e ucroprqecKa qeHa, ocBeu B cJryrra[Te, B Koltro cgeroBo.(eH craHAapr u3HcKBa r.BnoJr3BaHe Ha c[paBeAJrlna
ueua. C IBKJIIoqeHr.Ie sa Orqera 3a rraplrtrH[, rroroK, KoMnaHrrrra rr3rorBr roAurrreH SnHaHcoa orqer Ha 6aza sa [pHHuEna Ha
HAqHCJI'BAHCM.


Orqernara Baulyra e 6trrapcxr JreB, a creneHTa Ha roqHocr Ha qucJlara e Ao gafi-6rurKoro rlrllo rrficJro B x:aru.pLu JreBa, ocBeH aKo e
ynoMeHaro Apyro.


florcHeHnsra Ha crpttHrrqx I 5 - 2 I upeauraBJurBar Hepa3.rleJrna qacr or QunarconNr orver







23s XOJUIIHI"C AA
KOHCONH.44PAH MEXAI,IHEH OI,,IHAHCOB OTIIET TTU


30.06.2021 r.


CqETOBOAHA IIOJMTI{ITA
GIPOAbJDTCEHI{E)


CpaaHrrelHara nnQoprraauur atn $nHaHconru orr{er e npeAcraBeHa KaKro creABa: Orqer sa t[uuaucoao cbcrorHlre - 31.12.2020 r.,


Orqer sa Bceo6xBarHr.tfl,(oxoA - 01.01.2020 r. -30.06.2020 r., Orqer 3a npoMeHure B co6crBeuu, KanI.IrtuI'01.01.2020 r. -
30.06.2020 n., Orver la napurrul4re noroIIH - 0 I .01 .2020 r. -30.06.2020 r.


@riHaHcos[sr orqer e oAo6peH 3a I.r3AaBaHe or Ctsera Ha.qrlpeKropure sa26.08.2021 r,


O6o6ueH[e Ha ocnoBtrrTe cqeroBoAun rroJrrlTtlKn
CqerosoAHara noJrHrHKa Ha KoMnaHr.rflTa e rrrorBeHa Ha 6a3a Ha 3aKoH 3a cqeroBo.[crBoro B cI{JIa or I .Bryapr.r 2002 r.u MCOO,
npuerr or Enponeficxn.s cuot. B ra3H cqeroBoaHa noJrr.rruKa ca nocoqeHu ocHoBHHTe npaBr,rna, 6asn, Meroalr H flpoqeaypu, m6par.u
3a orquTaHe Ha aKTIlBHTe i nacul,.zre, nplrxoAuTe r,r pa3xo.urre Ha KoMnaHr.rrra no peAa Ha MC<DO, B ra3I,I c,remaoaHa norurnKa ce


onoBecrrBar cqeroBo,uHlr o6crogrercrsa, Kor{To ca I,BBecrHn Ha KoMIIaHLITITa KbM MoMeHTa Ha cbcraBtHem Ha ToAI,IIuHI{, r[uxancon
orqer. BcH.rKu o6crorrercrBa, Kouro ule Bb3Hr{KHar B 66Aeue l,t ue flpoBoKr.rpar Heo6xo.ur.IMocrra or npl{eMaHero Ha


AonaJrH[TeJrHr.r npaBuJra, ule ce onuruaT H npHeMaT C HOB aKryaneH TeKcT Ha CqeTOBoAHa [oJILITttKa. HactOxuara cqeToBoAHa


rrolruTnKa He Moxe Aa 66re npoMeHflHa (ocseH AonbrsaHa) Ao KpIu Ha orqerHlu nepuor, ocBeH B cJIyqaLITe Ha npoMtHa npe3


roArdHaTa Ha 3aKoHo.[aTencTBoTo, Haur,roHaJrHuTe cqeToBo.uHLI cTaHAapTu, aKo npoMrlHaTa IIIe AoBeAe .uo [o-ToqHo npeAcTaBrHe Ha


l,tMyrqecmeHoro n QuuaHcono cGcrorHile Ha KoMnaur{rra LIJrr.I ToBa ce r.r3HcKBa or cqeroBoAeH craluapr.


Odt4a tacm
KoMnanu-sra ce pbKoBoar.{ or cneAHHTe cqeroBoAHu npuHrrunu: TeKyr{o Haqr,rcJrrBaHe, Aeficrsaulo npeaflplrrlTlre, npeAna3Jll{Bocr,


ct,flocraBt,tMocr MexAy npuxoanre H pa3xoAr{Te, npeAr.rMcrBo Ha cbAapxaHllero npe.( $opuara, 3arl{BBaHe nplr Bs3MoxHocr Ha


cqeroBoAHara noJllrr[Ka or npeAxoaHr,r, orrlereH nep]roA. Cqeroso1Hlrre Aor(yMeHT[ ce norpexAar B KJlacbopn cbc creAHldre


apr{MepHr.r nanru: ,(ocranuuqu, K:rueHrn, Kaca" Eauxu, HavucaeHns. Koraro e ueo6xoAl.tt'ro ce cb3AaBar HoBa IJIII ce Ao[bJIBar,
r,rJr[ pa3aen r nocoqeHure np[MepHr.r nanxra. Hafi-o6ulo: B flanxa ,(ocranuxqu ce [oApex.qar BxoArqure <[axrypu, KBlraHuuH, B


nanKa KJTHeHTu ce noApexAar r.r3xoAsrrlure Qarrypu KbM KTTHeHTLI, B nanKa Kaca ce flo.upexAar npl{xo,uHllre Lt pIBxoAHLI KacoBI{


opAepn, B nanKa Eauru ce noapexAa 6aHxosara noqa ([narexHu AoKyMeHrLI, 6arxoru naparoHu, nucMa c 6aHxos[re lrHcrfiryufiu,


orHocHo 6aHrosara noua l,t Ap.), B rlartxa HaqucJreHu, ce [oApexAar BcI,IrIKu ocrauaJl[ AoKyMeHTH, HoceIrll,t cqeroBoAHa


nui[opuar-u.rr. CqerosoAHure onepau[[, 3a KoHTo nbpBuqHurr cqeroBoAeH AoI(yMeHT I{e ce KllacuQuuupa B cqeroBoAHa nanxa, ce


o,rpa3rBar ntpxy 6naHxa Ha MeMopr4aJreH opAep. Taxma ca: Haqr{cJlrBaHero Ha 3anJIarL x .upyru Br3Harp&KAeHHr, ocurypoBrll,


Aarbur{, npeoueHKr.r, npor.r3Bo.[crBo n gp. Cveronoaurre AoxyMe]rrfi ce noApex,qar B xpoHonorlrqeH pe,q B nanKara, B Korro ca


noape.(eHr4. B rpar Ha orr{erHn nep[oA KbM Bcrra nanra ce Ao6aBrr xpoHonomu Ha cqeroBoAHl,tre onepallxu B nanKara.


Kounannxra u3nor3Ba BbrperxHu cqeroBoAHn AoKyMeHTlt. 3a,qurxurerso ce crcraB, B Kpau Ha t[uuaHcoaara roALtHa roAnuleH


aMopru3aunoHeH IJIaH, BuroqBarrl BcHr{Krr aMopru3r{pyeMr,r aKrrIBl, K6M Kpa, ua $uHaucorara roauHa. TexHoloruqgnte npoqecn


(peUenrr) 3a nporn3BoAcrBo Ha npoAyKuH, B npo[3BoAcrBeH[Te KoMnaHIrH ce yrBtpxAaBa or p]KoBoAcrBoro Ha l(oMnaHl{rra Il
cnyxn 3a oQuqnaaeH AoKyMeHr npu t[oprunpaHe Ha ce6ecrofisocr Ha nporrcBeAeHara npoAyK\us,.I/:allslaryanHurr cMerKoIrJIaH Ha


KoMnaHr{rra e 6arnpax Ha npenopbqrrejlHll cMerKo[naH.


(Dunancoe omqem
KorvnaHurra [3rorB, roauueH r{ MexAHHHr,r i}nxanconu orqeru rro peAa H cnopeA ycJIoBLIrra na MCCI, MCC7, MCCS u MCC34.


loAuruHnqr {uuaucon orqer ce rirorBrr ruru 3l ,[exertmpn Ha gborBerHara roAI{Ha. @nHaucosurr ofier BKIIIoqBa: OrIer 3a


r[uuauconoro cgcrorrHue, Orqer :a gceo6xsarHrlr roxor, Orqer ga npoMeHure s co6crseHu, Kanllrtul, Orqer ga nap[quure norouu,


Ilprutoxeut,tr. Koraro roArmuum SuuaucoB ofier no,q;Iexr Ha He3aBllcuM {raHaucon oAxr ce I,BrorB, roAHEeH AoK,raA 3a


Aefiuocrra.
Orqerg 3a napHqHHTe nororrr.r ce H3norB, ua 6aza sa MCCI n MCCT no npeKLL wema. Orqerrr ga aceo6xsarHu, AoxoA ce


rn3r.orB, Ha 6aga Ha MCCI u MCC8. 3a scrqxn xopnrrrparrln cbiilrur, Hacranruru Mex.rly Aarara Ha roAlttxHu, Quuaucon orqer I'I


aarara, Ha Korm nolurxHurr QuHaHcor orqer e oropr.BupaH 3a rBAaBaHe ce flpunarar npaB[nara sa MCCI0.


Mamepuanuu sanacu
Marepualnure 3anacll ce orreHrBar Ha no-HrrcKara or ce6ecrofiHocrra LI HerHara peang3lrpyeMa crofiHocr, Kam pa3JlnKara ce


ofi11ra Karo Apyrr.r reKyullt pa3xoAu 3a .[efiHocrra. Pagxo.unte ce Aelrr Ha npeKl rr Henpexu pa3xoAu. Ce6ecrofiuocrra na


nporcBexAaHr.rre npoAyKur.r, nlutruyaryru ce onpeaen, no peAa na MCC2 Earu sa pasnpeAelleHlle Ha o6ulnre pa3xorrt:
. Ilpflopr,nerHo Karo 6aga ga pa3npe.[eneHrre ce rBnoJBBa orHocmeJlHr.rrl Aygt Ha npoAzDKHara crofiHocr Ha npoayKTa KaM


o6ulara npoazDr(Ha crofiuocr Ha flpo.{yrcure, 3a KoI{To ce npaBu pa3npeaeJleuuero.
. AKo caulecrByBa caMHeHHe B aocroBepHocrra Ha rrbpBara 6ala ustoa npnnaraHero fi e rpyAHo HJILI HeB63MoxHo, Morar Aa


6rgar npu:raraH H cJreaHr.rre arrep Haturnu 6asu:


o ce6ecrofiuocr Ha npoAyrur.rrra npelu BK[roqBaHero Ha o6qonponsBoacrBeHllTe pa3xoAI,I


o p{t3xo,qr,rre sa pa6orml 3anJrarr.r Ha npoK}BoAcrBeHI,L nepcoHaJl


o 6pox Ha 3aerure iInIIa B cborBerH[Te npolt3BoAcrBa


o Apyra 6asa, xorro Moxe .ua ce onpeAeilu Karo cnpaBe,rIJII{Ba.


florcuenusra Ha crpauuuu 'l 5 - 2 I npeacraBrlrBar Hepa3,uenHa qacr or Qnuancorux orver







23s XOJTAITHTC AA
KOHCOIHIHPAH MEX/IHHEII OHI"lAI-ICOB O'l-t{['I' tc't,rr


30.06.2021 r.


CTIETOBOAHA NOJIII T}IKA
(IIPOAbJI)I(EHHE)


KoN{naHgqra oIIeHrBa Marepl,rturHuTe 3anacu B Kpa, Ha BceKr.r orqereH fleplloA no Hernara I{M peaJII'I3I'Ipyeua crofinoct tto peAa Ha


MCC2. Haualesuero I,I yBerfir{eHr,rero sa croftHocrra Ha Marepr.raJIHHTe 3afiaan ce oTqlrra Karo ApyrH TeKyuI}r pa3xoAI'I u (pyrt4


TeKyrrI[ [ptrxoAlr. KotrlnaHus'ra usiupa MeroAa Ha cpeAHo-npererJleHara ctoftHocr Karo MeroA 3a orn[cBaHe Ha MarepuanHl'ITe


3a1,acv flpu rrxHoro norpe6neHxe. Brnperu roBa, Koraro e npLrJIoxLIMo, KoMIIaHHrra Moxe Aa npI'rJIoxH Il MeroAa Ha KoHKperHa


uAeuruourauur ua ce6ectofiHocrra, Koraro Marepr4rrJrHr4re 3arracH ce BJIarar Ar,lpeKTHo B KoHKpereH npoeKT IIJIII AoroBop c I(JIHeHr.


Ll.moma, mawuHu u cbopbxrcenun (IIMC)
?IMC ce flpr.r3uaBar, Koraro orroBaprr Ha ycJroBr{flra ga HMC cnopeA ycJloBl,rsra ua MCCI6 H ca cBc crofiuoct paBHa HnH no-


roJIrMa Ha MlIHLIMtuIHttg ctofiHocreH flpar 3a npH3HaBaHe Ha aKTI'IBI'I, rcaro I4MC.
Koraro HMC ca c [bpBoHaqarHa crofiHocr noA MnHr.rMaJruur crofiHocreH npar He3aBncHMo, r{e orroBapsr Ha Kpurepulre aa ZMC
no ocTaHarr,rTe [ora3aTeJru, ce npr,r3HaBaT 3a Teryrq pa3xoA. onpeAeJl, ce MHHLlMiuleu CT ofiuocren npar 3a npI'I3HaBaHe Ha aKTI'IB]'r


rato I4MC or 500 rega. HMC ce oueHrBar no ueHa ua npu4o6uaaHe, BKJIIoTIBaIIIa noKynHara qeua (srlrcvrreJlHo Mr'Irara H


HeBr3craHoBrrrr,rr,rrc Aanrqu) r4 Bcr{qKH lrpeKlt prrxo.uu no peAa Ha MCC16. locle4ralqure pa3xoAI'I no HMC ca:


Pasxodu sa penroHm, Togu anA pBxoIH Bb3craHoBrBar reryruara e$errunuocr Ha aKTHBa, Te ue soAqr Ao npeBuuaBaHe Ha IIoJI3l'ITe


or aKTaBa HaA nrpBoHaqaJlHo npl,r3Harure. Orqurar ce Karo rel(yulu pa3xo.{ll.


Patxodu 3a nododpeHue. Tesu pa3xoAr.r Bo.urr.[o brAeuln HKoHoMHqecKH H3roAIr HaA Te3u or [spBoHaqarHo oueHeHara crarulaprHa


e{emNnHocr Ha aKrr{Ba. Tesu pasxo.ul.r cb3AaBar Hos HMC Karo yBerI,IqeHI,Ie Ha crofiuocrra Ha 6asucttrr arruB He ce ttpaBll.


Ilo.{o6penrler:o ce aMoprtr3r,rpa c MeroAa Ha aMopru3auur, c rofiro ce aMoprtl3l,Ipa 6a3EcHLItr axtue. Cpoxtr Ha cqeroBoaHara


aMoprr.r3arllu Ha HoBHs I4MC e paBeH Ha 6por na Meceuure, Koltro ocraBar Ao nBJIHoro aMoprlt3xpaHe Ha 6aslrcHl'It aKtilB' a aKo


uogo$peuuerc BoAH H Ao 3HaqHTerHo yBeJrnqaBaHe Ha cpora Ha noJre3Ho LI3noJI3BaHe Ha 6aslrcHlrr aKTHB, ToraB{l cpoKbr Ha


cqeroBoAHa aMoprn3auu, e paBeH Ha Meceur,rre, KoHTo ocraBar Ao nbJlHoro aMoprll3npaHe ua 6agncsn, aKrI{B + AonbnHl'rrernnTe


Meceull Ha yBennrreHr.tero Ha cpoKa Ha noJre3Ho H3noJr3BaHe. He ce npusHaBa sa I4MC noAo6peHue, Koero e ttoA orIpeAeJIeHI'ls


crofiuocreu npar sa HMC.


IIpu uocle.qaarrlaTa oueHr(a Ha HMC KoMnaH[rTa r{3rroJr3Ba MoAeJra Ha qeHaTa Ha lprlo6uaaHe, cnopeA rofito c.lea


[bpBoHarriurHoro [p4qo6rrBaue HMC ce oueHrBar no rleHara Ha nprrAo6t{sa MLrHyc HarpynaHara aMoprIl3aIIHt I,r HarpynaHu sary6lr


oT o6egqeHra. O6esqeHra'ra Ha HMC ce ocbrqecrBqBa no peAa H ycrroBl.Isra na MCC36. I-pynu I,ICM: 3euu, IIo,qo6peHLI[ Bapxy


3eMure, Crpaar.r H KoHcrpyKuntr, MauuHl.r u o6opyABaHe, Croprxeuul, TpaHcnoprHn cpeAcrna, KounrcttpHa rexHI'IKa,


O6gaBexraHe uT pafiuu aKrHBl.I, flpyru HCM.


AuopmwaquoflHa nonamuxa sa IIMC
KoL.ruaHucra nplreMa ocrarbrrHa crofiuoc'r or Bcr,rrrKr.r I4MC g pa3Mep Ha 0 aeaa, T.e. aMoprH3ilpyeMara croftuoct Ha aKTI{Ba e paBHa


Ha orqerHara cT ofisoc, Ha aKTHBa, ocBeH B cryqar.rre, B Kor4To ca HaJrHrIe o6croqreactsa roBa Aa He e ral(a. Ilpueua ce, qe ca HiInHue


o6ctosrercraa 3a HaJtuque Ha ocrarbqHa crofiHocr, Koraro H3r{HcJreHara ocrartqHa c'rofiuocr e uM l0o/o ot crofiuocma ua


npr,r.qo6uraue ua I4MC.
Kounauusra [pr,rJrara Jrr,rHeeH MeroA Ha aMopru3aur,r, 3a Bcf,ra rpyna I,IMC. Cporoaere 3a aMoprLI3[IpaHe ua HMC ca olpeAeJIeHI,I


no rpyru hMC ramo cJreABa:
. IloAo6peurr Brpxy 3eMnre - l0 roAuulr (120 ueceua)
r CrpaAr rr Koucrpyrunu -25 rotuuu (300 ueceua)
t MaurHHH n o6opy4aaHe - 3.33 ro.qnnu (40 ueceua)
r Croptxeuus - 25 roAlrHu (300 ueceua)
! TpaHc[oprHr.r cpeAcrBa, 6es aurorrro6rana - l0 FoAr4HH (120 ueceua)
t TpaHcnoprHr{ cpeAcrBa, KoHTo ca as,ordo6r.uru - 4 roruau (48 ueceqa)
r KoMnrorapHa rexHr,rxa - 2 ro,.uuu (24 ueceua)
r O6sasexAaue u rpafiuu aKrr4BH - 6.67 roluuu (80 ueceua)
. Apynr I,ICM - 6.67 roluuu (80 ueceqa)


Koltnasngra Haqr,rcJrrBa aMoprr.r3aux, or Meceqa, cJreABarq Meceua Ha BbBeXqaHe B eKcflJroaraL\ilfl Ha aMopru3r4pyeMus VMC.
KolrnaHns,a [peycraHoBrBa Haqr.rcJrrBaHero Ha aMopru3arlu, or Meceqa, cJreABarrl Meceua, g xoil'ro aMoprrl3npyerraugr I4MC e


r.r3BeAeH or ynorpe6a, KoMnaHHqTa paspa6oraa roAHrrreH aMopru3aur.roHeH nJraH 3a aMoprlr3r,rpyeMr,rre HMC, Kounatilfrra He


npoMeH, Mero.qr{Te H cpoKoBere Ha aMoprn3arrn, Ha 3aBapeHureVLMC, ocBeH B cnyqar,rre Ha KaqecrBeHo no4o6peuae Ha aKTr4BHTe, c


KOeTO Ce yASJIXaBa CpOKa Ha rO.(HOCT Hrtr Ce yBerr4r{aBa KanarlITera.


He"uomepuatHu oKmu6u
Heuar:epuarulrre aKTrlBH ce npr,r3HaBar, Koraro orroBaprr ua 4eQunuqnrra r.r Kpr4Tepr.rure 3a npr.r3HaBaHe Ha HeMarepI{aJIHH aKTI4BLI


cnopeA ycJrroBr{rra Ha MCC38 u ca at,c crofiHocr paBHa r4nH no-roJ'rrMa Ha MHHHMaJTHUs crofisocreH npar 3a nprj3HaBaue Ha arrr.rBlr,


lIt.r.ccneunsra Ha c'rpaHlrrln l5 - 2l npeecraBrrBal" Hepa:]ileJrHa qacl'o'r $uuauconun oT uet
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CTIETOBOAHA NOJIIIT}II{A
(IIPOAbJI)I(EH]lE)


Karo HeMarepr,rilJreH aKrr,rB. onpegera ce Mr4Hr.rMareu crofiuocres npan 3a npLI3HaBaHe Ha aKTHBH Karo HeMarepI'IaJIHri or 500 resa.


Korrrnanurra r43rroJr3Ba MoAeJra Ha rleHara Ha npr.rAoorrBaHe 3a nocJIeABauIa oUeHKa Ha HeMarepI'IaJIHI'ITe aKTHBI.{.


o6esuelrrara Ha HeMarepHEIJrHure aKTHBr,r ce octrrlecrBqBa no pel'a u ycJroBr,rrra ua MCC36. llocreAsaqure pa3xoAI'I no


HeMarepHaJleH aKTLIB Ca:


pasxodu sa noddupuc.aue u dpyeu meg)t4u pasxodu, TosH sr.rA pa3xonH Bb3craHoBflBar reKylrara eQerrunuocr Ha aKrI'IBa,


rroAABpxar HeroBoro cBcrorHue LrJrr{ npaBa B6pxy Hero ra 4p.. Te He BoArr Ao npeB[ruaBaHe Ha non3ure or aKTI'IBa Ha.II


n6pBoHar{arHo [pr,r3Harr4Te. Orqurar ce Karo reKyuln ptBxoAH. Tax[sa pa3xoAH ca: 3a noAAGpxaHe Ha nareHT[i, $uprtleult l.t


TbproBcKr.r MapKr.r, Jrr.rqeH3u, pa3peuruTeJlHLl u Lpytrr cbc cpoK Ao eAllH oTr{eTeH nep[oA; 3a BsBeXAaHe Ha aKTIrBl'I B eKcnnoarallil'; 3a


noBropHo 3anoqBaHe Ha npeycraHoseHa AefiHoc'r; 3a o6yqeHr.re; 3a peI(JIaMa nnu npoMolrHr; 3a peopraHl't3allur; 3a npeMecrBaHe Ha


KoM[aHr,rrra uJrr.r qacr or Hefl; 3a npeycraHoBrBaHe Ha AefiHocr; 3a HoBtI JIIrueH3I'I I4 pa3peul'ITenH[I c6c cpoK Ao eAI'IH orqereH


nepgoA; 3a BHocHr,r trJrr4 H3HocHr.r KBorH; 3a yqpeArBaHe H pa3ul4prBaue ua Aefisocrra; 3a noAA6pxaHe Ha rl6pBoHaqarlHo


ycraHoBeHara craHAaprHa eQerrnnHocr'


p&xodu sa nodo6peuue.Tesu pa3xoAH BoArr Ao 6rAeuln HKoHoMr,rqecKr,r n3r'OAH HaA Te3I'I OT nbpBoHaqarHo olleHeHara craHAaprHa


et[errunuoct Ha aKTHBa. Tesr.r pasxoAr,t c63AaBar HoB HeMareprda,.reH aKThB Karo yBernrIeHue Ha ctofisoc'rra Ha6tsscnuc, aI(TI'IB He


aa npu"r. floAoopeHuero ce aMoprr.t3Hpa c MeroAa Ha aMoprll3auul, c roftro ce aMoprH3xpa 6agucrtus. HeMarepHaJIeH aKrI'IB'


Cportr Ha cqgroBoAHara aMoprH3aun, Ha HoBtrt HeMarepr.rarreH aKTr.tB e paBeH Ha 6poe Ha Meceql'tre, Kol'tro ocraBar Ao IIaJIHoro


aMoprH3HpaHe sa 6agucutts aKTr{B, a aro noAo6peuilero BoAH r.t AO 3HaqHTenHo yBeJrr4qaBaHe Ha cpoKa Ha noJIe3Ho l',I3[OJI3BaHe Ha


6azucuug aKTHB, TOraBa cpoKbT Ha cr{eToBoAHa aMOpTLr3auH, e paBeH Ha MeceunTe, KoI',ITO OCTaBaT Ao nSnHoTo aMopTll3l'IpaHe Ha


lazucflus aKTr.rB + AOn6JrHl.ITeJrHUTe MeCeqH Ha yBerHr{eHHero Ha cpoKa Ha noJIe3Ho H3noJI3BaHe. He ce npusuaBa 3a HeMaTepxaneH


arrUe nO.qO6peH[e, KOSTO e nOA OnpeAeJIeHus CTOftUOCTSH npar 3a HeMaTepI{anHU aKTI'lBll'


fpynn ueuarepHaJrHlt aKTHBH: flpoAyrru or paraofina AeftHocr, flpana ntpxy HHTe,'IeKTyaJIHa coocrseHoct, IlporpauHu rIpoAyKrI4,


Ilpasa nrpxy r.rHAycrpr4rrJrHa 
"odarri"oa, 


(nanpuuep rbproBcKu MapKH, aBropcKu npaBa' rbproBcxu HallMeHonauur, py6pnrl u


r3AareJrcKH npaBa, Jrr,rueHul n QpaHuaila, nareHrn), !,pyrr neuatepuaJlHx aKTuBH (Hanpuuep KoHIIeCHoHHI'I rpaBa' rexHoJIonHrIHI'I


npana)


A-mopmula4uowrua norumuKa 3a H eilamepuafl Hu aKmaS u


Ha arraop'rurupaHe noAJrexar HeMareprdturHr,tre aKrHBr.r c orpaHnqeH noJIe3eH xuBor. KorvnaHHq,a npueMa ocrar6qHa crofisocr or


BcHqKH HeMarepr.ranHr,t a6TrrBtr B pffiMep na 0 (nyla) JreBa, T.e. aMoprt43llpyeMata cTofiHoct Ha aKTI.IBa e paBHa Ha orqerHara


c.rofiuoct Ha aKTnBa, ocBeH B cJryqal4Te, B Kouro ca HEUIHue o6crorrerc,ea roBa Aa He e Taxa' flpueua ce, qe ca Hanuqe


o6ctortercrsa 3a Hilu,rque ,a o"iar"r"a crofiHocr, Koraro lt3qr.rcJreHara ocrartqHa croilHoct e sal l0o/o ot crofisocma sa


npu4o6neaue ua I4MC.
Kounasusra npHJrara JrHHeeH MeroA Ha aMoprH3auH, 3a BCrKa npyna HeMarepHilJlHH aKTI'IBH. cporonere 3a aMoprl'l3HpaHe Ha


HerrtarepUalUuTe aKTltBI,I Ca OnpeAeJIeHH nO rpyn[ HeuarepualuH aKTHBll KaKTO CJIeABa:


r flpoAyKrrl or pirBoilHa AefiHocr - 6.67 roluuu (80 rueceua)


. flpasa BBpxy HHrenercyaJlHa co6ctseHocr- 6.67 rolunu (80 rueceUa)


. Ilporpar*.lHlr npoAyKrrl -2 rolluuu (24 r'leceua)


. flpasa B6pxy uHAycrptluftaco6crseHoc, (nanpnrr,rep rsproBcKl,t MapKIl, aBTOpcKL npaBa, TaproBcKH HaI',IMeHOBaUUT, py6puru


u H3AareJrcKr,r npaBa, Jrr{rleH3n u <}paHuafie, nareH, u) - 6,67 ro1;uttu (80 r'leceua)


. Apynn HeMarepr.raJrHr.r aKTrrBlr (nanpr.rrraep KoHIIecuoHHLl npaBa, rexHonorHqHH npaaa) - 6.67 rolunv (80 r'aeceUa)


. 3a HeMarepr.rEurHrr arrr,rBr, npr.r Kor.rro cbrrlecrByBa npaBHo orpaHuqeHlre 3a cpora Ha non3BaHe - 1O0/roAnuurnre Ha [paBHoro


orpaHuqeHl'Ie, Ho He noBer{e or 30o/o.


Korunaunsra Haqr,rcJrrBa aMoprg3arlr4, or Meceqa, cJIeABaq Meceua Ha BbBeXqaHe B eKcnJloaraqll Ha aMoprI'I3IlpyeMI4'I


HeMarepr{aneH axtus. KorrtnaHrrra npeycraHoBflBa HaqucJrrBaHero Ha aMoprl.r3allu, or Meceua, cneABal{ Mecell4 a rofiTo


aMopTr.r3HpyeMllfr HeMaTepI',IaJIeH aKrI'IB e H3BeAeH Or yflorpe6a'


Kounauurra pa:pa6oma roAr.rureH aMOpTU3aUHOHeH nJIaH 3a aMOpTI'I3I'lpyeMure HeMaTepHaiIHI',I aKrHBll'


KoMnaHuq.ra He npoMeH, MeroArrre H cporoBere Ha aMoprH3auH, Ha 3aBapeHHTe HeMarepHaJIHH aKTriBI'i, ocBeH B cJlyr{axre Ha


KaqecrBeHo nogo6peHue Ha aKTuBr4Te, c Koero ce yABJIXaBa CpOKa Ha ToAHOCT Hr'Il{ ce yBeJlnqaBa Kanaul'Irera'


06es4enxa na aKmuau
KoN{naHuqra npgJrara MCC36 ga o6egrreHra u BB3craHoBqBaHe Ha o6esueHra na: I4MC, HeMarepl'ttulHl'r aKrHBI4, HHBecrI'Iquu B


.q'xrepHr,r, aco[r4r4paHg r.r crBMecrHH npeAnpr4qrur. Ocrauaaure Qnuaucoaa aKTI4BH, BKr]otI[TerHo B3eMaHI'L no rbproBcKl'l OAeJIKL,


B3eMaHl, no npeAocraBeHg 3aeMu, aiyru 
-<pr.rnancoBu 


aKrr4BI4 ce o6egqeHrear no peAa na MCC39. llpooeprata sa o6eglleHra I'I


eBeHTyaJIHara o6aautrnu Ha aKTr,rBI'ITe Ce r,r3BbpuBa BeAHBX B Kpa' Ha orqerHl'i, nepHoA I(6M Aarara Ha cscraB'He Ha roAltIIrHI4fl


or.rHancon orue.r. flpu noJroxeHHe, qe He ca HaJrlrqe ycJIoBLu ga o6egueurca Ha aKTI4BI4Te, o6egqesxa He ce npaBl'l' He ca ualnqe


yaroa* ta zary1aor o6egqeHra 11Jru Br3craHoBrBaHe na sary6a or o6esueHra, Konaro cborHouleHl{eto rr'ro4y.rr((BaaaHcoBa cToftHocr


- Bt3craHoBI,Iua crofiHocr)lBaraHcosa crofiuoct) < l0o/o,


Ilpae u menc meenu daP enua


floqcHeggqra Ha c.rpagrr.lr{ l5 - 21 npertcraBJlrl}ar Hepa3IeJIHa tlacr o'1" {tttnauconul o'rvet t0
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CqETOBOAHA TIOJIII TTI KA
(TIPOAbJIXEHHE)


llpegnpurrnero flp]rnara np[xoAHr.r, rroAxoA 3a orquraHe Ha npaBureJIcrBeHLI .[apeH]'Ifl cnopeA MCC20


Ilpuxo.uure or npaBr.rreJrcrBeur.r AapeHr.rf, ce npeAcraBsr a Orqera 3a.qoxoAure Karo flp]txoAl,t ot t[luaucupannr


Ilpoeuzuu, yanoanu nacuau u yarosnu aKmusu
Otquraneto Ha npoBr.r3lt[Te, ycJroBHHTe ilacilBv r.r ycJroBHure aKTLIBI,I ce ocaulecrBflBa no peAa [I ycJIoBI'Irra ua MCC37.


IlrueecmaquoHwu uilomil
flpr.r otuurane Ha rrHBecrurluoHuure nMoru ce [pr.rJranar r,r3ncKBaHr,rqra sa MCC40. KouuauurTa npx3naBa [HBecruuxoHeH HMor,


KOTaTO UMOT6T e:
r 3CMfl, NPI,ITCXABAHA C UEJI AbJITOCPOqHO YBCNIqABAHC HA CTOilHOCTTA HA KATII,ITTIJIA, A HE C IICJI KPATKOCPOqHA IPOAAX6A B XOAA


Ha o6uqafiHara Aefiuocr
! 3eMr, flpr,rrexaBaHa3a Heo[peAeJreHo noHacroruleM 6bAeulo u3nor3BaHe
t crpaAa, [purexaBaHa (unn grpxaua ua r[uuaHcoa nnsunr) 14 orAaAeHa tto eAuH r.rJr[ uoBeqe o[eparLIBHI,I JIIT3LIHTa


. crpaAa, Korro He ce [oJr3Ba, Ho ce npuTexaBa, 3a Aa 6rAe orAaAeua rro eA[rH r.rJrn floBer{e onepartrBHu JIrr3HHra
r crpaAa, Korro e B. npoqec Ha r,t3rpaxAaHe lr 3a Korro e onpeAeJreHo, .{e g 6rAeule rqe ce r3noJr3Ba Karo nHBecr}.rql{oHeH r.rMor


Kouuanurta nzlnpa MoAeJra Ha cnpaBeAJrusa crofiHocr 3a nocJreABarqa oqeHKa Ha HHBecTLIqHoHHI{Te HMorH. O6urHoseHo
cnpaBeAnnBara crofisocr Ha r,rHBecrr.rquoHHr.rqr HMor ce onpeAeJu or cepr.r.ri[r,rqlrpaH olleH]rrer. IlocreAsaut4Te pa3xoALI no
HHBCCTHUI,IOHCH UMOT CA:


. Pa3xoAH 3a peMoHr, Tosu nu4 pa3xoArr Bt3craHoBrBar reryrrlara ei[errunnocr Ha lrMora. Te He ao.ur Ao npeBHuIaBaHe Ha


loJr3r,rre or r,rMora HaA [bpBoHaqaJrHo npu3Haulre. Or.rt,trar ce Karo rexyulx pa3xoAr,r.
r PagxoAlr sa uoAo6peHue Ha [Mora. Tesn pa:xoAr.r BoArr Ao 6taeuu r.rKoHoMrrqecrr.I H3roAlr HaA Te3r.I or nbpBoHaqulHo


orleHeHara craHAaprHa eQertrouocr Ha r,rMora. Tesu parxoAu cb3AaBar HoB r,rHBecrlrqloHeH LrMor Karo yBenLIqeHHe Ha


crofiHocrra sa ilagtcttus r,rMor He ce flpaBr.r. Ha.{r4Hrr 3a nocJreABaulara orIeHKa Ha [oAo6peHuero c]orBercrBa Ha


r.rHBecrHrIr.roHHH, HMor. He ce upusuaBa 3a uHBecrr.rquoHeH r,rrr.ror no4o6peHrre, Koero e no.u olpeAerenur crofiHocreH flpar 3a


I4MC


3euedetae
KorunaHnrta npfinara MCC4I 3a orqxraHe ua 6uoaoruqurire aKTr,rBr.r u ceJrcrocroflaHcKara npoAyKuur, Kounasuma onpeaeJu
oqeHrBaHero na 6noror[.rxr.rre aKTuBr{ Aa craBa tro cnpaBeAJrr,raa croftnocr, HaMaJreHa c rrpeABapr.rreJrHo HaqHcreHHTe paxoAn trpu
npoAax6q Karo aMoprr.r3auuq He ce Haqr,rcJrrBa.


HenaoAootAaBauII,ITe rpafinu HacaxAeHufl, 3a KoHTo s 6rAer{e ce oqaxBa Aa [noAoorAaBar ce orr{r,rrar Karo prBxoAH 3a


np[Ao6I,IBaHe Ha Abnrorpaftuu uarepualHH aKrr.rBH Ao MoMeHTa, B KofiTo 3alor{Har Aa nnoAoorAasar. Ot crofiHocrra Ha


HerlnoAoorAaBaqute rpafiHu HacaxfleHr,rf, ce r,r3Bax.(a crofiuocrra Ha npuAo6urara [pe3 nep[oAa Ha orrrr{TaHe ceJrcKocrorraHcKa
npoAyrrllrr, Hen;roAoorAaBalrl[Te tpaituu HacaxreHHr, 3a KoHTo e 6rAeule He ce oqaKBa Aa nJroAoorAaBar ce oryuTar Karo
4r.nrotpaftHu aKTHBI,I B IIpoUec Ha cb3AaBaHe Ao MoMeHTa Ha BbBexlaHero r.rM B eKcruroaraUHr. Kounauusta oTqHTa 6uoaoruqnnre
aKrr,rBr,r B cJreAHr{Te rpynH:


3a pacmeuueeodcmeo: ropu, rpafiuu [JroAoorAaBarqr,r HacaxAeHuq rpai.tuu He[JroAoorAaBarrlr4 HaoaxAetvru, B npoqec Ha
r{3rpa)rqaHe.


3a ceueomuoetdcmso: Karo HereKyrrla aKrr.rBr.r - npoAyKrHBHH xrrBorHr4, poAr,rreJrcKr.r (penpo.qyrruaHu) xuaorur, pa6oruu
XI,IBOTHI,I I,I KATO TEKYIIIU AKTI,IBI,I: MJIAAI,I XHBOTHH, XI,IBOTHI,I 34 YNO'BAHC.


Hemergqu aKmuou, dopcrcaruu u npodaucfla
KorranaHucra orqLITa HereKyuII,ITe aKTuBu, AbpxaHr.r sa npo4ax6a tro no-Hr4crara ot BaraHcosara uru crofiuocr u cnpaBeAJu.rBara
crofinocr, HaMaJreHa c pa3xoAr,rre sa npoAax6ara. flpn nocleABarqo orleHxBaHe KoMnaHr.trra npr3HaBa reKyrrl ptr3xoA or o6e3ueHKa,
aKo HoBara crIpaBeAJIHBa ctofiuoct, HaMaJIeHa c p,BxoAr,rre ra npoAaxoa e no-HrrcKa or EaraHcosara crofiHocr. flpu nocle.qaaqo
oIIeHrBaHe KoMIIaHLIrra npu3HaBareKyIII npuxoA or o6paruo nporBJreHue Ha o6esuenra, Ho Ao pa3Mepa Ha KyMynarltBHr,rs pa3xoA or
npeAxoAHu o6esqeuru, aro EarancosaTa crofinocr e no-HHcKa or HoBara c[paBeAJrHBa croftnocr, HaMaJreHa c pa3xoAt{Te 3a
npo4ax6a- AuoprusupyeMllTe HereKyuII{ aKTr.rBH, rnacr.r$nqxpaHu Karo AtpxaHr,r:a npogax6a He ce aMoprtr3rrpar.


Ilueecmuquu
Enrgecrou6nHauxure ce orqr,rrar rro peAa na MCOO3. Koulauurra flprrJrara MeroAa Ha noKyrrxara flpfi orqr.rraHe Ha
6usHecroI,t6uHaIIHLI, Koraro e [pLIAo6[Bau1. llpu.raraHero Ha MeroAa Ha [oKy[Kara craBa or Aurara Ha npyAo6gaaHe, Korro e
Aaraira, sa rofito npuAo6LInaulnrr eQemnauo noryqaBa KoHrpoJr Haa nprgo6unannx. llpr.t noeraflHo npr4o6unaHe ra3r-r Aara
o6urcuoneso e cJIeA AarHTe Ha noeranHara pa3wflHa. C,re4 nrprouar{arHoro [pr.r3HaBaHe, peflyrauHrra ce orqr,rra IIo ueHa Ha
[p]rAo6LIBaHe MLIHyc HarpynaHl{Te sary6r.r or o6esueHra. Konco,rurupaur.r QuuaucoBr.r orqer[ r,r orrraTaHe Ha HHBecruqnnre B


A:blqepHlr npeA[pHrITI,rr. Koncoll.tgrpaHero Ha Qnuaucoeure orqerH ce ocbrUecrBflBa no peAa H ycJroBHrra sa MCC27.
HHsecruql,ture B AEITIepHH npeAnpr.rrrr4e ce orqr,rrar no ueHa ua npnlo6aaaue (ce6ecrofinoc.r).


ltfloscHeHncra Ha crpaHltllil 15 - 2l npeaclaB.rrrBar Hepa3jleJrHa qac.r or $unauconun orver
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CTIETOBOAHA TIOJIIITII KA
(TIPOAbJIXEHHE)


B r,rH.qr.rnugyaa HVfl ct4 i[uHaucon ofieT, KOMnaHr,rrTa oTr{I.{Ta I]HBeCTI,IIII4I',ITe B acoqilupaHu npeAlpl4rTl',L IIO qeHa Ha npll'4a6unaue


(ce6ecrofinocr). Koraro KoMnaHHqra r,r3rorB, KOHCOnuAr.rpaH $nHaucon orqer c acoquupaHo npeAnpHsr[e, HHBeCTUIII{I'Ire B


acoqr,rgpaHoro npeAnpurrge ce orquTar no MeroAa Ha co6crseHl,Ifl (a[HTaJI, ocBeH B npeABHAeHHTe n MCC28,nap'13 cayuau'


HHAeCtuqHLlte B oGBMeSTHI'I flpeAflputrlle ce orql'IraT nO IIeHa na npugo6r'rnane (ce6ecrOfinoCt)'


(Danancoeu uflcmpyrileflmil u doxodu Ha awlun


Kounauurra npr.rJrara peAa rr ycJroBr,rrra na MCC32 3a oroBecrrBaue u npe.qcraBrHe lI MCC39 3a npI{3HaBaHe I,r olleHtBaHe Ha


r[r,rHanconure I{HcrPYMeHrx'


Kor*r nauusra rclacu$ uqupa t[uuanconure aKTHB lI B cJIeAHI'Ire rpy nH :


t OuHaHcoBr{ aKTHBlt, orqr,rraHlr IIo cnpaBeAJrHsa ctofiHocr e neqar6ara nln aary6a'ra AbpxaH]I 3a rbpryBaHe - ToBa ca


Quuauconu aKTIrBr.r, KolITo ca 3a1yneHr,r c rler noryr{aBaHe Ha neqar6a or Kparrocpoqnu xole6anut B ueHrlre' KaKro I'I TaKI'IBa


arrlrBtt, kol,tro ca qacr or noptr[efi:I c noAo6no npeAHa3HaqeHI'Ie


. @nHaHcoBH aKTHBI.I, orrluraHl4 no cnpaBeAnltsa crofiHocr g ne.{an6ara uln laryflata, Kol'tro He ca AbpxaHH 3a rcpryBaHe' Ho


KOMnaHlIflTa rI,I OTqr{Ta no cnpaBeArHsa c,ofiHocr - B Cryr{a, He Morar Aa ce orql'ITar no ro3I'I HaqLH I'tHBeCTI'IUllUTe B


Karrr,rrtuloBr r.rHcrpyMeHTr, Kouro HrMar Korr4paHa nmapHa ueHa Ha aKrI4BeH na3ap n t{u'To cflpaBeA'fl,lsa crofiHocr He Moxe


Aa ce [3Mepu HaAexAHO
r(DHHaHcoBlaKrHBr,r(unnecruuuu),AbpxaHHAoHacrGnBaHeHana'uex-ToBacaQunaucoo[aKr[tBI'Ict[urcupauonllt


onpeAeJrreMo nJlaulaHe u QurcupaH naAex, 3a Kor,rro KoMlaHHflra I'lMa ,cHoro HaMepeHlIe I'I Bb3MOXHOCT Aa Aspxl'l Ao


HacTbIIBaHeHaIIaAex.TyrrreceoTq}ITaTaI0HBHTe,AspxaHI,I3aTbplyBaHe.
r KpeALtrLt H B3eMaHu, - B Ta3lt rpyfla floflaAar ornyc,arure or KoMnaHI,flTa 3aeMu, B3eMaHHtra oT npoAax6a Ha Marep,anHl,


3arracu,4rnrotpafiuu aKTr,rBrI r,r npeAocraBrHe Ha ycnyru or KoMrraHusra. Tyr ne ce orql'trar aKruBI{Te, rnaq'ri[nqupaHl'l Karo


AGpxaHL 3a r6pryBaHe.
. <DuHaHcoBr{ aKTHBr.r Ha pa3nonoxeH,e 3a npoAax6a - s ra3, rpyna ce rnacu$uut,par Bc,,rIKI'r ocraH{IJII'I QuHaucoau aKTI'IBI'''


Hexlacn$uqupaHu APYraAe


Korrauauusra rnacu<fuqupa QuuaHcoeu, e nacuBlt B cJIeAHlre rpynu:


r onHaHcoBH [acr,IBn, orrILITaHLt Ito clpaBeAJIHna croruocr s neqafl6ara lI.lIu rary6ata, AlpxaHI'I 3a rbpryBaHe - roBa ca


t[uuauconu flacr.rBn, Kor,rro ca noerr,r c ua, noryrur*e ua neual6a, [pol'I3rl'Iqaua or KparKocpoqnu ro'ne6auut B IIeHure'


r oLIHaHcoBI,I nacuBu, orrl[TaHr no cnpaBeAJlr,rsa crofiuocr s neqar6ara ll,'tll sary6aT a, Kol'lro He ca A]pxaHu 3a rbpryBaHe' Ho


KoMnaHltrra rI'I orql'ITa no cttpaBeAJIllsa crofiHocr
. @unagcoBr,r naclrBl,r, Abpxa,r.r Ao Hacr'nBaHe Ha rraAex - ToBa ca Suuaucoau uacuBlt c $nrcupauo HnH o[peAeJlfeMo


nJraxlaHe r.r ilnxcr.rpan rraAex, 3a Konro KoMnaHl{tra HMa ,cHoro HaMepeHI'Ie I'I Bs3MoxHocr Aa Arpxu Ao HacrbnBaHe Ha


na,qex. Tyr< ne ce orr{I{Tar, nacl'lBl'ITe, AbpxaHll 3a rtpryBaHe'


. KpeAr.rrlr u B3eMaHU' - B Ta3r'r rpyna nonaAar nonyqeHr,r 3aeMn uJrr,r 3aAbJIXeHI'r, no 3aKyneHl',I MarepI'IaJIHl'I 3AflACI{',


,qur rorpafi uu aKTI'l BI'I I'IJII'I noJlyqeHl't ycJly ru'
. @uuaHcoBr,r nacr,rBrr Ha pr6loJroxeHxe 3a npoAax6a - e ra3, rpyna ce r,racuQuqupar Bc,tqKI'I ocraHaJII{ Qnuauconu aKTuBl'l'


nerracn$uuupaHI.r APYraAe


HaqarrHa r{ nqgngAPgl{?--o-llgHfe H? o4HaHcoBI4Ie }rflgrpy-ltgllrli


rpyna


onHaHcoBu aKrI,lBIr,


oTqrrTaHL no cnpaBeanuM
crofiHocr, abPxaHI{ 3a


TLpry_mHe--...-
@unaucosu arrnsu,
oTqlmaHn no cnpaBeAIHBa


rpu3HaBaHe


I(OTATO KOMNAHH'TA


craHe crpaHa no


AOTOBOpa


rOTATo KOMNAHI,I'TA


cTaHe cTpaHa rlo


aoroBopa


i Meroa 3a


: npn3tlqBallg....


* 


---"_:_i aara HaypexaaHe


aara Ha ypexaaHe


aaTa Ha ypex,[aHe


nbpBoHaqaJIHa


. ...,.-,o,-,u9r!$e ..-..


no c[paBeaJlHBa


cmfisocr


nocJleABalqa oqeHKa


il;p;;"ad;.,oi*i;


KOTATO KOMNAHI,I'TA


cTaHe fipaHa no


xoraT0 ,(oMnaH[rTa
cTaHe crpaHa no


npll ruIaulaHe Ha


cyMaTa KbM


Kpear.rronoryqarenl,I
yn_H rG!'! rpera_.9Tp4tr_1


nplr x3BEplIIBaHe Ha


npo4ax6ara


I


aaraHaypexAaHe i nocnpaBeanfiBa
crofisocr


aara Ha ypexAaHe no c[paBeanHBa


cmfiHoct


no cnpaBearHBa
cmfHocr


no cnpaBeajll{Ba


crofiHocr


no cflpaBe,[Jll{Ba
cmfiHoct


no c npare4.nuaa ctofi nocr


no aMoprl.t3l,IpaHa cmfinocr uPe:


ueroAa na eQeruBHara JInxBa


no cnpase4lusa croilxocr


no aMoprIr3HPaHa crofiHocr qPe3


uero.aa ua et[erruBnara JIlxBa


no uroprrrnpuru i-rroa,r rP"i
ueroAa na etbertlBHara ruxBa


@ltgancogn aKrugu ua
panonoxeHHe sa nPogax6a


npeaocraBeHn
3aeMr Hrl.l


AO IIbJI H I,lTEJIH H


Qttttgttgtlp_q1t1U,_.
B3EMAHH' OT


npoAax6a na


M8rep[arHl' 3anacu


u ararorpaftsu


floscHeggrl'ra Ha CTpaHHI1fi I5 - 2l npeAcral]JITII]aT HepA3jleJIHa qacr oT (tunauconul O'rue1 t2
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CTIETO. BOAHA TIOIII{ TT,I KA
(nPoAbJI)I(ErrlrE)


Orxanconu nacnru, i -
oTrruTaHLInocnpaBean,Ba 


I


croilrocr, Kor.Tm He ca I
I


abpr€Hn 3a T6pry!a!!g---. -., ... l


@nxaxcoax nacnau, | -
I&px€HHAo HacrLrrBaue Ha i


nanex


i npeaocrasenn j ycayrara t,tJru eran or
ltj ycayru i ycnyraracnopea
i ; ronoBoDeHocrra


@rHaxcop[nac[su, ! - I xoraroxoMnaHr.rrra
orrr:n-aHr no cnpaBeAnrBa i I craHe crpaHa no
cTol{Hocr, lFpxaHtr 3a I i AoroBopa


CTOIIHOCT ueroaa na edremuBHara rHxBa


i-------'------------r------
i aaraHaypexAaHe I nocnpareq.luaa no cnpaaegnrea croilrocr


TE_p_ry"PRILe".......... 
.......


@aHaHcoau nac[su Ha
pa3nonoxeHue 3a npoAax6a


(Duxaxcosu nacHau -
KpealrTll u B3eMaHr-r,


OuHaHcosu naclBI{ -
Kpe,q[Tu }l B3eMaHU'


KOTATO KOMNAHH'TA


cTaHe cTpaHa no


aofoBopa


KOTATO KOMNAHH'TA


cTaHe cTpaHa Iro


KOTATO KOMNAHU'TA


cTaHe cTpaHa no


't--- - ---- ----------------t-
i aaTaHaypexaaHe i


IaTa Ha ypexAaHe


3a.tlbnxeH[, [o
nonyqeHr, 3aeMr.r


H.,IIN AONIIHTIT€JIHI-I


34.(brxeH[, oT
noKynKa Ha


MaTepr{anHll 3alacH
u gtrrorpaftnl,t


3aabJrxeHnx IIo
noJryqeHr{ ycJryrx


no cnpaBe.qlnBa
cmfinocr


no c[paBe,qJl,lBa
cmfiuocr


no cnpaBeannB:t
cmftuocr


no aMoprr{3[paHa cmfi rocr .rpes


METo.qa Ha e$eKTlroHara Jtr.txBa


rro aMoprH3r{paHa cmilxocr vpes
uero4a xa et[errlBHara nuxBa


no aMoprH3HpaHa crofiHocr qpe3


uero4a na et[exrrrBHara Jr]rxBa


tto aMoFrrl.t3[paHa cmfiuocr vpes
rueroaa na eQexrliBHara Jrnxm


no aMoprrr3upaHa crofinocr upea
ucrora ua et[eruBxara r]rxBn


JIOTOBOpa i


npu noryqaBane Ha i Aara Ha ypex.(ate I no c[paBeAn[Ba
cyMara or Kpeauropa i I croftuocr


I


lur.r oT rpeTa cTpaHa i


npH [3BrpuBaHe Ha 
inoKynKara 
i


I


aaTa Ha ypex,qaHe


npl,l nonyqaBaHe Ha


ycnyraTa HrH eTan 01
ycJryrara cnopea
,(_o_t-o_P-o,p-9t!__o-q:!1q..........


,{ oe o e opu 3 a c mpo u met c m6 o
KoMnanucta flpr.rJrana MCCll. Korr.rnauurta npueMa Karo MeroA 3a onpeAenrHe erana Ha 3aBapueHocr Mero.(br, ttpu Kofiro ce
npaBl CSOTHOIUeHI'Ie Ha rIaCITa OT pa3xOAI,lTe no AOrOBOpa, HalpaBeHu 3a lr3B6prrJeHaTa AO MOMeHTa pa6oTa rGM O6rqO
[peABH.qeHnre pa3xoAx IIo AoroBopa. O6uruoreuo pa3Mepbr Ha o6qo npeABr.rAeHr.rTe pa3xoAn rlo AoroBopa ce o[peAeJu or
TexHuqecKI'I cneqrilIllcr. Ilpnxo4ure [o AoroBopa ce npr.r3HaBar Ha 6a3a Ha MeroA Ha nporleHTa Ha 3aBbpueHocr.


Jfueuru?oeu doaocopa
Kounauurm orqr{ra Jr[3r.rHroBr{re AoroBopu no peAa Ha MCC I 7. Jlusuurosure lnaulaHr,rf, tro oneparr.rBeH JrH3r{Hr ce [pH3HaBar Karo
paxo.q/npuoA no JII'IHefiHI'Itr MeroA 3a llenxfl cpor( Ha J'II43LrHroBr{r .qoroBop. IIpu .ll,rsuuroar.r ioroeopu 3a o[eparr.rBeH Jr[r3r,rHr c
I'paruceH nepllo,4, [prlxoA/pa:]xoA ce npu3BaHa rlo JnrHefiH[r MeToA 3a rlenu, nepuoA Ha AoroBopa, Aopr{ E B nep}roAr.rTe, rrpe3 KoxTo
He ce A6JT,(U HaeM.


,{ant4u 3a nequtflama
oupegelrHero Ha.uaHbr{HI'ITe 3aAtJIxeH[, Ha KoMnaHr4rra, aaHbr{Hr.rre BpeMeHH, Lr flocrorH'r.r pagJrHKI,r ce ocruecrBrBa no peAa r.r
ycJroBHrra Ha MCCl2.


fpewxu
lpeurute ce orqllrar no peAa Ha MCC8. IIog rpeurra ce pa36npa cyMa, rorro e flo-roJrflMa or 0.8 % or EaraHcoBoro qr{crro 3a
roAI'IHara Ha rpelllKara, Ho He no MUIKa or 500 ,rena. Ilpoaeprata 3a HaJ'ILIr{He Ha ocHoBaHHe 3a [pgJraraHe Ha npr.rHuflnlrre 3a
orrII'ITaHe Ha rpeluKa ce [paBlI 3a BCrKa rpeuKa [oorAeJrHo, Karo e.qLIHCTBeHO 3a flpl,lxoAnre H pa3xoAHTe, KoHTO CqeroBoAeH
cTaHAapT no3BoJlflBa Aa ce HeTr.rpaT e B63MoxHo npoBepKaTa Aa ce npaBH 3a HeTr.rpaHara cy[a. Bcr{,{xI,I cqeroBoAH[ rperrrKH, Kor.rro
He oTroBap'r Ha KpI'rTepHlIre 3a rpeluKa ce orql{rar npe3 TeI(ylIIH, oTqeTeH nep}roA KaTo TeKyrrltr np[xoAr.r ]r pa3xoAr.r 3a AetrHocTTa.


Ilpuxodu u pa3xodu 3a Obdet4u nepuodu
llpuxogure I{ pa3xoAI'ITe 3a 65AeIrIu nepuoAu ce npl{3HaBar 3a rarr4Ba, caMo Koraro crofiHocrra r,rM e HaA olpeAeJreHr.r, crofiHocreHrlpar 3a npI{3HaBaHe ua gurorpafiHH aKTI'IBH. Ar<o c'rofiuocrra IcM e noA oflpeAeJreur.r, crofiHocreu rrpar 3a np1r3HaBaHe Ha
ABJlrorpafiHx aKTI'IBll [plIxoAHTe u ptuxoAuTe 3a 66Aeull,t flepuoAr.r ce [pr,r3HaBar 3a reKyrrlu flpuxoAr{ H pa3xoAr,r,


EQexmu om npoileHume e o1nennume ,gpcose
@yHrquoHaluara BilIyra e 6srrapcKl'Ifl neB. Banyrara Ha npeAcraBf,He Ha Or.rHaHcoBr,r, orqer e 6brrapcKr.rtr JreB. KoMlaHr.rrraorr{l'Ira e0eKTa or npoM,Ha Ha BaJIyrH}'ITe KypcoBe no peAa naMCC2|, KounaHasm orleHrBa nupr"rrr" rro3r,rrlH, Ha BaJryrHr,rre
aKII'IBH I'I nacHBll no ueHTpiuleH l(ypc Ha Et.nrapcra Hapo.uHa 6asxa rctu Kpa, Ha BceKH Meceq t,t tto 3arJrroqureJleH BaJryreH Kypc K.,M3l ,{exervrepr.r Ha cboTBeTHaTa roaHHa.


Uueenmaputa4un


ii
t..-.-........-.....-..............,...-...-..--...........r.._.................,': .[aTaHaypexAaHe i nocnpaBe]urHBa
l I crofisocr


floscHeHHrra na crpann{a I 5 - 2l lpeAcraB.rrrBar lrepa3leJr]ra qacr or Qnuaucoaut oruer t3







23s XOJIAI4HIC AA
rO nCOnr'r IHPAH ME)I(AHHEI{ OI4HA HCOB OTr{E'I' r'srut


30.06.2021 r.


CTIETOBOAHA IIOJII4TIIKA
(tlPoAbnxEHlIE)


fl1ff.i::^""ro Ha npuxo,nte ot AeiluoctrS^'u olv^*:'",^::^".?'"t:'.:".i:",i^'^:,iJ#"""H"#:r}ffill.;1;;;'.:o' '"
crpo,reJrcrBo, MCCIT _ rr.rrr, MCCrg - ffpr*oo", MCC20 - cqerosoAno orr{HraHe Ha npaBr'rreJrcrBeHn AapeHI'L rI


onoBecrrBaHe Ha npaBl'ITencrBeHa noMOIqI4'


Ilpuxodu om npodatc,a Ha cmoKlt u npodyxqun KoMnaH[qra peanv3t4pa npuxoArr or npoAax6a Ha cro*H I'I npoAyKIIIi''


Kotr,tnauuara npI,I3HaBa flpuxoAl,ITe o,r npo4ax6a Ha cToKI,I I4 npoAyKIII,I,, KoraTo ca H3II'JIHeHI{ ycJIoBn,Ta rra uap.14 ot MCCl8.


Ilpuxodu om yc,tty?u.Kot,,tuagugra peaJIH3I,Ipa npuxoAl4 oT ycJlyril. flpusuaeaHe.ro Ha npuxoAa oT ycJIyrH ce [3BspIIIBa Ha 6a3a Ha


erana Ha 3aB'prrre'ocr Ha cAeJIKara I{ npu ycJIoBI'Ie, qe pe3yJlrarbr or cAelKara Moxe Aa 65Ae HaAexAHO OUeHeH' K.raro ca


r.r3nulHeH, BcHqKH ycJroBr,r, na nap.20 or MCCl g. Kounauus,ra npueMa MeroAa Ha nperureA Ha r'r3BbprrreHara pa6ora, Karo Mero'q 3a


ofipeAercHe Ha erarra Ha 3aB,prueHocr Ha cAeJr*ara rro orHorrreHr,re npr'r3HaBaHe Ha rlpuxoA or ycnyru no peAa na MCCI8' Koraro


pe3yJITaTbToTcAeJIKaTa3aI,I3BbplIIBaHeHaycJlyruHeMoxeHaAexAHoAa6rAeoueHeH,HoeBb3MoxHoHanpaBeHuTenoc.uen(aTa
pa3xoAn Aa ce Bb3craHoBrr, npnxoAbr ce rrprr3HaBa B pa3Mepa Ha HanpaBeHI'ITe pa3xoA[I' Ko[To Morar '[a ce Bs3craHoggt' Kora'ro


pe3yJlraTsT OT CAeJrr(aTa 3a I'r3BbpIIIBaHe Ha ycilyrH He Moxe-Aa 6rAe HaAexAHO OqeHeH I't e BepotrHo HaIlpaBeHI'ITe pa3xoAH Aa He


6tAar srscraHoBeH,, np[xoA He ce [plr3HaBa, a HanpaBeHure pa3xoA, ce npr.r3HaBar 3a reKyul,n. Koraro Beqe He cblrlecrByBar


HercHorr,r orHocHo pe3y,rara or cAerKara sa ,ar"purrire Ha ycryru' npr*oAti ce npu3HaBa' Teryuu, e u aBaHcoBrre nJIaIIIaHI'Ir or


KJrr,reHTr,rre He ca np[xoA, aKo He ca HaJrr,rqe *prrairrr" 3a IIpI'I3HaBaHe Ha npnxoAa or u3BbpueH]ITe ycnynu'


Ilpuxodu om ilNou,lpuxogure or Jr[rxBrr ce npn3HaBar, aKo ca r43[6JrHeHH ycJIoBI't'Ta tatap'29 or MCCI8 u no peAa Ha nap'30 or


MCCI8.


Ilpuxodu om dueudeumz. flprxoAnre or ArrBl{AeHrr.r ce npr,3HaBar, a.o ca u3nbJrHeH, ycJroBr4rra na rap,29 or MCCI8 ,n no peAa Ha


nap.30 or MCCl8.


Ilpuxodu om QUuaucupauun.KOratonpaBr,rreJrcrBeHlrre 
AapeHH' ($r,ruaucr'rpaunr) ca cmpsaHu.c aMoprlr3l'IpyeM aKr[B' npI,xo'IIBr


ce np[3HaBa nponopquoHaJrHo Ha Hatr[cJreHure aMop,r 3a.,uu 
^ 


*yryrurr"r*re EaraHcosn croiHocru' Korato npaBlirencrBeHoro


AapeHrre e cBbp3aHo c HeaMopTlt3l,IpeyM aKTI,IB }r csqecTByBaT ycJIoBI,, 3a onpeAeJleH nepl4oA oT BpeMe, HeI,I3n6JIHeHI,teTo Ha KoI,ITo


BOAH AO BpbuaHe Ha r[unancupaHero' flplrxoAbr or t[unaucnpanero c" npriruBa nponopqEoHrurHo Ha x3BspueHHre pa3xoAH 3a


[epHoAaHaI,I3[6JlHeHI,reHaycJIoBI,IflTa,aKoraToHecaHaJII4IIeycJIoBH,'np}rxoAosTcenI,I3HaBaBTeKyIIIl,I,IIepI{oA.


Pasxodu 3a sagttu
PasxoAu,re no 3aeMH' KoI,tTo ca [p,Ko cB6p3alrr,r c npr,rAo6r,rBaHeTo, npou3BoAcTBoTo I,IJII,I c63AaBaHeTo Ha oTroBap'q Ha ycJIoBl,I,Ta


aKTr{B ce Kan}rraJrr{3r{par s crofiHocrra uy. Bcuvrl,r ocraHaJr[ pa3xoAu rro 3aeMn ce orql'rrar reKyuro Karo pa3xoA 3a llepuoAa'


orrooapaul Ha ycJroBflrra aKTlrB e aKTr.rB, 3a rofiro ce H3ucKBa 3HaqHTeJreH neprioA or BpeMe 3a [p[rBexAaHero My e yuorpe6a u'ru


npoAax6a.Arrunu,KoHTo[Ipunpu.uo6raaau.eTocncaroToBllAaI,r3nbJIH,BaTnpeAHa3HaqeH,e,oc,unl,'canp}rroAeHusanpoAax6a
He ca orroBaprulu Ha yarorrr* u*rlrsu. KanuruJranx3r.rpaHero Ha pa3xoAI'ITe tro 3aeMl'r ce npeKpauBa' Koraro BcHqKll Aefisocru'


seo.xoAr.rrr.rlr 3a noArorBrHero Ha orroBapruril, Ha ycJroBnrra aKTr,rB 3a npeABrxAaHara r,'ry ynotpe6a unr, npoAax6a ca H3IIBJIH.HI,'


llpounua Ha cqeroBoAnara TIoJTIITIKa


i;;;;;" 0 1.01.2021 r. _ 30.06.2021 r. ue e npaBeHa rpoMqHa Ha cqeroBoaHara norII4rEKa.


rpe.qu crcraBrHero Ha roAurrrHlrr Quuaucoa orqer KoMnaHr{rra H3Bbp[IBa HHBeHTapI'I3alII'Ir Ha aKTUBI{re I{ [acI'IBI{re'


I4HreH,rapuraqurTa Ce OCbuIecTBrBa l{pe3 KoMl'lcllfl, Ha3HarIeHa c6c 3anoBeA Ha p'KOBOACTBOTO Ha KoMnaHI',LTa H Ce AOKyMeHTI',Ipa c


npoToKOn OT I'IHBeHTapI43aUI4','


tr:"r!;:::"#;ttr1o,nu,,,,u npI{3HaBa pa3xoAl{ o' "l-Tol:^11'::::Y}":T:::i:T[','J:J,?:."##[fLflu;-u 'u
roAntrrH,r, tlunancor oTqeT I{ o6patnu EporBneHu, [pe3 CTOTBeTHaTa roAuHa' KparrocpouHllTe AoxoAI'I Ce [p[r3HaBaT KbM Kptu Ha


Meceqa, ga rofiro ce orHacf, lt3BT'pureHn' or nepcoHaJla rpy/l'


ilorcHeHHC.ra Ha c,r.paHiltll4 l5 - 2l npeacTaB,IlrBar Hepa3IeJIHa ttacr o'l- $ltuaucoaltl o'rver l4







23s XOJIAIIHIC AA
I(OHCOJIH/IHPAH ME)K/IHHEH OHHAHCOB OTrl ET x't u
30.06.2021 r.


NOflCHEHI{fl


l. Ilapn r napf,rrnf, eKBf,BaJreHTIt


5l
.tl;,lri[&O


163


O6qo: 5l 163


2. Trproacrx rrApyrn lxreManrrfl


Bsel,raHur or AocraBq[qfl lto aBaHctr


,[l[C ga BB3craHoBsBaHe


i:isL06; t:$"t;lr.2$lfr
4


6


5


6


O6uo: 101t


3. Orcporenr pa3xo.qf,


. : .',itii1!:.:t,l tt;: |itii;,.| ))|)t:at:t :a::,=:.,


Texyulr,r orcpoqeHu pa3xoAlr
,,',..iili ::r:t:tl:r,t, i;,:r r;.:iir


Cuemoeoduu ycayeu


Taxca E@E


Sgi#imlliiir r,i, :3-i;liil I
3-
I


2-
O6qo:


4. Ounaxcos[ [rrcrpyMerrrrr


t:ii,s;iiL'ii.*iilttl;trt:)))lli):1:llja::iiii:i ill lill i!ii:i:rr;,, , l


Texyruu QuuaHcoau aKrHBr.r


Hereryuln i[nHaHcorr.r axrr,rBr,r


-,:


@uuaucoou aKtnuru Ha pa3noroilceuue sa npodaac6a


@uuatcoeu eKmuou Ha pasnonoorceHue 3a npodaucda


lI;;iliill.ffir0rt
3 582


3 582


58


58


31112.2010
3 s74


3 574


O6uo: 3 640 3 574


5. Iluotn, Matuf,rru rr cbopbxeHr{fl


KoMurortpHa rexHr{Ka
|*.ffi;2071


2


tll;l12;202fi


2


06uo:


floscsesurra Ha crpaHuqx I 5 - 2l npegcraBJrrBar Hepa3AeJrHa qacr or $unauconlrR o'ruvr t,5







235 XOJIAI,IHTC AA
KOHCOnHIH PAH MEXIIHHEH OH I{AIICOB O]'9ET xt:u


30.06.2021r.


NOflCIIEH}Iff
(rrPoAbJD([HrIE)


,n[nnannxa ua ]IMC


Krnr 01.01.2020


Ea.nancosa crofinocr
np"r n-proaa 01.01.2020 -31.12.2020 otuocno IIMC


OrqetHa crofi Hocr nPu,qo6lITI'I


Ilper nepnoaa 01.01.2020 - 31,12.2020 orttocHo aMoprr3arlrs


Haqucreua
Krrvr 01.01.2021


Orqerua crofiHocr


EaJragcosa crof,nocr
IIpB ,"pr"Aa 01.0f .2021 - 30.06.2021 ornocno IIMC


OrqerHa crofi Hocr orrlllcaHl'r


llper nepnoaa 01.01.2021 - 30.06.2021 oruocllo auoprl 3aurs


(l)


I
(l)


2


(l)


I
(1)


2


HaqucreHa


Ornncana
Krm 30.06.2021


Orqerna ctofisocr
Artloptnrauue (2)a)Eararcoga crof,nosr


6. llusecrrrqrronlrrr[l]torn


,30.;ffi.@l
3 471 3 468


3errlu
3 471 3 468


O6mo:


.(rnaunra ua I'InnecrnqIIoHIrIl nMorrl


971971
E"rarco"a crofinogr xru 01.01.2020


16 t6


t6
YseJrrqenrc nper rlepuoaa 01.0 1.2020' 3l'12'2020


3arynenu


Apyru
Haua.nerns rpe3 rIepIIoAa 01.0 1.2020 - 3l'12'2020


Oqenxn rpe3 rleprroAa 01.01.2020 - 3l'12'2020


l6


2 48;
2 481


2 481


2 481
oT oueHKll


3 468 3 468
Ba.nancosa croft socr rcnr 01.01.202 I
Vre.llrrqernc rpe3 neprroAa 01.01.2021 - 30'06'2021 3


J


3


3
Apyrn
HanraJrerns npe3 nepnoAa 01.0 1.202 1' 30'06'202L


ottgt*r_Pgr_I_9PJ-o".51e1.91-:?-0-?-.1*:..-L9:9"1?-02-l
3 471


Eairaxcosa crofi xocr rtm 30.06.2021


floscHeust'ra Ha CTpaHHIILI l5 - 2l npe.acraBilsBar Hepa3IeIHa qacr o'r $ltHauconul o'rvel


3 471


t6







235 XOJIAI,IHIC AI
I(OHCOJM,UHPAH ME)ICAHHEH OHHAHCOB OTI{ET rr,v
30.06.2021 r.


NOflCHEHITf,
GTPOAbJI)I(EHRE)


7. Axrunn rr rracnBrr rro orcpoqexrr AaHbuu


T st::12,202CI
270


270


52


flacunu [o orcpoqeHn AaHtrlr.r


He[gnorgsaH[ AaHbqHr.r aary6r.r


3a uuee c mu4uoH Hu unt omu


270


270


52


O6uo: 218 2r8


8. Ttproncxn rr Apym 3aabJrrceH[fl


3aAuxegur KbM AocraBr{r.r qn


34Arrxesur 3a oc[rypurenHu BHocKr{ r aa$r
3arraxeHtlc KrM [epcoHrrJra


3arraxeHur 3a rapaxrlr{fl lto yflpaBJreune


,,,:,r,,.N,W,2a21


26


6


8


l6


3t,t2,2W0
32


5


t2
l6


06qo: 6555


9. Ocnoaen Ka[[TaJr - eJreMeHTIr


O6uro:


Eneuexrn Ha Kannrana


30.06i202I
aKIIlu


3t,12;2020
AKIII,I'


Epof, e.reueuru 3arr[can Ka[[TaJl s 109 000 s 109 000
Epofi enerrreurlr HeBHeceH KanlraJl
Epofi orelrleuru BHeceH Ka[r,rraJl


Arquure ua,{pyxecraoro ce rbpryBar ua Eranapcra 0onAosa 6opca{o{ur(E<DB) na Cerueut ,,Standard..


10. Ilpuxoan or npoaax6t


s 109 000 5 109 000


.{pyru npuxo4r.r


01.01,2021. ,0tr;01;2020-
30.06.2021 30.06.2020


l-
O6uo:


flogcneg[qra Ha crpagtrr$,t I 5 - 2 I npegcraBjrrBar Hepa3lenua qacr or $uHauconur o,ruer t7







23s XOJIAIIHIC AA
KOHCOJII4/IH PAH M EXAHHEH OI4 H A H COB OTH ET xr'u


30.06.202'l r.


NO'CIIEHl{f,
(TTPoAbJIXEHIIE)


11. llprxoau or orIeHKIl


01:01:2o:1-
30.06.2021


01.01.2020-


'30.06,2020


2 48t
or oueHKH Ha HHsecrldul'loHHH HMorIl


2 481
O6ruo:


12. (DnnancoB[ np[xoAII


Ilpuxoan or npoAaxda ua Quuanconu aKrI'IBI'I


Omvumauu no cnpaeedauea cmoiluocm, dtpctcauu 3a mbp4)oaHe


5l
5l
66


65


254
254


30


60,[,py rr.r r[ uHaHcoBI'I nPnxoAI'I


Om npounua Ha cnPaoedt
314116


O6ruo:


13. Parxoau ga Aeftnocrra


6i..0i20itr..r,i j j,t;iLi,0Ir011020-


Pasxoa[ 3a BBHIIIHI{ YcJIYT}I


PasxoAll 3a aMoprll3aut,ln


Pagxo.ql.t 3a nePcoHruIa


.{pyru pasxoau


P agxodu 3a KoHcytmavmcKu yc.ttyzu


Pasxodu 3a Haeuu


P a3x odu 3a Ko n'tY H uKaquu


,il,pyzu pasxodu 3a lbHaHu YcnYeu


Pasxodu sa odum


Cuemoeodnu YcnYzu


Pasxodu za dPYeu daut4u


,\oPcraexu maxcu


(28)
(24)-


(4)


(l)


"'l


(41)
(2)


(14)


(l)
(l)
(e)


(,4]


(126)
( l7)


(2)


(2)


floscHegnsta Ha cTpaHHr.Il.r l5 - 2l npeecraB.rlrBaT Hepa3rxelHa tlac'r oT $tluaucouul or:uer' I8







235 XOJIAI,IHTC AA
KOHCOJIH/IHPAH MEXAHHEH OHHAIJCOB O'ft{llT' rr,v
30.06.2021r.


TIOflCHEHl{.tr
(rrPoAbJIxEHnE)


14. floxoau Ha nepconaJra


Pa3xoIrr


PasxoAr,r 3a Bb3HarpaxreHu,


Pasxoau 3a oc[rypoBKH


01.0I.202r- 01.01.2020-
30.06.2021 30.06.2020


(se)


(e)


106


20


O6uo: (68) 126


3qAraxeHlrs


3a,urnxeHHq KbM flepcoHana


3aArrxesug 3a ocurypHTeJIHI,I BHocKI,I H AaHbK Bbpxy.qoxoAure ua Qua..nuqa


8


6


31.12.2020
5


8


06rqo: l3t4


15. Ce6ecro[Hocr Ha npoAaaen[Te arcrltBll


01.01.2021- 01.01.2020-
30.06.2021 30.06.2020


06uo:


16. (DnnancoBr pa3xoAn


PasxoAlr or BiInyrHH pa3Jrr.rKr.r


Om oatymua npeoqeHKa Ha napu u nopu.tHu eK6u6cueHmu


Ce6ecrofiHocr Ha npoaaAeHHre Quuauconu aKrr,rBr.r


Omqumaxu no cnpaoednuoa cmoiluocm, dupcrauu 3a mbpey*aHe


.(pyrn <[unaHcoBr.r prBxoAt,r


01.01.202r-
30.06.2021


(4e)


(4e)
(l)


Ipyeu (l)


01.01.2020-
30.06.2020


(l)
(l)


(2ss)
(2s5)


O6uro: (s0) (2s6)


17. [anruu Bbpxy aoxo.(a


l.flpuxoau
2.Parxoan


3.[Ieqar6a npegn npeo6pa3yBane


l2.Ileqa;r6a clteA nocrocHH[ AaHbqHtr pa3nlrru
13.[Ieqan6a crreA BpeMeHHll aanbqurr paurllKrr, Ho npea[ o6parHu npoflBnenrrfl


14.[axr.rHa neqa.l6a


I 5.Crasra Kopnoparr.rBeH AaHbK


l6.Crasra Kopnoparr.rBeH AaHbK 3a cneABarrlu roAr.rHr.r


lT.ParxoAu 3a aanbuu
23.IIeqar6a


0r.01.2021-
30.06.2021


l17
(r47)
(30)


(30)


(30)


(30)


r0.00%


10.00%


(30)


01.01.2020-
30.06.2020


2 795
(440)


2 355


2 355


2 355


2 355


10.00%


10.00%


2 355


'-2-9:9--"9I-:a:1.-I--9[-[9p_I-9--ptIT?"9n"41q!{:lBHacIHg
29.Ha.qsHecen Kopnopar[BeH aanbK


floscHesnrra Ha crpaHrrrlr4 l5 - 2l npeacraBirrBar Hepa3AeJrua qac'r'or QuHaxcoar.lx orver t9







n


I
i


23s XOJIIIIHIC AA
KOHCOJIHAHPAH MEXAI4I{EH @I4HAHCOB OTHET rt'v


30.06.2021 r.


norcxEHI{t
(IIPOAbJIXEH}IE)


18. OunancoB Pesynrar


Ileqal6a or rexyulara roAI'IHa


3ary6a ot reKYIIIara roAuHa


37


(67)


2210
(385)


'rt,$,ieo?/a
2208
(1 73)


2
HepasnpeAeneHa flequu6a or MuHI]JII'I roAI{HI'I


Henorpura sary6a ot MI'IHaJII'I roAIlHI4
t 795


(2t2
1 825


O6ruo:


.(unaunxa na Qnnancou{r p$ynrar


i:,.::l:::i:,:il,i ii trt:;;r: ii , li:1,"::':l"i:i+tii'::.:.. t1:t:',::li:itt:,1'l:l! 
li-i+i;


Haqaruo canAo KbM 01.01.2020


llrill11iO6fio


(210)


2 355 2 355
Ilponrenu rper neplroAa Ot.Ol?!ZO:lO'O1l2O


2 3552 355
f eHepupan i[r'Inaucon pe3yJlrar


2 355 (210) 2 t45
I(p"f*o carrao KbM 30.06.2020


2 035 (210) I 825
Haralno caJrAo KbM 01.01.202f (30)(30)
n[or.o"npett"PooA@ (30)(30)
feuepupan i[uHaucon PesYJIrar


2 035 Q40) | 795
I(pa*il clurAo KbM 30.06.2021


19. Cnrpran[nnua


3AeM[ oT


01.01,2021.


noryqeHl,I 3aeMI{


108


t6
34


38


20


30.06.20!1
loracrBaHe Ha


3aeML U malqaHe


floracrBaHe Ha


[onyqeH[ 3aeMlt 3IreM[ n nflaIIIaHe


HA JTI'XBI{
HA IID(BI'


51


5lAruePHu KoMrlannrr


235 .(uneltnr',rtnrc EOOA


Corlt CtaPt l4ur<Y6efitrPc EOOA


Excuysur @acu.ltutnc Menrl4xtrlrH, EOOA


EOO
108


06ruo:


l1{ i.:l
Bserrarrrrs rr 3aAbJrxenrrfl cbc cBbp3aull Jrtrqa


B3EMAHI{'


00iffi1.09t
3aA6JIXeHI{'


212


68


86


38


20


li}:ili*$or0
EBEMAHI{' 3aA6JIXeHn,


.(,rurepnr rcoMtranlrr


23 5,(naeatnr'lrntc EOO,{


Cor[t CraPt l4nrY6eftrrPc EOOA


Ercuysua @acuauuc Menu,qxlrtnt EOOA


t02
5l
5l


E-KoncutpAx EOO.( to2


flolcHesntra Ha cTpaHlrrlr,r 15 - 2l npeamaB.ilrBaT }Iepa3lenHa qac'r oT Qt',tuauconltn oruet


212


20


O6uo:







TIOflCHEHl{fl


i'j,['#X]lf,ffiE)K/IHHEH or4HAHCoB ort{Er xr.v GporbrIxEHrIE)
30,06.2021 r.


20. O6eruenrr


B npo[eca na [3rorBrHe Ha MexA[HHr.tr $uuancos orqer e HanpaBeHa [poBepKa sa o6esueHxa Ha aKTI,TBI{Te I{ nacl'lBure.


He ca ycrauoBeHr.r r,rHAHKaropLl 3a roBa, qe EaraHcosata crofiuocr Ha aKTI,IBLITe rlpeBuulaBa rrxHara Bb3craHoBI{Ma mofiHocr u s
p*ynrar Ha roBa He e npu3Hara zary6a ot o6esueHra ata i[nuaucoafi, orrler.


21. Cr6rmnr, flacrbltttJrrt cJrer,qarara Ha ro.qrrruurlfl $nHaHcon orrer


3a nepuoAa cneA Aarara, KrM KoflTo e cacraBeH MexAHHHnrr $unaucon orqer, Ao \arara. Ha Korro e oao6peu 3a H3.4aBaHe


(26,08.2021) He ca Hacr6fir,rnr.r cbulecrBeHu sa Aefiuocrra Ha koMnaHr,rflra HeKopl{ruparuu ct6r.r, as, HeonoBecrrBaHero Ha xouro 6u


noBJrr{rJro Ha BrpHoro r.r qecrHo rrpeAcraBrne ua Suuaucoeure orqerll'


CleA Aaram Ha MeXAr,rHHr{r $nuaHcoa orqer .uo .uarara Ha o4o6peHuero 3a ny6.nnryaaHe He ca HarIpaBeHI{ npeAloxeuilx 3a


pa3[peAeneH[e Ha .qI{BuAeHr}!.


floscHeufic'ra Ha crpaHllr(r I 5 - 2l npeacraBirrBar Hepa3reJrHa qacr or $uHauconun orver 2l
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ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ 


по чл.7 от Регламент (ЕС) 596/2014 


относно обстоятелства, настъпили през второ тримесечие на 2021 г. 


на консолидирана база 


През второ тримесечие на 2021г.  "235 Холдингс" АД e оповестило на КФН, БФБ-
София и на обществеността следната информация: 


 Протокол от Общо събрание на акционерите  28-06-2021  


 Вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП 


и на Съвета   27-05-2021  


 Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 27-05-2021  


 Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали 


за общо събрание на акционерите 27-05-2021  


 Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2021г.   29-04-2021  


 Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2021г.   26-04-2021  


През второ тримесечие на 2021г. не е налице информация, свързана пряко 
или косвено със "235 Холдингс" АД, която не е била направена публично достояние 
и която: 


- би могла да повлияе чувствително върху цената на емитираните от 
дружеството акции и/или облигации, респ. която разумен инвеститор вероятно би 
използвал като част от мотивите за своите инвестиционни решения. 


- основателно може да се очаква да бъде разкрита или трябва да бъде 
разкрита по силата на законовите или подзаконовите разпоредби в правото на Съюза 
или в националното право, пазарните правила, договор, практика или обичайните 
правила на регулирания пазар. 


гр. София 
25.08.2021 г 
 


………………….. 
 
Венцислав Давидофф 





				2021-08-30T12:27:25+0300

		Ventzislav ANJEL DAVIDOFF












 


 


 
 


ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 


към чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2, относно обстоятелства, настъпили през 


второ тримесечие на 2021г. на консолидирана база 


 


 
1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 


През второ тримесечие на 2021г. няма промяна на лицата, упражняващи контрол 
върху дружеството. 


2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово 
дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. 


През отчетното второ тримесечие на 2021г. няма открито производство по 
несъстоятелност на дружеството или за негово дъщерно дружество . 


3. Сключване или изпълнение на съществени сделки. 


През отчетното второ тримесечие на 2021г. няма сключване или изпълнение на 
съществени сделки. 


4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 
предприятие. 


Дружеството няма сключени договори за съвместно предприятие с други 
физически и/или юридически лица. 


5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната 


През отчетното второ тримесечие на 2021г. няма промяна на одиторите на 
дружеството. 


6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасяше се до 
дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от 
нетните активи на дружеството. 


Няма дела, заведени от дружеството и/или срещу него. 


 


 


 







 


 


 


7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества 
от емитента или негово дъщерно дружество. 


През отчетното второ тримесечие на 2021г.  няма покупка, продажба или учреден 
залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно 
дружество 


8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от 
значение за инвеститорите за вземането на решение да придобият, да продадат или 
да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа. 


 
Комисията за финансов надзор, съгласно решение 302-Е от 13.05.2021г., одобри 


проспект на ЕС за възстановяване за първично публично предлагане на емисия в размер 
до 6 130 800 (шест милиона сто и тридесет хиляди и осемстотин) броя обикновени, 
поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална 
стойност 1 (един) лев всяка и емисионна стойност 1,36 (един лев и тридесет и шест 
стотинки) лева всяка, с ISIN код BG1100017174, които ще бъдат издадени в резултат на 
увеличаване на капитала на „235 Холдингс“ АД съгласно решения от 26.02.2021 г. и от 
18.03.2021 г. на съвета на директорите на „235 Холдингс“ АД. 


гр. София      ………………… 


25.08.2021 г.      Венцислав Давидофф 
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“235 Холдингс” АД 


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  


(съгласно чл.33, ал.1, т.7 от НАРЕДБА № 2 във връзка с чл.100о, ал.4, т.4 от ЗППЦК)  


за второ тримесечие на 2021 г., на консолидирана база 


 


a) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, 
причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия 
резултат и собствения капитал на емитента: 
 През отчетния период не са настъпили промени в счетоводната политика на 
емитента. 


б) информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона 
за счетоводството на емитента, ако участва в такава група: 


“235 Холдингс” АД е част от Група по смисъла на Закона за счетоводството, 
която включва дружеството - майка “235 Холдингс” АД и притежаваните чрез пряк 
контрол дъщерни дружества „Е-КОНСИЪРДЖ” ЕООД,  „ЕКСКЛУЗИВ ФАСИЛИТИС 
МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, „СОФТ СТАРТ ИНКУБЕЙТЪРС” ЕООД и „235 
ДИВЕЛЪПМЪНТС” ЕООД. Групата е формирана след като на 26.06.2018  г. “235 
Холдингс” АД придобива 100% от капитала на „Е-КОНСИЪРДЖ” ЕООД, 
 „ЕКСКЛУЗИВ ФАСИЛИТИС МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, „СОФТ СТАРТ 
ИНКУБЕЙТЪРС” ЕООД и „235 ДИВЕЛЪПМЪНТС” ЕООД. 


 
 През отчетния период не са настъпили промени в групата. 


в) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, 
като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на 
Закона за счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на 
имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност: 


През  отчетния период на 2021 г. не са настъпили организационни промени в 
рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия 
по смисъла на Закона за счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под 
наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност. 
 
г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на 
публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се 
отчитат резултатите от текущото шестмесечие, както и информация за факторите 
и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати 
най-малко до края на текущата финансова година: 


Дружеството не публикува прогнози за резултатите от текущата финансова 
година. 
 
д) данни за лицата, притежаващи пряко и/или непряко най-малко 5 на сто от 
гласовете в общото събрание към края на шестмесечието, и промените в 
притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова 
година до края на отчетния период: 
 Към 30.06.2021 г. следните акционери притежават над 5 на сто от акциите с 
право на глас в “235 Холдингс” АД: 


235 Holdings Limited – притежава 24.11 % от гласовете в общото събрание на 
Дружеството; 


Павел Евгениевич Колесников- притежава 5.47 % от гласовете в общото 
събрание на Дружеството; 







 
е) данни за акциите, притежавани от управителните и контролните органи на 
емитента към края на шестмесечието, както и промените, настъпили за периода 
от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко 
лице поотделно: 
 


Към 30.06.2021г. членовете на Съвета на директорите на “235 Холдингс” АД не 
притежават акции от дружеството. 


Не са настъпили промени в притежаваните от всеки един от членовете на Съвета 
на директорите акции за периода от началото на текущата финансова година до края на 
отчетния период (01.01.2021 г.-30.06.2021г.). 


 
ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни 
производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от 
собствения капитал на емитента; 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: 
 


Няма съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи 
задължения или вземания на “235 Холдингс” АД. 


 
з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество 
заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице 
или негово дъщерно дружество, в т. ч. и на свързани лица с посочване на 
характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на 
неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на 
поето задължение, условия и срок: 


 


На 11.02.2021г. е подписан Договор за депозит между „235 Холдингс“ АД, ЕИК 
204744984 и дъщерното му дружество „Софт Старт Инкубейтърс“ ЕООД, ЕИК 
205092531, със следните параметри:  
• Размер на депозита: 20 000 /двадесет хиляди/ лева  
• Лихва: 3 /три процента / % на годишна база  
• Срок за погасяване: до 12.02.2025г.  
• Влизане в сила: 11.02.2021г.  
 • Условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната  
 
На 11.02.2021г. е подписан Договор за депозит между „235 Холдингс“ АД, ЕИК 
204744984 и дъщерното му дружество „Е-Консиърдж“ ЕООД, ЕИК 205092691, със 
следните параметри:  
 • Размер на депозита: 20 000 / двадесет хиляди/ лева  
 • Лихва: 3 /три процента / % на годишна база  
• Срок за погасяване: до 12.02.2025г.  
• Влизане в сила: 11.02.2021г.  
• Условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната  
 
 







На 11.02.2021г. е подписан Договор за депозит между „235 Холдингс“ АД, ЕИК 
204744984 и дъщерното му дружество „Ексклузив Фасилитис Мениджмънт“ ЕООД, 
ЕИК 205092734, със следните параметри:  
 • Размер на депозита: 20 000 / двадесет хиляди/ лева  
 • Лихва: 3 /три процента / % на годишна база  
 • Срок за погасяване: до 12.02.2025г.  
 • Влизане в сила: 11.02.2021г.  
 • Условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната 
 
На 27.05.2021г. е подписан Договор за депозит между „235 Холдингс“ АД, ЕИК 
204744984 и дъщерното му дружество „Софт Старт Инкубейтърс“ ЕООД, ЕИК 
205092531, със следните параметри:  
 • Размер на депозита: 14 000 /четиринадесет хиляди/ лева  
• Лихва: 3 /три процента / % на годишна база  
 • Срок за погасяване: до 27.05.2025г.  
 • Влизане в сила: 27.05.2021г.  
 • Условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната  
 
На 27.05.2021г. е подписан Договор за депозит между „235 Холдингс“ АД, ЕИК 
204744984 и дъщерното му дружество 235 Дивелъпмънтс“ ЕООД, ЕИК 205092613, със 
следните параметри:   
• Размер на депозита: 16 000 / шестнадесет хиляди/ лева   
• Лихва: 3 /три процента / % на годишна база   
• Срок за погасяване: до 27.05.2025г.  
 • Влизане в сила: 27.05.2021г.  
 • Условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната  
 
На 27.05.2021г. е подписан Договор за депозит между „235 Холдингс“ АД, ЕИК 
204744984 и дъщерното му дружество „Ексклузив Фасилитис Мениджмънт“ ЕООД, 
ЕИК 205092734, със следните параметри:   
• Размер на депозита: 18 000 / осемнадесет хиляди/ лева   
• Лихва: 3 /три процента / % на годишна база   
• Срок за погасяване: до 27.05.2025г.  
• Влизане в сила: 27.05.2021г.   
• Условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната 


 


През отчетния период не са отпускани други заеми или депозити от емитента или от 
негово дъщерно дружество. Не са налице предоставяне на гаранции или поемане на 
задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в т. ч. и на свързани 
лица в качеството им на заемополучатели. 


 
 
 


гр. София      ……………….. 


25.08.2021 г.           Венцислав Давидофф 
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Доклад за дейността на „235 Холдингс” АД 


за периода, завършващ  на 30 юни 2021 година 


(шестмесечен консолидиран финансов отчет) 
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I. Обща информация за дружеството 


1. Регистрация и предмет на дейност  


„235 ХОЛДИНГС” АД (дружеството) е публично акционерно дружество, регистрирано през 


2017 г.  


Седалището и адресът на управление на „235 ХОЛДИНГС” АД е гр. София, пл. „Петко Р. 


Славейков“ Вх. Б, ет. 2 ап.7, телефон: +359885112965.  Дружеството няма разкрити и регистрирани 


клонове. Електронният адрес е както следва: info@235.world. Официално регистрираната интернет 


страница е www.235.world 


Предметът на дейност на „235 ХОЛДИНГС” АД е Инвестиции в недвижими имоти, с цел 


отдаване под наем, лизинг, управление, преустройство и/или последваща препродажба; покупка на 


терени в и извън регулация с цел строителство и препродажба; придобиване на участия в 


компании, които инвестират в недвижими имоти; придобиване на участия в компании, които 


развиват дейност в предоставяне на услуги, свързани с недвижимите имоти - архитектурни, 


инженерни и надзорни дейности, строително монтажни работи, агентски и брокерски услуги и 


др. Придобиване на ценни книжа в компании от други сектори; вътрешно и външнотърговска 


дейност, сделки с интелектуална собственост, управление на активи и имущество; търговско 


представителство и посредничество; както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от 


закона. В случай, че за някоя от посочените дейности се изисква лиценз, регистрация и т.н., 


същата ще се осъществява след получаването му 


2. Капитал и акционерна структура  


Към 30.6.2021 г. капиталът е разпределен в 5 109 000 броя обикновени безналични поименни 


акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за една акция. Всички акции на 


дружеството се търгуват на „Българска фондова борса” АД. „235 ХОЛДИНГС” АД има издадени 


един клас акции. Всяка акция на дружеството дава право на един глас в Общото събрание на 


акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, пропорционални с номиналната стойност 


на акцията. Правото на глас възниква с пълното изплащане на емисионната стойност и вписването 


на дружеството, съответно на увеличаването на капитала, в търговския регистър. 


На управлението не е известно да съществуват ограничения върху прехвърлянето на акциите на 


дружеството, както и ограничения за притежаването им или необходимост от получаване на 


одобрение от дружеството или друг акционер. В устройствените документи на дружеството или в 


отделни споразумения не са предвидени възможности между дружеството и управителните му 


органи и/или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно 


основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово 


предлагане. 
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Към 30.06.2021  г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва: 


Акционерен капитал 


( BGN’000) 


30.06.2021 


BGN ‘000 


 


 5 109  


Брой акции  


(номинал 1.00 лев) 5 109  


Общ брой на регистрираните акционери 
63  


 в т.ч. юридически лица 4  


          физически лица 59  


Брой акции, притежавани от юридически лица 
1 476 121  


% на участие на юридически лица 28,90%  


Брой акции, притежавани от физическите лица* 
3 632 879  


% на участие на физически  лица 71,10%  


Към 30.06.2021  г. следните акционери притежават над 5 на сто от акциите с право на глас в “235 


Холдингс” АД: 


235 Holdings Limited – притежава 24,11% от гласовете в общото събрание на Дружеството 


Павел Евгениевич Колесников притежава 5,47% от гласовете в общото събрание на Дружеството 


Дружеството не притежава собствени акции. 


1. Органи на акционерното дружество, управление и представителство 


Дружеството е с едностепенна система на управление.  


Съвет на директорите 


Членове на  Съвет на директорите към 30.06.2021 г. са:  


Павлин Стефанов Стоев 


Петър Стефанов Петров 


Дарина Евгениева Дикова 


 


Към 30.06.2021  г.  списъчният брой на персонала в дружеството е 4.  
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II. Информация по чл.247 и чл. 240б от Търговски закон 


1. Информация по чл. 247 от ТЗ 


Информация относно протичането на дейността и състоянието на дружеството и 


разяснения относно междинния неконсолидиран финансов отчет 


В точка III и точка IV е описана дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява 


междинния индивидуален финансов отчет. 


Възнаграждения, получени общо през периода от членовете на съветите 


Възнагражденията и другите краткосрочни доходи на членовете на СД са посочени в 


счетоводния отчет. Членовете на органите за управление и контрол не са получавали непарични 


възнаграждения. 


Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съветите през годината 


акции и облигации на дружеството 


 Членовете на Съвета на директорите не са придобивали, прехвърляли и не притежават акции 


от Дружеството към 30.06.2021 г. 


Дружеството няма издадени облигации. 


Права на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството 


Уставът на дружеството не предвижда ограничения за правото на членовете на Съвета на 


директорите да придобиват акции и облигации на дружеството. 


Опции върху акции на дружеството 


Към датата на този доклад  “235 Холдингс” АД няма предоставени опции на членовете на 


Съвета на директорите върху негови акции. 


Разпоредби относно назначаването и освобождаването на членовете на 


управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в 


устава 


Решенията за избиране и освобождаване на членове на Съвета на директорите се вземат с 


явно гласуване и мнозинство от представените акции в Общото събрание на акционерите. 
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2. Информация по член 240б от ТЗ относно задължението на членовете на 


съветите да уведомяват писмено съвета на директорите, съответно управителния съвет, 


когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън 


обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия 


През периода няма сключени договори, които излизат извън обичайната дейност на 


дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия. 


III. Преглед на дейността на дружеството  


Основните сфери на дейност на „235 ХОЛДИНГС“АД са следните: 


 придобиване на участия в компании, които инвестират в недвижими имоти;  


 придобиване на участия в компании, които развиват дейност в предоставяне на услуги, 


свързани с недвижимите имоти; 


 управление на дружества, върху които дружеството упражнява контрол; 


 учредяване на нови дружества; 


 финансиране дейността на дружествата от групата. 


Придобиване и продажба на участия в други дружества 


През първото шестмесечие на 2021 г. „235 ХОЛДИНГС” АД не  е придобивало или 


продавало участия в размер над 5% от други дружества. 


Всички инвестиции на 235 Холдингс АД са видни в счетоводния отчет.  


 


1. Обща информация  
 
1.1 Компания майка 


 


„235 ХОЛДИНГС” АД е публично акционерно дружество със седалище и адрес на 


управление София – гр. София, пл. „Петко Р. Славейков“ Вх. Б, ет. 2 ап.7. Дружеството няма 


разкрити и регистрирани клонове. Електронният адрес е както следва: info@235.world. Официално 


регистрираната интернет страница е https://www.235.world/. 


Предметът на дейност на  „235 ХОЛДИНГС” АД е инвестиции в недвижими имоти, с цел 


отдаване под наем, лизинг, управление, преустройство и/или последваща препродажба; покупка на 


терени в и извън регулация с цел строителство и препродажба; придобиване на участия в компании, 


които инвестират в недвижими имоти; придобиване на участия в компании, които развиват дейност 


в предоставяне на услуги, свързани с недвижимите имоти - архитектурни, инженерни и надзорни 


дейности, строително монтажни работи, агентски и брокерски услуги и др. Придобиване на ценни 


книжа в компании от други сектори; вътрешно и външнотърговска дейност, сделки с интелектуална 
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собственост, управление на активи и имущество; търговско представителство и посредничество; 


както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона. 


 
1.2 Дъщерни предприятия 


 


  „235 ДИВЕЛЪПМЪНТС” ЕООД с предмет на дейност: 
 


Придобиване, управление и покупко-продажба на участия в български и чуждестранни 


юридически лица; придобиване и инвестиции в ценни книжа и други финансови инструменти; 


инвестиции в български и чуждестранни колективни инвестиционни схеми, договорни фондове и 


други инвестиционни фондове; стратегическо и управленско консултиране, управление на проекти; 


предоставяне на консултантски и всякакъв друг вид услуги, свързани с управлението на недвижима 


собственост и строителството; строителство на недвижими имоти; продажба и търговия със 


строителни материали, архитектурни услуги, интериорен дизайн и консултации; комисионни 


сделки; вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, както 


и всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона. 


Дружеството е с регистриран и внесен капитал в размер на 4 800 002 лв. 


Основната задача на дружеството е строително предприемачество – закупуване на терени, 


проектиране. Финансиране на строителството и контрол. Строителство на жилища, офиси, 


търговски обекти и др. и продажбата им 


 
„Е-КОНСИЪРДЖ” ЕООД  с предмет на дейност:  


Услуги по управление на имоти, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от 


закона. 


Дружеството е с регистриран и внесен капитал в размер на 50 100 лв.  


Основната задача на дружеството е да предоставя на своите клиенти сигурност при 


вземането на решения, свеждайки възможните рискове до минимум и да ги съпътства във всеки 


етап от процеса на покупко-продажба и отдаване под наем на тяхното имущество. 


 
„ЕКСКЛУЗИВ ФАСИЛИТИС МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД с предмет на дейност: 


Управление на съоръжения, управление на имоти, събития, фирмени счетоводни услуги, 


както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона. 


Дружеството е с регистриран и внесен капитал в размер на 50 002 лв. 


Фасилити мениджмънт е бизнес направление, което обхваща дейностите по експлоатация и 


поддръжка на сгради и съоръжения – почистване, профилактика и поддръжка на инсталациите, 
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системи за автоматизация и контрол, безопасна и здравословна работна среда, комунални услуги, 


енергиен мениджмънт и др. 


Неговата мисия е да изгради централизирано професионално управление на сградите и 


съоръженията в групата 235 ХОЛДИНГС и да предлага комплексни интегрирани фасилити 


мениджмънт услуги на пазара извън групата. 


 
„СОФТ СТАРТ ИНКУБЕЙТЪРС” ЕООД с предмет на дейност: 


Разработване на софтуер, стартиране на технологична инкубация за млади предприемачи, 


консултантски услуги за предприемачи, управление на недвижими имоти, както и всякаква друга 


стопанска дейност, незабранена от закона. 


Дружеството е с регистриран и внесен капитал в размер на 100 002 лв. 


Дружеството предлага изработване и внедряването на поръчков софтуер. 


Финансиране дейността на дружествата, в които „235 ХОЛДИНГ”С АД упражнява 


контрол 


„235 ХОЛДИНГС” АД финансира дружествата, в които има дългосрочен интерес, чрез 


увеличаване на капиталите им и чрез предоставяне на инвестиционни и оборотни заеми.  


Към 30.6.2021 г. инвестициите в дъщерните дружества са представени в отчета за 


финансовото състояние по себестойност.   


2. Важни събития настъпили през периода 


Комисията за финансов надзор, съгласно решение 302-Е от 13.05.2021г., одобри проспект на 


ЕС за възстановяване за първично публично предлагане на емисия в размер до 6 130 800 (шест 


милиона сто и тридесет хиляди и осемстотин) броя обикновени, поименни, безналични, 


свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна 


стойност 1,36 (един лев и тридесет и шест стотинки) лева всяка, с ISIN код BG1100017174, които ще 


бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „235 Холдингс“ АД съгласно решения от 


26.02.2021 г. и от 18.03.2021 г. на съвета на директорите на „235 Холдингс“ АД.  


3. Продажба на пакет акции от портфейла с миноритарни участия 
 
Няма такива обстоятелства. 
 


4. Информация относно сключените от дружеството качеството му на 
заемополучател, договори за заем от външни заемодатели с посочване на 
условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и 
информация за предоставени гаранции и поемане на задължения. 
 
Няма такива обстоятелства. 
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IV. Информация по чл.39 от Закона за счетоводството 


1. Преглед на резултатите от дейността и основни рискове, пред които е изправен  


 


 


Систематизирана финансова информация  


Показател Текущ период Предходен период 


Приходи от основна дейност (хил.лв.) - - 


Печалба/загуба преди облагане с данъци 


(хил. лв.) -30 2355 


Нетна печалба от дейността (хил.лв.) -30 2355 


Сума на активите (хил.лв.) 7178 7217 


Капитал 6904 6934 


Текущи активи (хил.лв.) 3647 3747 


Текущи пасиви (хил.лв.) 56 65 


 


Основни рискове, свързани с бизнеса сектора на дружеството в който то оперира 


Дружеството е изложено на оперативен риск, който е присъщ на неговите инвестиционни и бизнес 
дейности; 


Съществена част от инвестиционната дейност е зависима от одобренията на регулаторните органи; 


Потенциален риск би могъл да възникне от промяна в данъчното законодателство и  при различно 
третиране на данъчните закони разпоредби, приложими спрямо Дружеството. 


2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността  


Анализ на отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход 


  
Текущ 
период 


Предходен 
период 


  BGN '000 BGN '000 


Приходи  - - 







9 
 


Разходи за дейността  97 184 


Финансови разходи  50 256 


Печалба/загуба преди облагане с данъци  -30 2355 


Данъци върху печалбата  0 0 


Нетна печалба/загуба   -30 2355 


Няма фактори, включително необичайни или редки събития или нови развития, които да 


засягат съществено приходите от дейността. 


Доколкото дружеството  няма производствена дейност и делът на материалните активи на 


дружеството в общия обем на неговите активи е незначителен, инфлацията не оказва съществено 


влияние върху приходите и разходите на Дружеството. Влиянието на промените във валутните 


курсове върху неконсолидираните му приходи също е незначително.  


Дейността на Дружеството е подчинена на действащите правителствени, икономически, 


данъчни, монетарни и политически фактори, влияещи на всички стопански субекти в страната. Като 


публично, Дружеството осъществява своята дейност съгласно разпоредбите на Закона за 


Публичното Предлагане на Ценни Книжа и свързаните подзаконови нормативни актове.  


 
Анализ на отчета за финансово състояние 


  Текущ период  Предходен период 


  BGN '000  BGN '000 


АКТИВИ     
Текущи активи     


Пари и парични еквиваленти  51  163 


Текущи отсрочени разходи  3  3 


Инвестиции  58  0 


     
Общо нетекущи активи  3531  3470 


     
Общо активи  7178  7217 


     
       


       


  
 


Текущ период  
 


Предходен период 


  BGN '000  BGN '000 


     
КАПИТАЛ И ПАСИВИ     
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Основен капитал  5 109  5 109 


печалба/(загуба)  1795  1825 


Получени текущи заеми  
             


218                                 218 


Търговски задължения  37  32 


     
Текущи пасиви  56  65 


     
Общо капитал и пасиви  7178  7217 


 


 


Инвестиции в дъщерни предприятия 


Дъщерно дружество 
30.06.2021 


BGN ‘000 


% на 
участие 


 30.06.2020 


BGN ‘000 


% на 
участие 


  


235 Дивелъпмънтс ЕООД 4 800 100% 4 800 100% 


Софт Старт Инкубейтърс ЕООД 100 100% 100 100% 


Ексклузив Фасилитис 
Мениджмънт ЕООД 50 100% 50 100% 


Е-Консиърдж ЕООД 50 100% 50 100% 


5 000 5 000  


 


 


Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни 


производства 


 


Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения 


или вземания в размер най - малко 10% от собствения му капитал. 


     


3. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен финансов отчет 


(член 39, т. 3 от Закон за счетоводство) 


На Общо събрание на акционерите проведеното на 14.07.2021г са взети решения за: 
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- избор на нови членове на Съвета на Директорите- Тодор Димитров Тодоров, Венцислав 


Анжел Давидофф, Мариела  Георгиева Попова и преизбиране на Павлин Стефанов Стоев и 


Петър Стефанов Петров;  


- Венцислав Анжел Давидофф и Мариела  Георгиева Попова представляват Дружеството 


поотделно; 


- Промяна в устава на дружеството изразяващ се в: Изменя се чл.3.2, който придобива 


следното съдържание: „Адресът на управление на Дружеството е район „Средец“, пл. 


„Петко Р. Славейков“ № 7, вх. Б, ет.2“. Създава се нова т.15 в чл. 40.2 със следното 


съдържание: „приема правила за гласуване чрез пълномощник, образците, които се 


използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде 


уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път, включително приема 


изискванията към съдържанието на образеца за гласуване, начините за получаването му от 


акционерите и условията за идентификация на акционерите“ 


 


Няма сделки  от съществено значение и/или с необичайно естество, които по мнение на 


дружеството биха рефлектирали значително върху резултата на дружеството 


 


4. Научноизследователска и развойна дейност  (член 39, т. 5 от Закон за счетоводство) 


Не извършва научноизследователска и развойна дейност. 


5. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл.187д от 


Търговски закон /член 39, т. 6 от Закон за счетоводство/ 


Няма изкупени собствени акции. През текущия период не са придобивани и продавани 


собствени акции от дружества. 


6. Наличие на клонове на предприятието (член 39, т. 7 от Закон за счетоводство) 


Няма регистрирани клонове. 


7. Използвани финансови инструменти (член 39, т. 8 от Закон за счетоводство) 


Бизнес риск  
 
Дейността на дружеството свързана с придобиване на участие в перспективни дружества се 


характеризира с по-продължителен срок като през това време е възможно промяна на някои от 


първоначалните параметри, като срокове, допълнителни дейности или изисквания към тях. 


 
Фирмен риск   
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Специфичният фирмен риск произтича от конкретните характеристики на даден финансов 


инструмент или дружеството, което го е емитирало. Основната несигурност за дейността на 


дружеството се състои в ценовия риск, свързан с понижаване на пазарните цени на притежаваните 


дялови участия. Подобно развитие би довело до отчитане на загуби от преоценка и съответно 


намаляване на нетната стойност на активите.  


 
Валутен риск 
 
Валутният риск е рискът, възникващ от изменения на преобладаващите пазарни равнища на 


валутните курсове, който може да се реализира чрез намаление/увеличение стойността на 


активи/пасиви, деноминирани в чужда валута и/или намаление/увеличение на приходите/разходите, 


свързани с финансови инструменти или транзакции, деноминирани в чужда валута. 


По-голямата част от сделките се осъществяват в български лева. Към датата на изготвяне на 


настоящия документ България продължава да има фиксиран курс към еврото, което редуцира в 


значителна степен валутния риск. 


 
Лихвен риск 
 
Лихвеният риск е рискът, възникващ от изменения на преобладаващите пазарни равнища на 


лихвените проценти, който има две основни разновидности: 


Риск от изменение на пазарната цена на лихвоносни финансови инструменти (включително 


деривативи, базирани върху лихвени проценти) във връзка с изменение на пазарните лихвени 


проценти; 


Риск от намаление/увеличение на лихвените плащания по лихвоносни активи/пасиви във връзка с 


промяна на пазарните лихвени проценти. 


Емитентът не използва кредитно финансиране на дейността си, поради което пасивите на 


дружеството не са изложени на лихвен риск. Няма други лихвоносни пасиви, които биха могли да 


бъдат изложени на лихвен риск. Дейностите по управление на риска имат за цел оптимизирането на 


нетния доход от лихви при дадени пазарни лихвени равнища в съответствие с бизнес стратегията на 


Дружеството.  


 
Кредитен риск 


Кредитният риск е вероятността да бъдат реализирани загуби поради намаляване стойността на 


даден финансов инструмент при неблагоприятни събития с кредитен характер (вкл. сетълмент риск 


при неизпълнение от страна на контрагента), свързани с емитента на финансовия инструмент или 
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насрещната страна по сделката, както и държавите или юрисдикциите, където са базирани или 


осъществяват своята дейност.  


Дружеството работи само с авторитетни и кредитоспособни контрагенти. Кредитният риск относно 


пари и парични еквивалентни се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра 


репутация и висока външна оценка на кредитен рейтинг.  


 
Ликвиден риск 


Ликвидният риск се свързва с вероятността дружеството да изпадне в ситуация на невъзможност да 


обслужва задълженията си. Той има две основни разновидности: Риск на финансирането, който 


възниква във връзка с осигуряването на финансови средства за посрещане на финансови 


задължения, когато те станат изискуеми риск от невъзможност дружеството да посрещне 


задължения, свързани със собствените му дейности; 


Риск, свързан с пазарната ликвидност на финансовите инструменти, който възниква, когато дадена 


транзакция не може да бъде осъществена при преобладаващите пазарни цени на финансовия 


инструмент, или извършването й е възможно само при неблагоприятни финансови условия, поради 


значителния размер на позицията в сравнение с обичайната търговия. 


Дружеството не е ползвало външни източници за осигуряване на ликвидни средства, като е 


изпълнявало своите текущи задължения в срок.   


Риск свързан с влиянието на COVID-19, по препоръка на ESMA (от 11.3.2020) 


Дружеството е предприело всички необходими мерки, за да гарантира здравето и безопасността на 


своите служители, за да може да се осъществи непрекъснатост на работата, съответстваща на 


текущите регулаторни задължения. Към момента ръководството не очаква пандемията от COVID- 


19 да окаже негативно влияние в краткосрочен период на индивидуалните финансови отчети на 


дружеството.  


V. Информация по Приложение 10 към чл.32, ал.1, т.2 от Наредба 2 към ЗППЦК 


1. Информацията, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните 


категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в 


приходите от продажби като цяло и промените, настъпили през отчетния финансов 


период 


Информацията е оповестена в раздел IV, т.1. 


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 
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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 


Информация относно приходите, разпределени по отделните категории са посочени в раздел IV  


Дружеството няма реализирани приходи на външни пазари.  


За текущия период няма клиент, чийто относителният дял да е 10 на сто от приходите от 


продажби.  


Дружеството не е зависимо по отношение на отделни клиенти и доставчици, бизнес процесите 


не са свързани с разходване на материали и суровини.  


3. Информация за сключени съществени сделки. 


Дружеството е приело, че съществени сделки са такива, които водят или може основателно да се 


очаква, че ще доведат до промяна в размер на 3 %  или повече от финансовия резултат преди данъци 


и/или в активите и пасивите. 


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 отчетния период дружеството няма сключени сделки, сключени между емитента и 


свързани лица. 


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 


За периода не са се състояли събития с необичаен за дружеството характер, имащи съществено 


влияние върху дейността й и реализираните от нея приходи и извършени разходи, които да са 


намерили отражение във финансовия резултат. 


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. 


През отчетния период не са сключвани такива сделки. 
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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 група предприятия 


по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране. 


Информацията за дялови участия и основни инвестиции в страната и чужбина на 235 


Холдингс АД е посочена в раздел III. Преглед на дейността на дружеството и в приложенията 


към междинния неконсолидиран финансов отчет 


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. 


На 11.02.2021г. е подписан Договор за депозит между „235 Холдингс“ АД, ЕИК 
204744984 и дъщерното му дружество „Софт Старт Инкубейтърс“ ЕООД, ЕИК 
205092531, със следните параметри:  
• Размер на депозита: 20 000 /двадесет хиляди/ лева  
• Лихва: 3 /три процента / % на годишна база  
• Срок за погасяване: до 12.02.2025г.  
• Влизане в сила: 11.02.2021г.  
 • Условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната  
 
На 11.02.2021г. е подписан Договор за депозит между „235 Холдингс“ АД, ЕИК 
204744984 и дъщерното му дружество „Е-Консиърдж“ ЕООД, ЕИК 205092691, със 
следните параметри:  
 • Размер на депозита: 20 000 / двадесет хиляди/ лева  
 • Лихва: 3 /три процента / % на годишна база  
• Срок за погасяване: до 12.02.2025г.  
• Влизане в сила: 11.02.2021г.  
• Условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната  
 
На 11.02.2021г. е подписан Договор за депозит между „235 Холдингс“ АД, ЕИК 
204744984 и дъщерното му дружество „Ексклузив Фасилитис Мениджмънт“ ЕООД, 
ЕИК 205092734, със следните параметри:  
 • Размер на депозита: 20 000 / двадесет хиляди/ лева  
 • Лихва: 3 /три процента / % на годишна база  
 • Срок за погасяване: до 12.02.2025г.  
• Влизане в сила: 11.02.2021г.  
• Условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната 
 


На 27.05.2021г. е подписан Договор за депозит между „235 Холдингс“ АД, ЕИК 
204744984 и дъщерното му дружество „Софт Старт Инкубейтърс“ ЕООД, ЕИК 
205092531, със следните параметри:  
 • Размер на депозита: 14 000 /четиринадесет хиляди/ лева  
• Лихва: 3 /три процента / % на годишна база  
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 • Срок за погасяване: до 27.05.2025г.  
 • Влизане в сила: 27.05.2021г.  
 • Условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната  
 
На 27.05.2021г. е подписан Договор за депозит между „235 Холдингс“ АД, ЕИК 
204744984 и дъщерното му дружество 235 Дивелъпмънтс“ ЕООД, ЕИК 205092613, със 
следните параметри:   
• Размер на депозита: 16 000 / шестнадесет хиляди/ лева   
• Лихва: 3 /три процента / % на годишна база   
• Срок за погасяване: до 27.05.2025г.  
 • Влизане в сила: 27.05.2021г.  
 • Условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната  
 
На 27.05.2021г. е подписан Договор за депозит между „235 Холдингс“ АД, ЕИК 
204744984 и дъщерното му дружество „Ексклузив Фасилитис Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 
205092734, със следните параметри:   
• Размер на депозита: 18 000 / осемнадесет хиляди/ лева   
• Лихва: 3 /три процента / % на годишна база   
• Срок за погасяване: до 27.05.2025г.  
• Влизане в сила: 27.05.2021г.   
• Условия не по-неблагоприятни от пазарните за страната 


 


9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или 


дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително 


предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на 


конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за 


която са били отпуснати. 


Няма сключени договори за заеми.  
 


10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през 


отчетния период. 


През отчетния период не извършвано емитиране на нова емисия ценни книжа. 


11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във 


финансовия отчет за финансовата година, и по - рано публикувани прогнози за тези 


резултати. 


Дружеството не е правило прогнози. 


12. Анализ и оценка на политиката  относно управлението на финансовите ресурси с 


посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и 
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мерки, които емитентът е  предприел или предстои да предприеме с оглед 


отстраняването им. 


Ръководството на дружеството текущо контролира събирането на вземанията и осигурява 


регулярно обслужване на задълженията си.  


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. 


235 Холдингс АД  не изпълнява индивидуална инвестиционна програма, а участва активно при 


разработването, финансовото осигуряване и изпълнение на одобрените инвестиционни проекти на 


дъщерните му дружества. 


14. Информация за настъпили промени  през отчетния период в основните принципи за 


управление на емитента и на  неговата група предприятия по смисъла на Закона за 


счетоводството. 


През отчетния период няма промени в основните принципи на управление. 


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. 


През отчетния период не са извършвани промени в основните принципи на управление. 


16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетния 


финансов период. 


През отчетния период не са извършвани промени в управителните и контролните органи на 


дружеството. 


17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от 


членовете на управителните и на контролните органи за отчетния финансов период, 


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) размер на начислените и изплатени от Дружеството възнаграждения на членовете на Съвета на 


директорите посочени са в счетоводната справка по формите на КФН; 


б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако 


възнаграждението се дължи към по-късен момент – Няма;  


в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения 


при пенсиониране или други подобни обезщетения – Няма.  
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18. 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. 


Представена в Раздел II. Информация по чл.247 и чл. 240б от Търговски закон, т.1 


19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след 


приключване на финалния период), в резултат на които в бъдещ период могат да 


настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи 


акционери или облигационери. 


Няма такива договорености. 


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. 


Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи 


задължения или вземания в размер най - малко 10% от собствения му капитал. 


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


кореспонденция. 


Явор Георгиев Бояджиев – Директор за връзки с инвеститорите 


Адрес за кореспонденция 


гр.София, пл. „Петко Р. Славейков“ Вх. Б, ет. 2 ап.7, телефон: +359885112965  имейл: 


info@235.world 


VI. Одобрение на междинния неконсолидиран финансов отчет и междинния неконсолидиран 


доклад за дейността 


Междинният неконсолидиран финансов отчет и доклад за дейността са одобрени на 25.08. 


2021 година от: 


    


          ……………………………………….. 


       Венцислав Давидофф 
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