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235 ХОЛДИНГС АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 30.06.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

Отчет за всеобхватния доход

Пояснение

01.01.202230.06.2022

хиляди лева
01.01.202130.06.2021

10,11,15
8,12

(24)
(4)
(28)

(64)
(3)
(67)

Загуба преди данъци

13

(28)

(67)

Разходи за данъци

13

(0)

(0)

Загуба

13

(28)

(67)

-

-

(28)

(67)

РАЗХОДИ
Разходи за дейността
Финансови разходи
Общо разходи

Друг всеобхватен доход
Общ всеобхватен доход

13,14

Дата: 13.07.2022 г.

Ръководител:____________________________
/Венцислав Анжел Давидофф/

Съставител:____________________________
/Георги Маринов/Даниел Пройчев, Новакон
България ЕООД/

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Съвета на директорите на 14.07.2022 г.

Поясненията на страници 15 - 19 представляват неразделна част от финансовия отчет
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235 ХОЛДИНГС АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 30.06.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Отчет за финансово състояние

Пояснение

30.06.2022

хиляди лева
31.12.2021

1
2
3

19
1
7
27

19
19

4
5
6

5 000
53
30
5 083

5 000
53
30
5 083

5 110

5 102

28
270
298

36
226
262

298

262

5 109
(297)
4 812

5 109
(269)
4 840

5 110

5 102

АКТИВИ
Текущи активи
Пари и парични еквиваленти
Търговски и други вземания
Текущи отсрочени разходи
Общо текущи активи:
Нетекущи активи
Инвестиции
Нетекущи финансови активи
Активи по отсрочени данъци
Общо нетекущи активи:
Общо активи
ПАСИВИ
Текущи пасиви
Търговски и други задължения
Получени текущи заеми
Общо текущи пасиви:

7,15
8,15

Общо пасиви
КАПИТАЛ
Основен капитал
Загуба
Общо капитал:

9
13,14

ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ
Дата: 13.07.2022 г.

Ръководител:____________________________
/Венцислав Анжел Давидофф/

Съставител:____________________________
/Георги Маринов/Даниел Пройчев, Новакон
България ЕООД/

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Съвета на директорите на 14.07.2022 г.

Поясненията на страници 15 - 19 представляват неразделна част от финансовия отчет
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235 ХОЛДИНГС АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 30.06.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Отчет за промените в собствения капитал

Пояснение
Начално салдо към 01.01.2021
Общ всеобхватен доход за периода
Крайно салдо към 30.06.2021
Начално салдо към 01.01.2022
Общ всеобхватен доход за периода
Крайно салдо към 30.06.2022

14

14

Основен
капитал

Резерви

Загуба

хиляди лева
Общо

5 109
5 109
5 109
5 109

-

(205)
(67)
(272)
(269)
(28)
(297)

4 904
(67)
4 837
4 840
(28)
4 812

Дата: 13.07.2022 г.

Ръководител:____________________________
/Венцислав Анжел Давидофф/

Съставител:____________________________
/Георги Маринов/Даниел Пройчев, Новакон
България ЕООД/

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Съвета на директорите на 14.07.2022 г.

Поясненията на страници 15 - 19 представляват неразделна част от финансовия отчет
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235 ХОЛДИНГС АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 30.06.2022 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (ПРЯК МЕТОД)

Отчет за паричнит е пото ци

Пояснение
Оперативна дейност
Плащания от оперативна дейност:
Към доставчици
За такси, комисионни и други подобни
На трудови възнаграждени, осигуровки и ддфл
Нетен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Плащания от инвестиционна дейност:
Други плащания от инвестиционна дейност
Нетен поток от инвестиционна дейност
Финансираща дейност
Постъпления от финансираща дейност:
От получаване на заеми/допълн. вноски
Нетен поток от финансираща дейност
Изменение на паричните средства за периода
Парични средства в началото на периода
Парични средства в края на периода

1
1

01.01.202230.06.2022

хиляди лева
01.01.202130.06.2021

(40)
(29)
(11)
(40)

(64)
(27)
(1)
(36)
(64)

-

(56)
(56)
(56)

40
40
40

108
108
108

19
19

(12)
16
4

Дата: 13.07.2022 г.
Ръководител:____________________________
/Венцислав Анжел Давидофф/

Съставител:____________________________
/Георги Маринов/Даниел Пройчев, Новакон
България ЕООД/

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Съвета на директорите на 14.07.2022 г.

Поясненията на страници 15 - 19 представляват неразделна част от финансовия отчет
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235 ХОЛДИНГС АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 30.06.2022 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Обща ин форма ция

Регистрация
235 ХОЛДИНГС АД (компанията) е регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204744984.
Първоначалната регистрация на компанията е направена на 31.08.2017 г. Седалище и адрес на управление: гр. София,
бул./ул. пл. Петко Р. Славейков № 7, вх. Б, ет. 2.
Управление и представителство
Компанията се представлява от: Венцислав Анжел Давидофф – Изпълнителен директор и Представляващ
Мариела Георгиева Попова – Председател на Съвета на директорите и Представляващ
Съветът на директорите се състои от: Мариела Георгиева Попова - Председател на Съвета на директорите и Представляващ
Венцислав Анжел Давидофф - Изпълнителен директор и Представляващ
Тодор Димитров Тодоров - Заместник-председател на Съвета на директорите.
Описание на дейността
Дейността на компанията е: Дейността на компанията 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.
Счетоводство и одит
Счетоводител (счетоводен отдел) – Новакон България ЕООД.
Одитор - проф.Стоян Стоянов
Обслужващи банки
Компанията има открити банкови сметки в: Уникредит Булбанк АД, Обединена българска банка АД, Банка ДСК и Юробанк
България АД.
Действащо предприятие
Компанията изготвя финансовия отчет на база действащо предприятие.
Данни за финансовия отчет
Финансовият отчет се отнася за отделно предприятие (индивидуален финансов отчет) и е изготвен в съответствие с
Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Европейския съюз и обхваща периода 01.01.2022 г. 30.06.2022 г.
Използватата база е историческа цена, освен в случаите, в които счетоводен стандарт изисква използване на справедлива
цена. С изключение на Отчета за паричния поток, компанията изготвя годишен финансов отчет на база на принципа на
начисляването.
Отчетната валута е български лев, а степента на точност на числата е до най-близкото цяло число в хиляди лева, освен ако е
упоменато друго.
Сравнителната информация във финансовия отчет е представена както следва: Отчет за финансово състояние - 31.12.2021 г.,
Отчет за всеобхватния доход - 01.01.2021 г. -30.06.2021 г., Отчет за промените в собствения капитал - 01.01.2021 г. 30.06.2021 г., Отчет за паричните потоци - 01.01.2021 г. -30.06.2021 г.
Финансовият отчет е одобрен за издаване от Съвета на директорите на 14.07.2022 г.

Поясненията на страници 15 - 19 представляват неразделна част от финансовия отчет
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235 ХОЛДИНГС АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 30.06.2022 г.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

Счетоводна п олитика

Обобщение на основните счетоводни политики
Счетоводната политика на компанията е изготвена на база на Закон за счетоводството в сила от 1 Януари 2016 г. и МСФО,
приети от Европейския съюз. В тази счетоводна политика са посочени основните правила, бази, методи и процедури, избрани
за отчитане на активите и пасивите, приходите и разходите на компанията по реда на МСФО. В тази счетоводна политика се
оповестяват счетоводни обстоятелства, които са известни на компанията към момента на съставянето на годишния финансов
отчет. Всички обстоятелства, които ще възникнат в бъдеще и ще провокират необходимостта от приемането на
допълнителни правила, ще се опишат и приемат с нов актуален текст на счетоводна политика. Настоящата счетоводна
политика не може да бъде променяна (освен допълвана) до края на отчетния период, освен в случаите на промяна през
годината на законодателството, националните счетоводни стандарти, ако промяната ще доведе до по-точно представяне на
имущественото и финансово състояние на компанията или това се изисква от счетоводен стандарт.
Обща част
Компанията се ръководи от следните счетоводни принципи: текущо начисляване, действащо предприятие, предпазливост,
съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред формата, запазване при възможност на
счетоводната политика от предходния отчетен период. Счетоводните документи се подреждат в класьори със следните
примерни папки: Доставчици, Клиенти, Каса, Банки, Начисления. Когато е необходимо се създават нови или се допълват,
или разделят посочените примерни папки. Най-общо: в папка Доставчици се подреждат входящите фактури, квитанции, в
папка Клиенти се подреждат изходящите фактури към клиенти, в папка Каса се подреждат приходните и разходни касови
ордери, в папка Банки се подрежда банковата поща (платежни документи, банкови парагони, писма с банковите институции,
относно банковата поща и др.), в папка Начисления се подреждат всички останали документи, носещи счетоводна
информация. Счетоводните операции, за които първичният счетоводен документ не се класифицира в счетоводна папка, се
отразяват върху бланка на мемориален ордер. Такива са: начисляването на заплати и други възнаграждения, осигуровки,
данъци, преоценки, производство и др. Счетоводните документи се подреждат в хронологичен ред в папката, в която са
подредени. В края на отчетния период към всяка папка се добавят хронологии на счетоводните операции в папката.
Компанията използва вътрешни счетоводни документи. Задължително се съставя в края на финансовата година годишен
амортизационен план, включващ всички амортизируеми активи към края на финансовата година. Технологичните процеси
(рецепти) за производство на продукция в производствените компании се утвърждава от ръководството на компанията и
служи за официален документ при формиране на себестойност на произведената продукция. Индивидуалният сметкоплан на
компанията е базиран на препоръчителния сметкоплан.
Финансов отчет
Компанията изготвя годишен и междинни финансови отчети по реда и според условията на МСС1, МСС7, МСС8 и МСС34.
Годишният финансов отчет се изготвят към 31 Декември на съответната година. Финансовият отчет включва: Отчет за
финансовото състояние, Отчет за всеобхватния доход, Отчет за промените в собствения капитал, Отчет за паричните потоци,
Приложения. Когато годишният финансов отчет подлежи на независим финансов одит се изготвя годишен доклад за
дейността.
Отчетът за паричните потоци се изготвя на база на МСС1 и МСС7 по прекия метод. Отчетът за всеобхватния доход се
изготвя на база на МСС1 и МСС8. За всички коригиращи събития, настъпили между датата на годишния финансов отчет и
датата, на която годишният финансов отчет е оторизиран за издаване се прилагат правилата на МСС10.
Материални запаси
Материалните запаси се оценяват на по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност, като разликата се
отчита като други текущи разходи за дейността. Разходите се делят на преки и непреки разходи. Себестойността на
произвежданите продукция и/или услуги се определя по реда на МСС2 Бази за разпределение на общите разходи:
 Приоритетно като база за разпределение се използва относителния дял на продажната стойност на продукта към
общата продажна стойност на продуктите, за които се прави разпределението.
 Ако съществува съмнение в достоверността на първата база или прилагането й е трудно или невъзможно, могат да
бъдат прилагани следните алтернативни бази:
o себестойност на продукцията преди включването на общопроизводствените разходи
o разходите за работни заплати на производствения персонал
o броя на заетите лица в съответните производства
o друга база, която може да се определи като справедлива.
Компанията оценява материалните запаси в края на всеки отчетен период по нетната им реализируема стойност по реда на
МСС2. Намалението и увеличението на стойността на материалните запаси се отчита като други текущи разходи и други
текущи приходи. Компанията избира метода на средно-претеглената стойност като метод за отписване на материалните
запаси при тяхното потребление. Въпреки това, когато е приложимо, компанията може да приложи и метода на конкретна
идентификация на себестойността, когато материалните запаси се влагат директно в конкретен проект или договор с клиент.
Имоти, машини и съоръжения (ИМС)

Поясненията на страници 15 - 19 представляват неразделна част от финансовия отчет
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235 ХОЛДИНГС АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 30.06.2022 г.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

ИМС се признават, когато отговарят на условията за ИМС според условията на МСС16 и са със стойност равна или поголяма на минималния стойностен праг за признаване на активи, като ИМС.
Когато ИМС са с първоначална стойност под минималния стойностен праг независимо, че отговарят на критериите за ИМС
по останалите показатели, се признават за текущ разход. определя се минимален стойностен праг за признаване на активи
като ИМС от 500 лева. ИМС се оценяват по цена на придобиване, включваща покупната цена (включително митата и
невъзстановимите данъци) и всички преки разходи по реда на МСС16. Последващите разходи по ИМС са:
Разходи за ремонт. Този вид разходи възстановяват текущата ефективност на актива. Те не водят до превишаване на ползите
от актива над първоначално признатите. Отчитат се като текущи разходи.
Разходи за подобрение. Тези разходи водят до бъдещи икономически изгоди над тези от първоначално оценената стандартна
ефективност на актива. Тези разходи създават нов ИМС като увеличение на стойността на базисния актив не се прави.
Подобрението се амортизира с метода на амортизация, с който се амортизира базисният актив. Срокът на счетоводната
амортизация на новия ИМС е равен на броя на месеците, които остават до пълното амортизиране на базисния актив, а ако
подобрението води и до значително увеличаване на срока на полезно използване на базисния актив, тогава срокът на
счетоводна амортизация е равен на месеците, които остават до пълното амортизиране на базисния актив + допълнителните
месеци на увеличението на срока на полезно използване. Не се признава за ИМС подобрение, което е под определения
стойностен праг за ИМС.
При последващата оценка на ИМС компанията използва модела на цената на придобиване, според който след
първоначалното придобиване ИМС се оценяват по цената на придобива минус натрупаната амортизация и натрупани загуби
от обезценка. Обезценката на ИМС се осъществява по реда и условията на МСС36. Групи ИСМ: Земи, Подобрения върху
земите, Сгради и конструкции, Машини и оборудване, Съоръжения, Транспортни средства, Компютърна техника,
Обзавеждане и трайни активи, Други ИСМ.
Амортизационна политика за ИМС
Компанията приема остатъчна стойност от всички ИМС в размер на 0 лева, т.е. амортизируемата стойност на актива е равна
на отчетната стойност на актива, освен в случаите, в които са налице обстоятелства това да не е така. Приема се, че са налице
обстоятелства за наличие на остатъчна стойност, когато изчислената остатъчна стойност е над 10% от стойността на
придобиване на ИМС.
Компанията прилага линеен метод на амортизация за всяка група ИМС. Сроковете за амортизиране на ИМС са определени
по групи ИМС както следва:
 Подобрения върху земите – 10 години (120 месеца)
 Сгради и конструкции – 25 години (300 месеца)
 Машини и оборудване – 3.33 години (40 месеца)
 Съоръжения - 25 години (300 месеца)
 Транспортни средства, без автомобили – 10 години (120 месеца)
 Транспортни средства, които са автомобили – 4 години (48 месеца)
 Компютърна техника – 2 години (24 месеца)
 Обзавеждане и трайни активи – 6.67 години (80 месеца)
 Други ИСМ – 6.67 години (80 месеца)
Компанията начислява амортизация от месеца, следващ месеца на въвеждане в експлоатация на амортизируемия ИМС.
Компанията преустановява начисляването на амортизация от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият ИМС е
изведен от употреба. Компанията разработва годишен амортизационен план за амортизируемите ИМС. Компанията не
променя методите и сроковете на амортизация на заварените ИМС, освен в случаите на качествено подобрение на активите, с
което се удължава срока на годност или се увеличава капацитета.
Нематериални активи
Нематериалните активи се признават, когато отговарят на дефиницията и критериите за признаване на нематериални активи
според условията на МСС38 и са със стойност равна или по-голяма на минималния стойностен праг за признаване на активи,
като нематериален актив. Определя се минимален стойностен праг за признаване на активи като нематериални от 500 лева.
Компанията използва модела на цената на придобиване за последваща оценка на нематериалните активи.
Обезценката на нематериалните активи се осъществява по реда и условията на МСС36. Последващите разходи по
нематериален актив са:
Разходи за поддържане и други текущи разходи. Този вид разходи възстановяват текущата ефективност на актива,
поддържат неговото състояние или права върху него и др.. Те не водят до превишаване на ползите от актива над
първоначално признатите. Отчитат се като текущи разходи. Такива разходи са: за поддържане на патенти, фирмени и
търговски марки, лицензи, разрешителни и други със срок до един отчетен период; за въвеждане на активи в експлоатация; за
повторно започване на преустановена дейност; за обучение; за реклама или промоция; за реорганизация; за преместване на
Поясненията на страници 15 - 19 представляват неразделна част от финансовия отчет
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компанията или част от нея; за преустановяване на дейност; за нови лицензи и разрешителни със срок до един отчетен
период; за вносни или износни квоти; за учредяване и разширяване на дейността; за поддържане на първоначално
установената стандартна ефективност.
Разходи за подобрение. Тези разходи водят до бъдещи икономически изгоди над тези от първоначално оценената стандартна
ефективност на актива. Тези разходи създават нов нематериален актив като увеличение на стойността на базисния актив не
се прави. Подобрението се амортизира с метода на амортизация, с който се амортизира базисният нематериален актив.
Срокът на счетоводната амортизация на новия нематериален актив е равен на броя на месеците, които остават до пълното
амортизиране на базисния актив, а ако подобрението води и до значително увеличаване на срока на полезно използване на
базисния актив, тогава срокът на счетоводна амортизация е равен на месеците, които остават до пълното амортизиране на
базисния актив + допълнителните месеци на увеличението на срока на полезно използване. Не се признава за нематериален
актив подобрение, което е под определения стойностен праг за нематериални активи.
Групи нематериални активи: Продукти от развойна дейност, Права върху интелектуална собственост, Програмни продукти,
Права върху индустриална собственост (например търговски марки, авторски права, търговски наименования, рубрики и
издателски права, лицензи и франчайз, патенти), Други нематериални активи (например концесионни права, технологични
права)
Амортизационна политика за нематериални активи
На амортизиране подлежат нематериалните активи с ограничен полезен живот. Компанията приема остатъчна стойност от
всички нематериални активи в размер на 0 (нула) лева, т.е. амортизируемата стойност на актива е равна на отчетната
стойност на актива, освен в случаите, в които са налице обстоятелства това да не е така. Приема се, че са налице
обстоятелства за наличие на остатъчна стойност, когато изчислената остатъчна стойност е над 10% от стойността на
придобиване на ИМС.
Компанията прилага линеен метод на амортизация за всяка група нематериални активи. Сроковете за амортизиране на
Нематериалните активи са определени по групи Нематериални активи както следва:
 Продукти от развойна дейност – 6.67 години (80 месеца)
 Права върху интелектуална собственост – 6.67 години (80 месеца)
 Програмни продукти – 2 години (24 месеца)
 Права върху индустриална собственост (например търговски марки, авторски права, търговски наименования, рубрики
и издателски права, лицензи и франчайз, патенти) – 6.67 години (80 месеца)
 Други нематериални активи (например концесионни права, технологични права) – 6.67 години (80 месеца)
 За нематериални активи, при които съществува правно ограничение за срока на ползване – 100/годинитите на правното
ограничение, но не повече от 30%.
Компанията начислява амортизация от месеца, следващ месеца на въвеждане в експлоатация на амортизируемия
нематериален актив. Компанията преустановява начисляването на амортизация от месеца, следващ месеца, в който
амортизируемият нематериален актив е изведен от употреба.
Компанията разработва годишен амортизационен план за амортизируемите нематериални активи.
Компанията не променя методите и сроковете на амортизация на заварените нематериални активи, освен в случаите на
качествено подобрение на активите, с което се удължава срока на годност или се увеличава капацитета.
Обезценка на активи
Компанията прилага МСС36 за обезценка и възстановяване на обезценка на: ИМС, нематериални активи, инвестиции в
дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия. Останалите финансови активи, включително вземания по търговски сделки,
вземания по предоставени заеми, други финансови активи се обезценяват по реда на МСС39. Проверката за обезценка и
евентуалната обезценка на активите се извършва веднъж в края на отчетния период към датата на съставяне на годишния
финансов отчет. При положение, че не са налице условия за обезценка на активите, обезценка не се прави. Не са налице
условия за загуба от обезценка или възстановяване на загуба от обезценка, когато съотношението модул((Балансова стойност
– възстановима стойност)/Балансова стойност) < 10%.
Правителствени дарения
Предприятието прилага приходния подход за отчитане на правителствени дарения според МСС20
Приходите от правителствени дарения се представят в Отчета за доходите като приходи от финансирания
Провизии, условни пасиви и условни активи
Отчитането на провизиите, условните пасиви и условните активи се осъществява по реда и условията на МСС37.
Инвестиционни имоти
При отчитане на инвестиционните имоти се прилагат изискванията на МСС40. Компанията признава инвестиционен имот,
когато имотът е:
 земя, притежавана с цел дългосрочно увеличаване на стойността на капитала, а не с цел краткосрочна продажба в хода
на обичайната дейност
Поясненията на страници 15 - 19 представляват неразделна част от финансовия отчет

10

235 ХОЛДИНГС АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 30.06.2022 г.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

 земя, притежавана за неопределено понастоящем бъдещо използване
 сграда, притежавана (или държана на финансов лизинг) и отдадена по един или повече оперативни лизинга
 сграда, която не се ползва, но се притежава, за да бъде отдадена по един или повече оперативни лизинга
 сграда, която е в процес на изграждане и за която е определено, че в бъдеще ще се използва като инвестиционен имот
Компанията избира модела на справедлива стойност за последваща оценка на инвестиционните имоти. Обикновено
справедливата стойност на инвестиционният имот се определя от сертифициран оценител. Последващите разходи по
инвестиционен имот са:
 Разходи за ремонт. Този вид разходи възстановяват текущата ефективност на имота. Те не водят до превишаване на
ползите от имота над първоначално признатите. Отчитат се като текущи разходи.
 Разходи за подобрение на имота. Тези разходи водят до бъдещи икономически изгоди над тези от първоначално
оценената стандартна ефективност на имота. Тези разходи създават нов инвестиционен имот като увеличение на
стойността на базисния имот не се прави. Начинът за последващата оценка на подобрението съответства на
инвестиционния имот. Не се признава за инвестиционен имот подобрение, което е под определения стойностен праг за
ИМС
Земеделие
Компанията прилага МСС41 за отчитане на биологичните активи и селскостопанската продукция. Компанията определя
оценяването на биологичните активи да става по справедлива стойност, намалена с предварително начислените разходи при
продажба, като амортизация не се начислява.
Неплодоотдаващите трайни насаждения, за които в бъдеще се очаква да плодоотдават се отчитат като разходи за
придобиване на дълготрайни материални активи до момента, в който започнат да плодоотдават. От стойността на
неплодоотдаващите трайни насаждения се изважда стойността на придобитата през периода на отчитане селскостопанска
продукция. Неплодоотдаващите трайни насаждения, за които в бъдеще не се очаква да плодоотдават се отчитат като
дълготрайни активи в процес на създаване до момента на въвеждането им в експлоатация. Компанията отчита биологичните
активи в следните групи:
За растениевъдство: гори, трайни плодоотдаващи насаждения, трайни неплодоотдаващи насаждения, в процес на
изграждане.
За животновъдство: като нетекущи активи - продуктивни животни, родителски (репродуктивни) животни, работни
животни и като текущи активи: млади животни, животни за угояване.
Нетекущи активи, държани за продажба
Компанията отчита нетекущите активи, държани за продажба по по-ниската от Балансовата им стойност и справедливата
стойност, намалена с разходите за продажбата. При последващо оценяване компанията признава текущ разход от обезценка,
ако новата справедлива стойност, намалена с разходите за продажба е по-ниска от Балансовата стойност. При последващо
оценяване компанията признава текущ приход от обратно проявление на обезценка, но до размера на кумулативния разход от
предходни обезценки, ако Балансовата стойност е по-ниска от новата справедлива стойност, намалена с разходите за
продажба. Амортизируемите нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба не се амортизират.
Инвестиции
Бизнескомбинациите се отчитат по реда на МСФО3. Компанията прилага метода на покупката при отчитане на
бизнескомбинации, когато е придобиващ. Прилагането на метода на покупката става от датата на придобиване, която е
датата, на който придобиващият ефективно получава контрол над придобивания. При поетапно придобиване тази дата
обикновено е след датите на поетапната размяна. След първоначалното признаване, репутацията се отчита по цена на
придобиване минус натрупаните загуби от обезценка. Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в
дъщерни предприятия. Консолидирането на финансовите отчети се осъществява по реда и условията на МСС27.
Инвестициите в дъщерни предприятие се отчитат по цена на придобиване (себестойност).
В индивидуалния си финансов отчет, компанията отчита инвестициите в асоциирани предприятия по цена на придабиване
(себестойност). Когато компанията изготвя консолидиран финансов отчет с асоциирано предприятие, инвестициите в
асоциираното предприятие се отчитат по метода на собствения капитал, освен в предвидените в МСС28,пар.13 случаи.
Инвестициите в съвместни предприятие се отчитат по цена на придобиване (себестойност).
Финансови инструменти и доходи на акция
Компанията прилага реда и условията на МСС32 за оповестяване и представяне и МСС39 за признаване и оценяване на
финансовите инструменти.
Компанията класифицира финансовите активи в следните групи:
 Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата държани за търгуване – това са
финансови активи, които са закупени с цел получаване на печалба от краткосрочни колебания в цените, както и такива
активи, които са част от портфейл с подобно предназначение
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Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, които не са държани за търгуване, но
компанията ги отчита по справедлива стойност – в случая не могат да се отчитат по този начин инвестициите в
капиталови инструменти, които нямат котирана пазарна цена на активен пазар и чиято справедлива стойност не може
да се измери надеждно
Финансови активи (инвестиции), държани до настъпване на падеж – това са финансови активи с фиксирано или
определяемо плащане и фиксиран падеж, за които компанията има ясното намерение и възможност да държи до
настъпване на падеж. Тук не се отчитат активите, държани за търгуване.
Кредити и вземания – в тази група попадат отпуснатите от компанията заеми, вземанията от продажба на материални
запаси, дълготрайни активи и предоставяне на услуги от компанията. Тук не се отчитат активите, класифицирани като
държани за търгуване.
Финансови активи на разположение за продажба – в тази група се класифицират всички останали финансови активи,
некласифицирани другаде

Компанията класифицира финансовите пасиви в следните групи:
 Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, държани за търгуване – това са
финансови пасиви, които са поети с цел получаване на печалба, произтичаща от краткосрочни колебания в цените.
 Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, които не са държани за търгуване, но
компанията ги отчита по справедлива стойност
 Финансови пасиви, държани до настъпване на падеж - това са финансови пасиви с фиксирано или определяемо
плащане и фиксиран падеж, за които компанията има ясното намерение и възможност да държи до настъпване на
падеж. Тук не се отчитат, пасивите, държани за търгуване.
 Кредити и вземания – в тази група попадат получени заеми или задължения по закупени материални запаси,
дълготрайни активи или получени услуги.
 Финансови пасиви на разположение за продажба – в тази група се класифицират всички останали финансови активи,
некласифицирани другаде
Признаване, първоначална и последваща оценка на финансовите инструменти
група

вид

признаване

метод за
признаване
дата на уреждане

първоначална
оценка
по справедлива
стойност

последваща оценка

Финансови активи,
отчитани по справедлива
стойност, държани за
търгуване
Финансови активи,
отчитани по справедлива
стойност, които не са
държани за търгуване
Финансови активи,
държани до настъпване на
падеж
Финансови активи на
разположение за продажба

-

когато компанията
стане страна по
договора

-

когато компанията
стане страна по
договора

дата на уреждане

по справедлива
стойност

по справедлива стойност

-

дата на уреждане

по справедлива
стойност

по амортизирана стойност чрез
метода на ефективната лихва

дата на уреждане

по справедлива
стойност

по справедлива стойност

Кредити и вземания

предоставени
заеми или
допълнителни
финансирания
вземания от
продажба на
материални запаси
и дълготрайни
активи
вземания по
предоставени
услуги

когато компанията
стане страна по
договора
когато компанията
стане страна по
договора
при плащане на
сумата към
кредитополучатели
или към трета страна
при извършване на
продажбата

дата на уреждане

по справедлива
стойност

по амортизирана стойност чрез
метода на ефективната лихва

дата на уреждане

по справедлива
стойност

по амортизирана стойност чрез
метода на ефективната лихва

при извършване на
услугата или етап от
услугата според
договореността
когато компанията
стане страна по
договора

дата на уреждане

по справедлива
стойност

по амортизирана стойност чрез
метода на ефективната лихва

дата на уреждане

по справедлива
стойност

по справедлива стойност

-

когато компанията
стане страна по
договора

дата на уреждане

по справедлива
стойност

по справедлива стойност

-

когато компанията
стане страна по
договора
когато компанията
стане страна по

дата на уреждане

по справедлива
стойност

по амортизирана стойност чрез
метода на ефективната лихва

дата на уреждане

по справедлива
стойност

по амортизирана стойност чрез
метода на ефективната лихва

Кредити и вземания

Кредити и вземания

Финансови пасиви,
отчитани по справедлива
стойност, държани за
търгуване
Финансови пасиви,
отчитани по справедлива
стойност, които не са
държани за търгуване
Финансови пасиви,
държани до настъпване на
падеж
Финансови пасиви на
разположение за продажба

-

-

-
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Финансови пасиви –
кредити и вземания
Финансови пасиви –
кредити и вземания

Финансови пасиви –
кредити и вземания

задължения по
получени заеми
или допълнителни
финансирания
задължения от
покупка на
материални запаси
и дълготрайни
активи
задължения по
получени услуги

договора
при получаване на
сумата от кредитора
или от трета страна

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

дата на уреждане

по справедлива
стойност

по амортизирана стойност чрез
метода на ефективната лихва

при извършване на
покупката

дата на уреждане

по справедлива
стойност

по амортизирана стойност чрез
метода на ефективната лихва

при получаване на
услугата или етап от
услугата според
договореността

дата на уреждане

по справедлива
стойност

по амортизирана стойност чрез
метода на ефективната лихва

Договори за строителство
Компанията прилага МСС11. Компанията приема като метод за определяне етапа на завършеност методът, при който се
прави съотношение на частта от разходите по договора, направени за извършената до момента работа към общо
предвидените разходи по договора. Обикновено размерът на общо предвидените разходи по договора се определя от
технически специалист. Приходите по договора се признават на база на метод на процента на завършеност.
Лизингови договори
Компанията отчита лизинговите договори по реда на МСС17. Лизинговите плащания по оперативен лизинг се признават като
разход/приход по линейния метод за целия срок на лизинговия договор. При лизингови договори за оперативен лизинг с
гратисен период, приход/разход се призвана по линейния метод за целия период на договора, дори и в периодите, през които
не се дължи наем.
Данъци за печалбата
Определянето на данъчните задължения на компанията, данъчните временни и постоянни разлики се осъществява по реда и
условията на МСС12.
Грешки
Грешките се отчитат по реда на МСС8. Под грешка се разбира сума, която е по-голяма от 0.8 % от Балансовото число за
годината на грешката, но не по малка от 500 лева. Проверката за наличие на основание за прилагане на принципите за
отчитане на грешка се прави за всяка грешка поотделно, като единствено за приходите и разходите, които счетоводен
стандарт позволява да се нетират е възможно проверката да се прави за нетираната сума. Всички счетоводни грешки, които
не отговарят на критериите за грешка се отчитат през текущия отчетен период като текущи приходи и разходи за дейността.
Приходи и разходи за бъдещи периоди
Приходите и разходите за бъдещи периоди се признават за такива, само когато стойността им е над определения стойностен
праг за признаване на дълготрайни активи. Ако стойността им е под определения стойностен праг за признаване на
дълготрайни активи приходите и разходите за бъдещи периоди се признават за текущи приходи и разходи.
Ефекти от промените в обменните курсове
Функционалната валута е българския лев. Валутата на представяне на финансовия отчет е българския лев. Компанията
отчита ефекта от промяна на валутните курсове по реда на МСС21. Компанията оценява паричните позиции на валутните
активи и пасиви по централен курс на Българска народна банка към края на всеки месец и по заключителен валутен курс към
31 Декември на съответната година.
Инвентаризация
Преди съставянето на годишния финансов отчет компанията извършва инвентаризация на активите и пасивите.
Инвентаризацията се осъществява чрез комисия, назначена със заповед на ръководството на компанията и се документира с
протокол от инвентаризация.
Доходи на персонала
По реда на МСС19 компанията признава разходи от неизползвани натрупващи се компенсируеми отпуски към датата на
годишния финансов отчет и обратни проявления през съответната година. Краткосрочните доходи се признават към края на
месеца, за който се отнася извършения от персонала труд.
Приходи
Признаването на приходите от дейността на дружеството се осъществява по реда и условията на: МСС11 – Договори за
строителство, МСС17 – Лизинг, МСС18 – Приходи, МСС20 – Счетоводно отчитане на правителствени дарения и
оповестяване на правителствена помощи.
Поясненията на страници 15 - 19 представляват неразделна част от финансовия отчет
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СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Приходи от продажба на стоки и продукция. Компанията реализира приходи от продажба на стоки и продукция.
Компанията признава приходите от продажба на стоки и продукция, когато са изпълнени условията на пар.14 от МСС18.
Приходи от услуги. Компанията реализира приходи от услуги. Признаването на прихода от услуги се извършва на база на
етапа на завършеност на сделката и при условие, че резултатът от сделката може да бъде надеждно оценен, когато са
изпълнени всички условия на пар.20 от МСС18. Компанията приема метода на преглед на извършената работа, като метод за
определяне на етапа на завършеност на сделката по отношение признаване на приход от услуги по реда на МСС18. Когато
резултатът от сделката за извършване на услуги не може надеждно да бъде оценен, но е възможно направените по сделката
разходи да се възстановят, приходът се признава в размера на направените разходи, които могат да се възстановят. Когато
резултатът от сделката за извършване на услуги не може да бъде надеждно оценен и е вероятно направените разходи да не
бъдат възстановени, приход не се признава, а направените разходи се признават за текущи. Когато вече не съществуват
неясноти относно резултата от сделката за извършване на услуги, приходът се признава. Текущите и авансовите плащания от
клиентите не са приход, ако не са налице критериите за признаване на прихода от извършените услуги.
Приходи от лихви. Приходите от лихви се признават, ако са изпълнени условията на пар.29 от МСС18 и по реда на пар.30 от
МСС18.
Приходи от дивиденти. Приходите от дивиденти се признават, ако са изпълнени условията на пар.29 от МСС18 и по реда на
пар.30 от МСС18.
Приходи от финансирания. Когато правителствените дарения (финансирания) са свързани с амортизируем актив, приходът
се признава пропорционално на начислените амортизации и кумулативните Балансови стойности. Когато правителственото
дарение е свързано с неамортизиреум актив и съществуват условия за определен период от време, неизпълнението на които
води до връщане на финансирането, приходът от финансирането се признава пропорционално на извършените разходи за
периода на изпълнение на условията, а когато не са налице условия, приходоът се пизнава в текущия период.
Разходи за заеми
Разходите по заеми, които са пряко свързани с придобиването, производството или създаването на отговарящ на условията
актив се капитализират в стойността му. Всички останали разходи по заеми се отчитат текущо като разход за периода.
Отговарящ на условията актив е актив, за който се изисква значителен период от време за привеждането му в употреба или
продажба. Активи, които при придобиването си са готови да изпълняват предназначението си или са пригодени за продажба
не са отговарящи на условията активи. Капитилализирането на разходите по заеми се прекратява, когато всички дейности,
необходими за подготвянето на отговарящия на условията актив за предвижданата му употреба или продажба са изпълнени.
Промяна на счетоводната политика
За периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. не е правена промяна на счетоводната политика.

Поясненията на страници 15 - 19 представляват неразделна част от финансовия отчет
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ПОЯСНЕНИЯ

Пояснения

1.

Пари и парични еквиваленти

Елементи
Пари в банкови сметки в лева
Общо:

2.

30.06.2022
19
19

хиляди лева
31.12.2021
19
19

30.06.2022
1
1

хиляди лева
31.12.2021
-

30.06.2022
7
1
2
4
7

хиляди лева
31.12.2021
-

30.06.2022
5 000
5 000

хиляди лева
31.12.2021
5 000
5 000

Търговски и други вземания

Елементи
Вземания от доставчици по аванси
Общо:

3.

Отсрочени разходи

Елементи
Текущи отсрочени разходи
Счетоводни услуги
Такса БФБ
Абонамент
Общо:

4.

Инвестиции

Елементи
Инвестиции в дъщeрни предприятия
Общо:

Инвестиции в дъщерни предприятия

4 800
100
50

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%

50
5 000

100.00%

-

Поясненията на страници 15 - 19 представляват неразделна част от финансовия отчет

% с право
на глас

% от
капитала

% с право
на глас

100.00%
100.00%
100.00%

% от
капитала

% с право
на глас

4 800
100
50
50
5 000

хиляди лева
30.06.2022

изменение за периода

стойност

235 Дивелъпмънтс ЕООД
Софт Старт Инкубейтърс ЕООД
Ексклузив Фасилитис Мениджмънт
ЕООД
Е-Консиърдж ЕООД
Общо:

% от
капитала

стойност

01.01.2022

стойност

наименование на компанията
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5.

ПОЯСНЕНИЯ
(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Финансови инструменти

Елементи
Нетекущи финансови активи
Финансови активи на разположение за продажба
Общо:

6.

30.06.2022
53
53
53

хиляди лева
31.12.2021
53
53
53

30.06.2022
30
30

хиляди лева
31.12.2021
30
30

30.06.2022
4
2
22
28

хиляди лева
31.12.2021
12
2
22
36

30.06.2022
270
270
12
270

хиляди лева
31.12.2021
226
226
8
226

30.06.2022
5 109
5 109

хиляди лева
31.12.2021
5 109
5 109

Активи и пасиви по отсрочени данъци

Елементи
Неизползвани данъчни загуби
Общо:

7.

Търговски и други задължения

Елементи
Задължения към доставчици
Задължения към персонала
Задължения за гаранции по управление
Общо:

8.

Получени заеми

Елементи
Получени текущи заеми
Получени текущи заеми от свързани лица
в т.ч. задължения за лихви
Общо:

9.

Основен капитал - елементи

Елементи
Записан капитал
Общо:

Поясненията на страници 15 - 19 представляват неразделна част от финансовия отчет
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ПОЯСНЕНИЯ
(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Елементи на капитала

30.06.2022
акция
5 109 000
5 109 000

Eлемент на капитала
Брой елементи записан капитал
Брой елементи невнесен капитал
Брой елементи внесен капитал

31.12.2021
акция
100 000
100 000

10. Разходи за дейността
Елементи

Разходи за външни услуги
Разходи за консултантски услуги
Други разходи за външни услуги
Разходи за одит
Разходи за персонала
Общо:

01.01.202230.06.2022

хиляди лева
01.01.202130.06.2021

(13)
(10)
(2)
(1)
(11)
(24)

(25)
(21)
(4)
(39)
(64)

01.01.202230.06.2022

хиляди лева
01.01.202130.06.2021

(11)
(11)

(34)
(5)
(39)

30.06.2022
2
2

31.12.2021
2
2

01.01.202230.06.2022

хиляди лева
01.01.202130.06.2021

(4)
(4)
(4)

(3)
(3)
(3)

11. Доходи на персонала
Елементи
Разходи
Разходи за възнаграждения
Разходи за осигуровки
Общо:
Задължения
Задължения към персонала
Общо:

12. Финансови разходи
Елементи

Разходи за лихви
По заеми
Общо:

Поясненията на страници 15 - 19 представляват неразделна част от финансовия отчет
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235 ХОЛДИНГС АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 30.06.2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ
(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

13. Данъци върху дохода
Елементи

1.Приходи
2.Разходи
3.Загуба преди преобразуване
12.Загуба след постоянни данъчни разлики
13.Загуба след временни данъчни разлики, но преди обратни проявления
14.Данъчна загуба
15.Ставка корпоративен данък
16.Ставка корпоративен данък за следващи години
17.Разходи за данъци
20.Неизползвани данъчни загуби (актив от загуба)
23.Загуба
28.Окончателен корпоративен данък за внасяне
29.Надвнесен корпоративен данък

01.01.202230.06.2022

хиляди лева
01.01.202130.06.2021

(28)
(28)
(28)
(28)
(28)
10.00%
10.00%
(0)
(0)
(28)
-

(67)
(67)
(67)
(67)
(67)
10.00%
10.00%
(0)
(0)
(67)
-

30.06.2022
(28)
(269)
(297)

хиляди лева
31.12.2021
(64)
(205)
(269)

14. Финансов резултат
Елементи
Загуба от текущата година
Непокрита загуба от минали години
Общо:
Динамика на финансовия резултат

Начално салдо към 01.01.2021
Промени през периода 01.01.2021 - 30.06.2021
Генериран финансов резултат
Крайно салдо към 30.06.2021
Начално салдо към 01.01.2022
Промени през периода 01.01.2022 - 30.06.2022
Генериран финансов резултат
Крайно салдо към 30.06.2022

Поясненията на страници 15 - 19 представляват неразделна част от финансовия отчет

Загуба
(205)
(67)
(67)
(272)
(269)
(28)
(28)
(297)

хиляди лева
Общо
(205)
(67)
(67)
(272)
(205)
(28)
(28)
(233)
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235 ХОЛДИНГС АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 30.06.2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ
(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

15. Свързани лица
Получени заеми от свързани лица
01.01.2022 получени заеми

Дъщерни компании
235 Дивелъпмънтс ЕООД
Софт Старт Инкубейтърс ЕООД
Ексклузив Фасилитис Мениджмънт ЕООД
Е-Консиърдж ЕООД
Общо:

30.06.2022

01.01.2021 -

погасяване на
заеми и плащане
на лихви

40
40

-

40

-

получени заеми

хиляди лева
30.06.2021
погасяване на
заеми и плащане
на лихви

108
16
34
38
20
108

-

-

Вземания и задължения от/към свързани лица

Дъщерни компании
235 Дивелъпмънтс ЕООД
Софт Старт Инкубейтърс ЕООД
Ексклузив Фасилитис Мениджмънт ЕООД
Е-Консиърдж ЕООД
Ключов ръководен персонал
Венцислав Анжел Давидофф
Мариела Георгиева Попова
Тодор Димитров Тодоров
Павлин Стефанов Стоев
Петър Стефанов Петров
Дарина Евгениева Дикова
Иван Колев Колев
Общо:

вземания
-

-

30.06.2022
задължения
270
106
88
40
36
3
1
1
1

-

273

вземания
-

-

хиляди лева
31.12.2021
задължения
226
64
87
39
36
3
1
1
1

-

229

Сделките със свързани лица са осъществени изцяло на пазарни цени.
16. Обезценки
В процеса на изготвяне на годишния финансов отчет е направена проверка за обезценка на активите и пасивите.
Не са установени индикатори за това, че Балансовата стойност на активите превишава тяхната възстановима стойност и в
резултат на това не е призната загуба от обезценка във финансовия отчет.
17. Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
За периода след датата към която е съставен годишния финансов отчет, до датата, на която е одобрен за издаване (14.07.2022)
не са настъпили съществени за дейността на компанията некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло на
вярното и честно представяне на финансовите отчети.
След датата на годишния финансов отчет до датата на одобрението за публикуване не са направени предложения за
разпределение на дивиденти.

Поясненията на страници 15 - 19 представляват неразделна част от финансовия отчет
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Kb

UEOOPMAIIIIfl CbTJIACIIO

HAPEIEA lft

L Ilpoutaa

P ,TO*EH

E N9 4
l,
,rr. 3, 6ykaa ,,a" at ,rL4, 6yr<oa ,,at' om
2 omnocno odcmorme.lcmsa, flacftbnuJ,u ape! hbpao uecri eceque fla
2022 z
HA UHdUAUIyeA A OCHOAA

tur. 12, o.1-

aa

rrr- 1, q.x. 11

u .a. 21,

tuqat rt, ynpcbtctrsttu1u

t<ofimpo,t cnpq) dp), cecfisorno.

flpe: orqerHoro urecrMeceqhe HrMa flpoMrHa Ha rxuara, ynpo(HrBaur.r KoHTpoJr Brpxy
apyxecrBoro.
KrM 30.06.2022 r. cneAHHTe aKuuoHepu npaTexaBar Haa 5 f,a cro or aKqrure c npaBo Ha nrac
8"235 XonaxHrc" AA:
235 Holdings

Limited

npmexaza 24.80/o

flaBen KonecHHKoB- npl,rex.aqa

Crcrasa

.
.
.

Ha CaBera Ha

5

,47o/o

Aupekropsre kaM 30.06.2022 e kamo cneABa:

BeHrlr.icnaB AHxeJr AaB!,aoSS- ereH Ha CA x l43nLnH TerreH aHpekrop

Mapxera feoprueBa nonoBa- flpelceaaren
Toaop AaMarpoB ToAopoB

-

Ha

CA

3aMecrHrK llpe,qceaaren Ha C.4

2. Omxpuiaue Ha ,tpousaolcrnao ho echcmorrnetflocm 3a dpyacecmcomo utu ra
Hezoao dbt4epdo dpy cecmao u acu.tku cbulecrieeau emanu, ccnp3a u c npot3aolcmsorr@.
Ilper or.rernoro rpulrece.Me 8a2022t. E Ma orKprrro npo[3Bo,rtcrBo rro HecBcrorre.JrEocr
sa,(pyxecTBolo unn 3a EeroBo alrrlepHo apyxecTBo.

3. Cxnaqeqfle utu u?n'bnfleflue fla cbulecmeeflu cleJrnuIIpe3 or'{ersll, neploa Ha 2022r. He ca crqrctrBaHu clruecrBeHll cAeJ'rrqr,

4. Peueaue 3a cta,tro4aate, npenpamlsa e u paBoua e Bo lozoaop 3a cbanrecmuo
npednpu.amue,

ApyxecrBoro HrMa cruIlotreHr aoroBopx 3a cbBMecrHo nperflpfirrre
$u:uuecxu u/u,rr rcp[urqecxfl Jrlua.

c

apyr!

5. Ilpo.unna na olumopume Ha dpylcecmsomo u npu.tutu 3a npout Ba,ta
flpe3 orqcrHri, nepuoA

Ha 2022a,

nrMa npoMrHa ria o.lrrropure Ha.[pyxecrBoro.

6. Odpazyeaae uau npeKparrrtsa e aa cbde6no uru apdumpaucao deto, omtacawe ce
do dplwcecmaomo unu Hezoso lbt4ep$o dpyJrecmoo, c 4e$a a ucKa 4ai-,uo,'tr<o l0 na cmo
orn codcmaeflua kanuu&i Ha /4pylrecmcomo.

HrMa aeJla,

3aBe.qeHr-r

or,rlpyxecrBoro u/xJlrr cpeuly Hero.

7- IIo$)nRa, npodoJrcoa u.'tu yqpedet iat'toa tm drroau )/qncfiun
lplD4ecmoa om e. ume|mt uJtu ezo6o d'aqeprro dpywecmeo.

a

fitbpzoacRu

llpe3 orqerrirrq nepqo t sa2022r. H-[Ma [o(ynKa! flpo,uaxoa li'[l-l yqpeaeH 3aroa
yqacTll, B TlproBcrur apyxecTBa oT eM[TeBTa uIfl EetoBo aauepHo apyxecTBo

Ea

arroB,

8. ,qpyeu o6cr ormetcmaa, r<oumo dp)t cecmaomo cquma, 4e 6uxa o?tu da 6nlam om
3HAt etUe 3A U aecmbmopvme SA aBe AHemO A peweqUe lA npUlOoUAm, dA npod^lAm
unu la npodb.t cam da npumeatcaaam n!6nu4qo npelnaaatu qeq u tattucrca.

Ilpe orverunr

apynr o6crorrencrBa, xonro ,upyxecrBoro cqt-rra, qe
6nxa uorau aa 6r.[ar or 3uaqeutle 3a IrllBecrlrroplrre 3a B3eMeuero Ea peueHle aa
lpr{Ao6[rT, Aa npoAaAaT rrJru Aa npoA6jrxaT ga npurexinar ny6.nurrHo flpeAjlaraHil UeHHI-I
KHI'XA.

rp. CoQur
13.07 .2022 r .

flept-roA HrMa

AONBJ'IHIITEJIHA IIHIDOPMAUI-IS
(cbrracHo qn.l2,

ar.l, r.4 or HAPEAEA

M

3r

rrLpBOTO DreCTMecer{ne

tA 2022r., na

ar,n sp,l':I(a c .rn.l00o, 4r.4, T.4 or
',,d1rBuayajrHa

3IIIIIB)

6a3a

a) tIBoopMaIItIr 3a rrpoMeH[Te D cqeroBoarrara norlrrlrKa [pe3 orqerHnt nepuoA'
fipttqllHllTe 3a TrxHoTo tI3Br,pllBalte tl llo KarLB traqtl[ ce oTpa3gBaT lla (b[BagcoDng
pesynTaT rr co6cTBeH[[ RarI[TaJr Ha eMnTeHTa;
flpes orveruur nepuoa He ca Hacrrntlnx npoMeun

B

cqeroBoauara IIoJIITTIU(a Ha eMIireHTa.

6) rurlopuauua ra BagrbrrrrJrn rrpoMertl E rpyna rtpranp[sruq lro cMtrcr,ra Ha 3aroua
3A CTIeTOBOACTBOTO lta eMlTeHTa, aKO yqaCTBA B TaKaBa rpyfla;
C mra \0.02.2022 r. ce r3Br,pruBa Errr{BaHe sa ar,urepHlrre .[pyxecrBa ,,fpag,{ AoyM
flpo.(Nexrc" EOO.{ r ,,@rpcr Ilneic npoAxem" EOOA B apyxecrBo qacr or rpynara
lpeanpurrrr - ,,235 ,{uaeat nr"murc" EOO!.

pe3ynrar[Te or opraHrBaulosurI [poMerrx B paMKlre Ha eMfiresra,
npogax6a Ha apyxecTBa oT rpyna flpeanpl|qTllf IIo cMlrcl,Jra ua
3arona ca cqeroBoacrBoro, aloprHlr BuocKu or apyxecrBoro, aaBaue rloa HaeM ua
uMyluecTBor IlLJlfocpoqHll llHBecTluElrr npeycrarroBtBaHe Ha aefi HocT:
flper ruecruece.ruero aa 2022r. ue ca HactbnuJut opraHu3arIIroHHI-I [poMeHu B paMrlne sa
eMrrreHTa, xaro npeo6pa:yaane, npo.qaN6a ua lpyxecrBa or rpyna npeaflpllaTru IIo
cMrrclra Ea 3axoEa 3a cqeroBo,[cTBoTo, anopT]rH BHoc(, oT apyxecTBoTo, ,uaBaEe noa HaeM
B) rrHoopMauns ra

KaTO npeo6pasyBase,

Ha

xMyuecTBo,,rlbnrocpoqHn IlHBecTr.ruuu, npeycTaHoBrBaHe Ha.[eiEocT

r)

craEoBrrue Ha yflpaBurenH[fl opraB oruocHo BL3MoxHocrlre 3a Peansraq[s na
ly6nnKyBaH[ nporsotr! 3a pe3ynrarxTe or reKylllara (D[EaEcoBa roAlEa' Karo ce
oTqfi'aT pe3ynTaTirTe oT Te(yuoTo rllecrMeceqle, KaKTo B lrll(bopMallnt 3a QaKTop[Te
n o6crosrencTBara, KorTo u]e ]roEJrl|q9T lla flocrBraEero Ha rrporrro3E[Te perynrarll
E!fi-ManKo ao Kpafl Ha rekylrtara (b[rrancoBa roIBHa:
ApyxecrBoro He ny6rur(yBa rrporHo3r, 3a pe3yJrrarr-rre or reKyl(a'ra ibl-tHaHcoBa ro,uxEa.
aaHHIl 3a,!uuara, fip[TexaBanlu flpqKo u/unB HenpqKo uaii-ManKo 5 ua cro or
r.lacoBeTe B o6uloTo cr,6paHue r6M Kpai Ea llecTMeceqreTo! tr rlpoMelr{Te B
nprrTeraaBaHuTe oT,1[qaTa ruracoBe 3a repllo,tla oT Eatra.]roTo ua TeKyIqaTa 0IlHaHcoBa
roalrna ao Kpta ua oTqeTHire neptrolt
K6M 30.06.2022 r. cjreAHrrre arqrroHepu rprrrexaBar sa.u 5 sa cro or a(qulrre c rlpaBo Ha
rnac B "235 Xon,auBrc" AA:
- 235 HOLDINGS LIMITED_ 24.80%;
. NABEI EBTEHI4EB14q KOJIECH14KOB-5.47%.

r)

e) AaHHt| 3a aKulETe, flpnrer(aBaE[

or ynpaB[TenHnr€ rI KoHTponElre opraBfi

Ha

sa "235 Xorausrc" A,4

se

eurITeHTa r(.l,M Kpat lfa ruecTMeceqrreTo, r(aKTo ll npoMeH[Tq EacTLttrl,'rll 3l fiepxola
oT HaqaJroTo Ha TeKyllaTa ol,tHaBcoBa roIIIHa ao Kpafl Ha oTqeTtll|, neptlol 3a BcgKo
JTUUC TIOOTIEJIBO:

Kru

30.06.2022r. {regoBere Ha CBBera Ha.q[perroprrre
lpflTexaBaT a(urru oT ,{pyNecT ooro

He ca nacmnuau flpoMexu B npurexaBaHnre or Bcet<x earH or qireHoBere Ha CEBera Ha
,uuperoopure ar(uu, 3a nepxoaa or HaqaJIoTo Ha Teryuara Quuaucora roar4na ao r(parr Ha
orqernur nepro.q (01,01,2022r.30,062022r.).

x)

nuQopuauun

3! Dlrcrullr cr,ge6uu, agutrrcrpar[BEn llnl|

apoBTpaxs[
rafi-Man(o
lpon3Bo[cTBa, Kacaetrl[ 3a,[r,JrxeEltt t{J[t
l0 fia cTo oT
coocrBeHrm KannraJr fia eM[TeETa; aKo oolllrra crofiHosr rla 3aALJrxes[cra ,],1,
BreMaH[qra Ha eMlrerrTa no acfiql(r, o6patysa[fi npo[3soAcrBa nagxsr,p,rn l0 rr cro
oT cooqTEeBlir My KorrlTan, ce ltpe,(cTaBr uur[opuaUur 3a BcsKo rrporr3BoAcTBo
E3eMallt,f, B pa3Mep

nooTAeJtEo:

Ikua

cr,Ae6su, a,4Mnur{c'rparnBnu nnu ap6urpaxHrr [pou3Bo,{crBa, xacaerqu
ra "235 Xon,uxHrc" AI.

3a,qarrxesu, rrJr-I B3eMaBxx

3) IIBoopMa(Irfl 3a ornycnarnre or eMllreETa flJrrr.or HeroBo Ar'lrleprlo ApyxecTBo
3aeM{, npeAocraBase Ba rapaHu[fl rlrtl rloeMane Ea laabJrxenur o6rro rt,u eAuo,rr(e
finr, [eroBo ar,nlepEo aprr(ecTBo, aKrroq[TenEo Il Ha cBr,p3aH[ Jrlrqa c [ocoqBaHe Ba
fiMerla lrJtn Ha]lMeEoEaflrre li EIIK Hr nrrueio, xapaKTepa Ea BtalMooTHoureE[rTa
MerrglJa eM[TenTa rrJr[ HeroBllTe aLqepnn apyr{ecTBa n rllugTo 3aeMorroJryqaTeJl,
pa3Mep Ha Eerl3tlJlaTeHaTa nraBErrua, nrrxBeH rrpoueET, aaTa Ha clcnrcqBafie ua
aoroBopa, Blc,r. aonLJlrrrrTelHn cnopa3yMeEnr, KpaeH cpoK Ha lloracsBaHe, pa3Mep Ba

noero 3aAr,nxeHne, crreurl(Drlquu ycnoB[s, pa3rrlqrrrl or nocoqeu[Te E
parnopeI6a, KaKTo

i| UerT! 3a r(oqTo ca oT rrycEaT[,

Ta3u

B c,[yrrafi qe ca cKJrrcqeH[ KaTo

(eJreBtl.:

Ha 30.03.2022r. e floaflrcau .{ororop ra Aerro3ur Mexly ,,235 XonI[Hrc"A,q, EI4K
u xn:sepsoro My apyxecrBo ,!235 ,{uoeauururc" EOO!, El4K 205092613, crc

204'144984

cneArr['re napaMeTpr, :
. Patrep ua denozumd: 15000 /nem1adecem xuqtdry' rcsa
o,4 a zodua+a 6a3a
. .ryux6q: 3,5 /mpu
4r,to u nem npoqeutlo /
. Cpok 3s noeacrqq|e: do 30.03.20242.
. BtwaHe 6 cua: 30.03.2022?.
. Yarceun ue no-NedtazonputmHu om na3apiutle 3a cmpaHama

Ha 21.06.2022r. e flo.qflucafl ,qoroBop 3a,{eno3nr Mexgy ,,235 XonArrErc"M, ELIK
t ybuepfloro My ,upyxecrBo ,,235 ,(uaearuururc" EOOA, EUI( 205092613, crc

204744984

cne[r[Te

rrapaMgTpr,:

. ycnocua

He

. Pa3i4ep Ha denuuma: 25 000 /deadecem u nem xu.rrdty' rcaa
. Jluxea: 3,5 /mpu 4 to u nem npo4euma / o% xa zoduwua 6aza
. Cpox n nozacneaue: oo 2l.06.20242.
. Bnwale 6 cu@: 21.06.20222.

fp. CoOu,
13

.01 .2022r .

no-HedrcaonpurmHu om ha3apHume 3a cmpaHama

