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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, завършваща на 31.12.2020

I.

Обща информация за дружеството

Регистрация и предмет на дейност

“Грийн Таун Проджектс” АД ("Дружеството") е акционерно дружество, учредено през
2018 г., регистрирано в Търговския регистър с ЕИК: 205385406, със седалище и адрес
на управление България област София, община Столична, гр. София, район Лозенец,
ул. Димитър Хаджикоцев №102-106, офис 4. Електронният адрес е както следва:
info@greentown.world.
Официално
регистрираната
интернет
страница
е
www.greentown.world
Дружеството е публично по смисъла на чл.110 от Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (ЗППЦК) и е вписано в регистъра, воден от Комисията за финансов
надзор (КФН).
Предметът на дейност на ”Грийн Таун Проджектс” АД e покупка на недвижими имоти
за строителство, преустройство, препродажба, отдаване под наем и лизинг;
управление и поддръжка на недвижими имоти и свързаната с тях инфраструктура;
архитектурни, инженерни и надзорни дейности, строително-монтажни работи,
агентски и брокерски услуги; придобиване на участия в дружества, развиващи
дейност в областта на недвижими имотите и предоставянето на услуги, свързани с
недвижимите имоти – в т.ч. архитектурни, инженерни и надзорни дейности,
строително-монтажни работи, агентски и брокерски услуги и др.; придобиване на
участия в дружества, развиващи дейност в други бизнес сектори; 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.
Капитал и акционерна структура
Към 31 декември 2020 г. Капиталът на „Грийн Таун Проджектс" АД е в размер на 4 059
000 лв., разпределен в 4 059 000 броя обикновени поименни безналични акции с
право на един глас и с номинална стойност 1 лв. всяка една. 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
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вписването на дружеството, съответно на увеличаването на капитала, в търговския
регистър.
Акциите на дружеството са допуснати до търговия на регулиран пазар – „Българска
фондова борса“ АД с борсов код GT2.
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.
Акционерна структура към 31.12.2020 г.
•

235 Holdings Limited -15.29%

•

Други -84.71%

Към 31.12.2020 г. следните акционери притежават над 5 на сто от акциите с право на
глас в „Грийн Таун Проджектс" АД:
•

235 Holdings Limited – притежава 15,29% от гласовете в общото събрание на
Дружеството

Дружеството не притежава собствени акции.

Органи на акционерното дружество, управление и представителство

Дружеството е с едностепенна система на управление.
Състава на Съвета на директорите на „Грийн Таун Проджектс" АД към 31.12.2020 е
както следва:

Емануела Ивелинова Стомонякова

Председател на СД

Милена Георгиева Чалгаджиян

Заместник Председател на СД

Албена Денчева Желева

Член на СД

Мандатът на Съвета на директорите изтича на 25.10.2021. Дружеството се
представлява от Емануела Ивелинова Стомонякова- Председател на СД.
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Към 31.12.2020 г.
(2019г.- 4).

списъчният брой на персонала в дружеството е 4 служители

Резултати от дейността
През 2020 г. “Грийн Таун Проджектс" АД се е придържал към основните цели на
своето създаване, а имено да осигурява: нарастване стойността на инвестицията за
своите акционери и висока текуща доходност за тях, прозрачност в управлението на
дружеството, защита на акционерните права и равнопоставено третиране на всеки
акционер. За постигане на тези основни цели е насочена цялата оперативна дейност
на дружеството, намираща израз в инвестиционната му политика. Управляващите
изграждат инвестиционен портфейл от такива финансови активи, които да отговарят
на следните критерии:
•

осигуряват висок доход;

•

имат бърза ликвидност:

•

има възможност за тяхната текуща или периодична оценка;

Управляващите дружеството контролират строго размера на задълженията и
вземанията, като се стремят същите минимално да влияят върху стойността на
собствения му капитал.
Дружеството завършва 2020г. с печалба в размер на 15 хил.лв., спрямо загуба 33 хил.
лв. за 2019г.
Балансовата стойност на активите на дружеството е в размер на 4 046 хил.лв. ,
спрямо 4 032 хил.лв. за 2019г. Всеки един елемент от тях е точно отчетен.

Наличието на клонове на предприятието
„Грийн Таун Проджектс" АД няма регистрирани клонове.

II.
1.

Рискови фактори за дейността
Систематични рискове

Общите рискове произтичат от възможни промени в цялостната икономическа
система и по- конкретно, промяна на условията на финансовите пазари. Те не могат
да се диверсифицират, тъй като на тях са изложени всички стопански субекти в
страната.
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Икономически растеж
Взаимодействието между икономическия растеж и външната задлъжнялост на
страната оказват пряко влияние върху формирането и изменението на пазарните
условия и инвестиционния климат.
Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността
на Дружеството, за периода 2019 – 2020г. са представени в таблицата по-долу:
Показател
2020
Към дата Източник 2019
БВП производствен метод в млн. лв.*
118 605 Q4
НСИ
119 772
Реален растеж на БВП*
(3,80)% Q4
НСИ
3,10%
Инфлация в края на годината*
1,70% дек.20
НСИ
3,80%
Среден валутен курс на щатския долар
1,71632 31.12.2020 БНБ
1,74703
Валутен курс на щатския долар
1,59386 31.12.2020 БНБ
1,74099
Безработица в края на годината*
5,10% Q4
НСИ
4,20%
Основен лихвен процент в края на годината
0,00% 31.12.2020 БНБ
0,00%
*Данните за 2020г. са предварителни, Източници НСИ, БНБ - публикации 2020 и 2021г.
Политически риск
Това е рискът, произтичащ от политическите процеси в страната – риск от
политическа дестабилизация, промени в принципите на управление, в
законодателството и икономическата политика. Политическият риск е в пряка
зависимост от вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от
правителството дългосрочна политика, в резултат на което възниква опасност от
негативни промени в бизнес климата. Поетите ангажименти и изискванията във
връзка с членството на страната ни в ЕС и евентуалното присъединяване към
Европейски Валутен Съюз (ЕВС), предполагат подобряване на бизнес климата в
страната и улесняване на бизнеса и предприемачеството. Това са основните причини
да не се очакват сътресения и значителни промени в провежданата политика в
бъдеще.
Кредитен риск
Кредитният риск на страната е свързан със способността на държавата да погасява
редовно задълженията си. В това отношение България постоянно подобрява
позициите си на международните дългови пазари, което улеснява достъпа на
държавата и икономическите агенти до финансиране от външни източници. Найважният ефект от подобряването на кредитния рейтинг е в понижаване на рисковите
премии по заемите, което води до по- благоприятни лихвени равнища (при равни
други условия). Поради тази причина потенциалното повишаване на кредитния
рейтинг на страната би имало благоприятно влияние върху дейността на Дружеството
и по-точно върху неговото финансиране. От друга страна, понижаването на кредитния
рейтинг на България би имало отрицателно влияние върху цената на финансирането
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на Дружеството, освен ако неговите заемни споразумения не са с фиксирани лихви.
Определянето и измерването на този риск се осъществява от специализирани
международни кредитни агенции.
Пазарен риск
Валутен риск
Същността на този риск се състои във възможността за рязка обезценка на местната
валута, като по този начин приходите на стопанските субекти в страната да бъдат
повлияни от промените на валутния курс на лева спрямо други валути. Фиксирането
на курса на българския лев (BGN) към единната европейска валута (EUR) ограничава
колебанията в курса на лева спрямо основните чуждестранни валути в рамките на
колебанията между съответните валути спрямо еврото.
Лихвен риск
Лихвеният риск е свързан с нарастването на лихвените равнища, съответно на
разходите за лихви, което непосредствено намира отражение в реализираната
печалба на икономическите субекти. За намаляването на риска от страна на
държавата се предприемат различни финансови методи за управление на дълга.
Макар лихвеният риск да е част от риска, свързан с макросредата, при наличието на
голяма волатилност в лихвените равнища могат да се предприемат мерки за
ограничаване на влиянието на очакваното повишение с използването на методи за
хеджиране на лихвения риск.
Инфлационен риск
Това е рискът от покачване на общото ниво на цените. Българските правителства
през последните години се придържат към строга фискална политика в условията на
Валутен борд. Тенденцията е подобна политика да се запази в следващите години,
особено с оглед на постигане на целите за присъединяването на България към
Еврозоната в максимално кратки срокове. Системата на валутен борд контролира
паричното предлагане, но външни фактори (напр. повишаването цената на петрола)
оказват натиск в посока на увеличение на ценовите нива. Присъединяването на
страната ни към Европейския съюз също въздейства в посока постепенното
изравняване на вътрешните цени с тези на останалите страни членки. Според
прогнозите нивото на инфлация в средносрочен план няма да надхвърля 4-6%
годишно, което прави това неблагоприятно влияние сравнително ограничено.
Риск от неблагоприятни промени в данъчните и други закони
Системата на данъчно облагане в България все още се развива, в резултат на което
може да възникне противоречива данъчна практика както на държавно, така и на
местно ниво. Въпреки че по-голямата част от българското законодателство вече е
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хармонизирано със законодателството на ЕС, прилагането на закона е обект на
критика от европейските партньори на България. Съдебната и административна
практика остават проблематични: българските съдилища не са в състояние
ефективно да решават спорове във връзка с права върху собственост, нарушения на
законови и договорни задължения и други, в резултат на което систематичният
нормативен риск е относително висок. Независимо от проблемите в българската
правна система, българското търговско законодателство е част от европейското и
като такова е относително модерно. Въвеждане на нови нормативни актове в области
като дружествено право и ценни книжа, както и хармонизацията със законите и
регулациите на ЕС се очаква да доведат в близко бъдеще до намаляване на
нормативния риск.
Риск от форсмажорни обстоятелства
Форсмажорни събития като природни бедствия, саботажи, избухване на войни и
терористични актове, както и други, могат да доведат до непредвидима промяна в
инвеститорското отношение и интерес във връзка с пазара на всякакви финансови
инструменти, както на притежаваните, така и на издадените от "Грийн Таун
Проджектс" АД. Някои форсмажорни събития не предвиждат възможността за
застраховка.
2.

Несистематични рискове

Несистематичните рискове се свързват с общия инвестиционен риск, специфичен за
самото дружество и отрасъла, в който оперира.
Фирмен риск
Фирменият риск се обуславя от естеството на дейност на дадено дружество, като за
всяко дружество е важно възвръщаемостта от инвестираните средства и ресурси да
съответства на риска, свързан с тази инвестиция.
Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовия риск.
Бизнес рискът се предопределя от самото естество на дейност на дружеството. Той
се дефинира като несигурност, свързана с получаването на приходи, присъщи за
отрасъла, в който компанията функционира.
Финансовият риск представлява допълнителната несигурност по отношение на
инвеститора за получаването на приходи в случаите, когато фирмата използва
привлечени или заемни средства. Тази допълнителна финансова несигурност
допълва бизнес риска. Когато част от средствата, с които фирмата финансира
дейността си, са под формата на заеми или дългови ценни книжа, то плащанията за
тези средства представляват фиксирано задължение.
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Колкото по–голям е делът на дългосрочния дълг в сравнение със собствения капитал,
толкова по–голяма ще бъде вероятността от провал при изплащането на
фиксираните задължения. Увеличението на стойността на този показател показва и
увеличаване на финансовия риск. Друга група показатели се отнасят до потока от
приходи, чрез който става възможно плащането на задълженията на фирмата.
Показател, който може да се използва, е показателят за покритие на изплащаните
фиксирани задължения (лихвите). Този показател показва колко пъти фиксираните
лихвени плащания се съдържат в стойността на дохода преди плащането на лихвите
и облагането му с данъци. Същият дава добра индикация за способността на
фирмата да изплаща дългосрочните си задължения.
Приемливата или “нормалната” степен на финансовия риск зависи от бизнес риска.
Ако за фирмата съществува малък бизнес риск, то може да се очаква, че
инвеститорите биха били съгласни да поемат по–голям финансов риск и обратно.
Рискове, свързани със стратегията за развитие на дружеството
Бъдещите печалби и икономическа стойност на Емитента зависят от стратегията,
избрана от висшия мениджърски екип на компанията. Изборът на неподходяща
стратегия може да доведе до значителни загуби.
“Грийн Таун Проджектс“ АД се стреми да управлява риска от стратегически грешки
чрез непрекъснат мониторинг на различните етапи при изпълнението на своята
пазарна стратегия и резултатите от нея. Това е от изключително значение за да може
да реагира своевременно, ако е необходима промяна на определен етап в плана за
стратегическо развитие. Ненавременните или неуместни промени в стратегията също
могат да окажат съществен негативен ефект върху дейността на компанията,
оперативните резултати и финансовото му състояние.
Рискове, свързани с управлението
Рисковете, свързани с управлението на Компанията, са следните:
•

вземане на грешни решения за текущото управление на инвестициите и
ликвидността на дружеството;

•

невъзможността на мениджмънта да стартира реализацията на планирани
проекти или липса на подходящо ръководство за конкретните проекти;

•

възможни технически
система;

•

възможни грешки на системата за вътрешен контрол;

•

напускане на ключови служители и невъзможност да се назначи персонал с
нужните качества;

грешки на единната

управленска информационна
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•

риск от прекомерно нарастване на разходите за управление и администрация,
водещ до намаляване на общата рентабилност на компанията.

Кредитен риск
Това е рискът, произтичащ от невъзможността на дружеството да посрещне
задълженията си по привлечените средства и е свързан с ненавременно, частично
или пълно неизпълнение на задълженията за изплащане на лихви и главници по
заемните му средства. Също така кредитният риск представлява и рискът даден
контрагент да не заплати задължението си към Дружеството.
Ликвиден риск
Ликвидният риск се отнася до риска компанията да не разполага с достатъчно
средства за посрещане на своите текущи задължения. “Грийн Таун Проджектс“ АД
управлява този риск посредством прогнозиране на паричните потоци и поддържа
положителен баланс между входящия и изходящ паричен поток, включително
налични парични средства.
“Грийн Таун Проджектс“ АД генерира достатъчно парични потоци, управлявани
професионално, за да може да покрие всички свои задължения.
Риск от сделки със свързани лица по цени, различни от пазарните
Този риск е минимизиран във възможно най-висока степен, тъй като членовете на
управителния орган на Емитента се съобразяват с всички изисквания за добро
корпоративно управление, в т.ч. и полагането на грижата на добрия търговец в
случаите, при които насрещна страна по сделките са свързани с „Грийн Таун
Проджектс “ АД лица. Отделно от това, Емитентът извършва дейността си в
съответствие с нормативните ограничения на чл. 114 и сл. от ЗППЦК, изискващи
овластителен режим от страна на общото събрание на акционерите на „Грийн Таун
Проджектс “ АД и осъществяването на сделките с участие на заинтересовани лица
единствено по пазарна цена.
III.

Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от
дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително
информация по въпроси, свързани с екологията и служителите

Към 31.12.2020г. “Грийн Таун Проджектс“ АД притежава нетекущи активи в размер на
2 806 хил.лв., и текущи активи в размер на 1 240 хил.лв.
Към 31.12.2019г. пасива на отчета за финансовото състояние на “Грийн Таун
Проджектс“ АД общо собствен капитал в размер на 4 040 хил.лв., формиран от
Основен капитал от 4 059 хил.лв. и Натрупани печалби/ загуби (19) хил.лв. Текущите
пасиви са в размер на 6 хил.лв.
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Разходите за дейността на „Грийн Таун Проджектс “ АД през годината са в размер на
31 хил.лв. Приходите са в размер на 46 хил.лв. – изцяло финансови приходи.
Печалбата за 2020г. е 15 хил.лв.,спрямо загуба за 2019г. (33) хил.лв.
Извършваната от дружеството дейност не оказва и не би довела до неблагоприятно
въздействие върху околната среда, екологията, както и върху здравето и
безопасността на служителите.
Естеството, обхвата и обема на извършваната от дружеството дейност не предполага
зависимост на числеността и заплащането на персонала от техния пол. Дейността на
дружеството не оказва негативно въздействие върху правата на човека и не допуска
значителен риск от тяхното нарушаване.
Процесите на вътрешна организация в „Грийн Таун Проджектс" АД са предназначени
и гарантират предотвратяване и недопускане на корупция и подкупи, случаи за които
досега не са установени.
IV. Ефект от вируса SARS-CoV-2 и пандемията от COVID 19 върху дейността на
Дружеството през 2020 година
От края на 2019 година в световен мащаб се развива епидемия от нова
коронавирусна болест, първоначално възникнала в Китай и довела до блокиране на
икономическия живот и доставките от Китай в началото на 2020г. Поради тенденцията
на увеличаване на случаите на заразени и болни, в началото на месец март 2020
година СЗО обяви официално разпространението на вируса SARS-CoV-2 и
причиняваното от него заболяване COVID-19 за пандемия. На 13 март 2020 г.
Народното събрание на Република България обяви извънредно положение в страната
заради коронавируса и бяха въведени засилени противоепидемични мерки и
ограничения. Извънредното положение продължи до 13 май 2020 г. Вследствие
изменение на българското законодателство през май 2020 г., бе дадена възможност
на министъра на здравеопазването, след съответната санкция на правителството на
България, да обявява извънредна епидемична обстановка. От 14 май е обявена
извънредна епидемична обстановка до 14 юни 2020 г., удължена в последствие
няколко пъти до 30 април 2021 г.
Пандемията и обявеното в тази връзка извънредно положение в страната
предизвикаха чувствително намаляване на икономическата активност и породиха
значителна несигурност и неизвестност за бъдещите макроикономически процеси.
Обявената в последствие извънредна епидемична обстановка редуцира част от
мерките, които бяха въведени по време на извънредното положение, но въпреки това
актуалните мерки също оказват влияние върху икономическата активност в страната.
През почти цялата 2020 година в различни държави по света бяха въвеждани
различни ограничителни мерки, включително някои ограничения в пътувания и
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транспорт, поставяне на отделни хора, както и на цели населени места и райони под
пълна или частична карантина, като Европа е един от най-засегнатите от пандемията
континенти като цяло. Тези ограничения се отразиха на доставките и доведоха до
икономически затруднения за стопанските субекти и забавяне на икономическото
развитие в Европа и други части на света. Огромен брой хора загубиха работните се
места, както в Република България, така и в Европа и в целия свят.
До края на 2020 година реално не беше възстановен нормалния икономически живот,
както в страната, така и в чужбина. Правителството на Република България въведе
различни икономически и социални мерки, чиято цел е да подпомогнат, дори и
частично, засегнатите отрасли и бизнеси в резултат на пандемията, извънредните
положения и ограниченията, въведени в страната и в чужбина. Беше приет специален
закон във връзка с въведеното извънредно положение, както и бяха направени
промени и допълнения в други закони. Различни срокове, вкл. и данъчни, бяха
удължени през 2020 година. Беше дадено разрешение на търговските банки да
договорят с клиентите си гратисни периоди и др. разсрочвания по отпуснатите
банкови кредити. Одобриха се и се осигуриха различни финансирания по програми от
ЕС и от държания бюджет на Република България.
През годината започна разработването и тестване на ваксини срещу COVID-19, като
това се случваше в няколко държави с различни темпове и успехи при изпитанията. В
края на 2020 година, както и в началото на 2021 година, въз основа на положителни
оценки от Европейската агенция по лекарствата, Европейската комисия към ЕС е
дала разрешение за употреба на територията на ЕС на три ваксини срещу COVID-19.
Ваксинацията започна едновременно в целия ЕС на 27 декември 2020 г. Очакванията
са при ваксиниране на достатъчно на брой жители на ЕС и в световен мащаб като
цяло, да се намали значително разпространението на вируса и съответно на болестта
COVID-19. Все още не може да се направи прогноза дали това ще стане в рамките на
2021 г. и ако да, то по кое време на годината.
В зависимост от продължителността на предприетите ограничения, ефективността на
ваксините и възобновяване на нормалния икономически живот, ефектите биха били
различни в бъдещите действия на Дружеството. При по-дългосрочни ограничения
това би довело до трайно влошаване на икономическите показатели и би
рефлектирало върху всички икономически субекти.
Дружеството счита, че пандемията от COVID-19, ограниченията и мерките във връзка
с нея, не са оказали влияние върху дейността на Дружеството през 2020 г.,
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.
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Дружеството не се е възползвало от икономически и социални мерки, въведени от
правителството на Република България във връзка с пандемията от COVID-1.
Важни събития, настъпили от началото на годината

V.

Не са настъпили коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между
датата на съставяне на финансовия отчет и датата на одобрението от ръководството
за публикуването му. Не са известни важни събития който биха били повлияли на
инвестиционния интерес.
Предвиждано бъдещо развитие на дружеството и планирана стопанска
политика

VI.

„Грийн Таун Проджектс" АД ще се придържа към разумна и адекватна инвестиционна
политика с цел осигуряване на:


темп на растеж на положителните финансови резултати от дейността на
дружеството, който е съобразен с реалните икономически условия в страната и
е в съответствие с интересите на инвеститорите;



прозрачност в управлението на дружеството;



защита на акционерните права и равнопоставено третиране на всеки акционер.

VII.

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

„Грийн Таун Проджектс" АД не осъществява
научноизследователската и развойната дейност.

действия

в

областта

на

VIII. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл.
187д от Търговския закон
През 2020г. „Грийн Таун Проджектс" АД не е придобивал собствени акции по реда на
чл.187д от Търговския закон.
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Декларация за корпоративно управление
(съгл. чл.40 от Закона за счетоводството и чл.100н, ал.7, т.1 от
ЗППЦК)
1. Информация за спазване по целесъобразност на кодекса за корпоративно
управление, одобрен от заместник-председателя на КФН:

„Грийн Таун Проджектс" АД се придържа по целесъобразност към целите, залегнали в
Националния Кодекс за Корпоративно Управление (НККУ) и към съвременната
делова практика на корпоративно управление. Тези цели дружеството постига като
спазва етичните норми и принципи залегнали в Кодекса:
Осигуряване на прозрачност в управлението на дружеството;
При избор на Изпълнително ръководство и формиране на неговата компетентност –
придържане към изискванията на Националните нормативни актове и Устройствените
документи на дружеството ни;
Избягване на конфликт на интереси между корпоративното ръководство и свързани с
него лица извън дружеството;
Осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол върху фирмените
процеси;
Извършване текущо и на годишна база на Независим финансов одит.
„Грийн Таун Проджектс" АД не спазва по целесъобразност друг кодекс за
корпоративно управление, както и не прилага други практики по корпоративно
управление в допълнение на залегналите в кодекса за корпоративно управление,
одобрен от заместник-председателя на КФН.
През 2020г. дейността на Дружеството е била в съответствие с целите на Кодекса,
като последователно са прилагани принципите на добро корпоративно управление в
няколко насоки, като по този начин се е стремяло да осигурява достатъчно надеждна
защита на правата на всеки един от акционерите си:
Осигуряване, улесняване и насърчаване на ефективно участие на всички акционери в
работата на общите събрания на акционерите;
Точно и навременно разкриване на информация за финансовото състояние,
резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството,

осигуряване на лесен и постоянен достъп до нея;
Спазване на правилата за определяне на възнагражденията на членовете на СД;
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Осигуряване на защита на правата на миноритарните акционери, насърчаване и
подпомагане при упражняването им, вкл. но не само изплащане на неполучени
дивиденти за минали години.

2. Обяснения от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно
управление не спазва и какви са основанията за това:
„Грийн Таун Проджектс" АД спазва залегналите правила и принципи за добро
корпоративно управление в Кодекса за корпоративно управление, одобрен от
заместник-председателя.
3.Описание на основните характеристики на системите за вътрешен
контрол и управление на риска на емитента във връзка с процеса на
финансово отчитане:
Съветът на директорите, Одитният комитет, съставителят на финансовите отчети,
както и одиторът на „Грийн Таун Проджектс" АД имат ключова роля върху в процеса
на непрекъснат и последователен контрол върху системите за вътрешен контрол,
управлението на рисковете, с които е свързана дейността на „Грийн Таун Проджектс"
АД, както и върху процеса на финансово отчитане.
От м. август 2020 г. в „Грийн Таун Проджектс" АД ефективно функционира Одитен
комитет. Одитният комитет осигурява надзор на дейностите по вътрешен одит и
следи за цялостните взаимоотношения с външния одитор, включително естеството на
несвързани с одита услуги, предоставяни от одитора на дружеството. Системата за
вътрешен контрол се изгражда и функционира и с оглед идентифициране на
рисковете, съпътстващи дейността на Дружеството и подпомагане тяхното ефективно
управление. Рисковете, пред които е изправено Дружеството се дефинират от
Одитния комитет и ежегодно се излагат в Доклада за дейността.
„Грийн Таун Проджектс" АД стриктно съблюдава правилата и процедурите,
регламентиращи ефективното функциониране на системите за отчетност и
разкриване на информация.
За
удовлетворяване
потребностите
на
акционерите,
инвеститорите
и
обществеността, „Грийн Таун Проджектс" АД прилага корпоративна информационна
политика, като предоставя пълна, актуална и достоверна информация в
законоустановените срокове, чрез:


своевременно предоставяне на информация на КФН.



своевременно публикуване на информация на уеб страницата на БФБ АД чрез
www.extri.bg
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Дружеството поддържа интернет страница www.greentown.world на която
публикува актуална информация представляваща интерес за инвеститорите и
акционерите.

С оглед осигуряване на взаимодействие с всички заинтересовани лица, Дружеството
има назначен директор за връзки с инвеститорите, с цел осъществяване на
ефективна връзка между Съвета на директорите, Одитния комитет и неговите
акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на Дружеството..

4.Информация по член 10, параграф 1, букви: „в,г,е,з,и“ от Директивата
2004/25/ЕО на ЕП и на Съвета от 21.04.2004г. относно предложения за
поглъщане:
През 2020 г. предложения за поглъщане към „Грийн Таун Проджектс" АД или от него
към други лица не са осъществявани.
В дружеството няма значими преки или косвени акционерни участия (включително
косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни
участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО.
Няма притежатели на ценни книжа със специални права на контрол.
Не съществуват ограничения върху правата на глас.
Решенията за назначаването или смяната на членове на Съвета на директорите и
внасянето на изменения в учредителния договор се вземат единствено от Общото
събрание на акционерите с мнозинство 2/3 от представения капитал.
Правомощията на членовете на Съвета на директорите и по-специално правото да се
емитират акции и облигации са регламентирани в Устава на дружеството.
5. Състава и функционирането на административните, управителните и
надзорните органи и техните комитети:
„Грийн Таун Прождектс“ АД се управлява от Съвет на директорите, чийто тричленен
състав е както следва:
1.

Емануела Стомонякова – Председател на СД;

2.

Милена Чалгаджиян – Зам. председател на СД;

3.

Албена Желева - член на СД и Изп.Директор.

Представителни правомощия имат Председателя на СД.
При функционирането си Съветът на директорите се придържа към препоръките,
залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление и по-специално:
а.) СД осигурява надлежно разпределение на задачите и задълженията между своите
членове. Основна функция на изпълнителния директор е да контролира действията
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на изпълнителното ръководство и да участва ефективно в работата на дружеството в
съответствие с правата и интересите на акционерите;
б.) Членовете на СД трябва да разполагат с необходимото време за изпълнение на
задачите си и задълженията си. В устройствените актове на нашето дружество не
съществуват ограничения за СД във връзка с тяхно участие в управлението на други
дружества;
в.) Изборът на членове на СД става посредством прозрачна процедура, която
осигурява навременна
и достатъчна
информация относно
личните и
професионалните качества на кандидатите за членове. В устройствените актове на
дружеството няма ограничения за последователността и броя на мандатите на
членовете на Съвета;
г.) По отношение възнаграждението на СД, то същото не е обвързано с критерии за
постигане на резултати. Възнаграждението е постоянно и е определено с Решение на
ОСА. Годишното възнаграждение на всички членове на СД е на месечна база и е в
размер на пет минимални заплати. Дружеството ни не е предоставило като
допълнителни стимули и възможности на СД акции, опции върху акции и други
финансови инструменти за постигнати добри финансови показатели;
д.) В действията си членовете на СД спазват необходимите изисквания, които са
залегнали в националното законодателство относно дейността на публично
дружество. Придържат се към правилата в устройствените ни актове, които отразяват
общата законова рамка в тази област;
Следвайки политиката за повече прозрачност в отношенията с регулаторните органи,
акционерите и обществеността, „Грийн Таун Проджектс" АД разкрива регулираната
информация чрез информационната система и медия „X3News”, както и на своята
интернет страница. Дружеството разкрива информация в съответствие със
законовите изисквания. СД гарантира равнопоставеност на адресатите на
информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна общност) и не
позволява злоупотреби с вътрешна информация. Системата за разкриване на
информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която
дава възможност за обективни и информирани решения и оценки.
Всички финансови отчети на дружеството се изготвят съгласно МСС, а годишният
одит се извършва от независим одитор с оглед осигуряване на безпристрастна и
обективна преценка за начина, по който са изготвени и представени тези отчети.
Отчетите се придружават от подробни доклади за дейността.
В заключение можем да обобщим, че дейността на „„Грийн Таун Проджектс" АД през
2020 г. е в съответствие с НККУ и международните стандарти.
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6. Описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение на
административните, управителните и надзорните органи на емитента във
връзка с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит,
целите на тази политика на многообразие, начинът на приложението и
резултатите през периода от това:
В съответствие с мащаба и естеството на осъществяваната дейност „Грийн Таун
Проджектс" АД не прилага политика на многообразие по отношение на своите
административни и управителни органи във връзка с аспекти като възраст и пол.
Прилага се политика по отношение единствено на образование и професионален
опит, съобразно изискванията на действащото законодателство.
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IX. Допълнителна информация по Приложение 10 от Наредба № 2 за
проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на
регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация
1. Стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки,
продукти и услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби:
За 2020 г. „Грийн Таун Проджектс" АД реализира приходи в размер на 46 хил.лв,
които са изцяло финансови приходи, в т.ч.- прихоходи от преоценка на финансови
активи- 45 хил.лв. и приходи от лихви- 1 хил.лв.. .
През 2020 г. „Грийн Таун Проджектс" АД осъществява своята дейност само в
Република България.

2. Информация за сключени съществени сделки:
През 2020г. са сключени следните сделки от съществено значение за емитента:

През третото тримесечие на 2020г. са придобити акции на българско публично
дружество за 15 хил.лв.
През четвъртото тримесечие на 2020г.са записани и придобити акции при първично
публично предлагане за 224 хил.лв
3. Информация относно сделките сключени между емитента и свързани лица,
предложения за сключване на такива сделки, които са извън обичайната му дейност
или съществено се отклоняват от пазарните условия:
През 2020г. няма сключени сделки между „Грийн Таун Проджектс“ АД и свързани с
него лица, както и предложения за такива сделки извън обичайната му дейност или
отклоняващи се от действащите пазарни условия.
4. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи
съществено влияние върху дейността му:
През 2020г. не са налице събития и показатели с необичаен за „Грийн Таун
Проджектс“ АД характер, имащи съществено влияние върху дейността му.
5. Информация за сделки водени извънбалансово:
През 2020г. „Грийн Таун Проджектс“ АД няма водени извънбалансово сделки.

6. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в
страната и чужбина и източниците на финансиране:
Основната дейност на “Грийн Таун Проджектс“ АД е съсредоточена върху
конструирането и управлението на портфейл от инвестиции в ценни книжа, търгувани
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най-вече на Българска Фондова Борса. При изграждането на портфейла от
инвестиции, мениджмънтът се стреми той да бъде съставен от акции на дружества от
различни икономически отрасли с цел диверсификация на риска. Дружеството няма
инвестиции и в чужбина.
“Грийн Таун Проджектс“ АД притежава мажоритарни участия в следните дружества:
ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ

“Грийн Инвестмънт Проджектс“ АД
Общо

2020
Размер на
% на
съучастието
съучастието
BGN ‘000
в капитала
2 805
100 %
2 805

2019
Размер на
% на
съучастието
съучастието
BGN ‘000
в капитала
2 805
100 %
2 805
-

В следващата таблица е представена информация за инвестициите на дружеството
във финансови инструменти, търгувани на БФБ.
Финансови активи, държани за търгуване,
отчитани по справедлива стойност в печалбата и
загубата
Емитент
235 Холдингс АД
Скуеър Кюб Пропъртис АД
ФОНДОВЕ PIONEER
Общо

31.12.2020

31.12.2019

BGN ‘000
59
224
103
386

BGN ‘000
98
98

Източници на финансиране за основните инвестиции на “Грийн Таун Проджектс“ АД
през 2020г. са средства от одобрената с решение № 527-Е от 02 април 2019г. на КФН
емисия в размер до 8 000 000 (осем милиона) броя обикновени, поименни безналични
акции с право на глас, с номинална емисионна стойност от 1 (един) лев всяка , с ISIH
kod BG1100014189, издадени от “Грийн Таун Проджектс“ ЕАД, в резултат на
увеличенето на капитала, съгласно решение от 11.12.2018г. на едноличния
собственик на капитала.
Процедурата по увличението на капитала протече при изпълнение на всички
законови изисквания и приключи успешно на 14.06.2019г. Брой записани и платени
акции от увеличние на капитала – 4 009 000.
8.Информация относно сключени от емитента или от негово дъщерно дружество, в
качеството им на заемополучатели, договори за заем:
Дъщерното дружество “Грийн Инвестмънтс Проджектс“ ЕООД е получило заем от
Грийн Таун Проджекетс АД в размер на 40 хил. лв., при лихвен процент 3,50 % на
годишна база. Падеж - 15.05.2021 г.
9. Информация относно сключени от емитента или от негово дъщерно дружество, в
качеството им на заемодатели, договори за заем:
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Емитентът има вземане по Договор за заем от дъщерно дружество “Грийн
Инвестмънтс Проджектс“ ЕООД в размер на 40 хил. лв., при лихвен процент 3,50 % на
годишна база. Падеж - 15.05.2021 г..
10.Информация за използването на средства от извършена нова емисия ценни книжа
през отчетния период:
През отчетния период няма емитирани 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 публикувало прогнози за финансови резултати от дейността си.
12.Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с
посочване на възможности за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и
мерки, които емитентът да предприеме с оглед отстраняването им:
Финансовите активи на дружеството се управляват така, че да не се получават
сътресения в ликвидността му в нито един момент.

13.Оценка на възможностите за реализация на инвестиционни намерения с
посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните
промени в структурата на финансиране на тази дейност:
„Грийн Таун Проджектс“ АД ще реализира инвестиционните си намерения след
внимателен анализ и преценка на оптималната ситуация на пазарите, което може да
бъде постигнато с привличне на финансови средства, чрез увеличение капитала на
дружеството с механизма на публично предлагане на акции или със заемни средства.
14.Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за
управление на емитента:
През 2020 г. не са настъпили промени в основните принципи за управление на
емитента. Дружеството се придържа към стратегическо управление на активите си с
оглед постигане на: нарастване стойността на инвестицията за своите акционери,
висока текуща доходност за тях чрез активна дивидентна политика, прозрачност в
управлението на дружеството, а също и защита на акционерните права и
равнопоставено третиране на всеки акционер.
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:
На 26.08.2020 г. редовното годишно ОСА избра Одитен комитет на Дружеството.
Текущият мониторинг от Одитния комитет се състои в оценяване дали системата е
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подходяща все още за дружеството в условията на променена среда, дали действа
както се очаква и дали се адаптира периодично към променените условия.
Оценяването е съразмерно с характеристиките на дружеството и влиянието на
идентифицираните
рискове.
Одитния
комитет
идентифицира
основните
характеристики и особености на системата, включително основни инциденти и
съответно приетите или приложени корективни действия. Рисковете, пред които е
изправено Дружеството се дефинират от Одитния комитет и ежегодно се излагат в
Доклада
за
дейността.
Дружеството
поддържа
интернет
страница
(www.greentown.world ) на която публикува актуална информация представляваща
интерес за инвеститорите и акционерите. Дружеството своевременно предоставя
информация на КФН. Също така, Дружеството информира обществеността за
значимите събития, свързани с дейността му, като регулярно публикува информация
чрез Екстри Нюз (www.x3news.com). С оглед осигуряване на взаимодействие с всички
заинтересовани лица, Дружеството има назначен директор за връзки с
инвеститорите, с цел осъществяване на ефективна връзка между СД на дружеството,
неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на
Дружеството.
16.Информация за промени в управителните органи през годината:
През 2020г. няма промени в управителните органи.
17.Информация за размера на възнагражденията, наградите или ползите на всеки от
членовете на управителните органи за 2020г.
През 2020г. членовете на СД не са получавали парични възнаграждения. Няма
условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината. Няма суми,
дължими за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни
обезщетения.
18.Информация за притежавани от членовете на управителните органи акции на
емитента:
Членовете на СД не притежават акции на емитента.
Емитентът не е предоставял опции върху негови ценни книжа.
18.1. Информация за членовете на СД към 31.12.2020г., съгласно изискванията на чл.
247, ал.2 от Търговския закон
Съставът на Съвета на директорите е както следва :

Емануела Ивелинова Стомонякова е член на друг административен, управителен или
надзорен орган и/или висш ръководител на:
Сто и Сто Консулт ООД, ЕИК: 205179935, с адрес: гр. София, ул. Г.С. Раковски 147,
ап. 1 - съдружник, притежаващ 50% от дяловете от капитала на дружеството.
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OT HaCTOs:tll.(1I1
aKLlIl10Hep~.
20.II1HcpopMaLlIl1s:t sa BII1Cs:tll.(1I1
CbAe6HII1, aAMII1HII1CTpaTII1BHII1II1nll1ap6l11Tpa>KHII1np0ll13BOACTBa,
«acaeuia

3aAbn>KeHII1s:t II1nll1B3eMaHII1s:t Ha eMII1TeHTa'

Hs:tMa CbAe6H 111
, aAMII1HII1CTpaTII1BH~II1nll1ap6l11Tpa>KHII1np0ll13BOACTBa, xacaeuia

3aAbn>KeHII1s:t

II1nll1B3eMaHII1s:taa "rpll1t11HTaYH npOA:>KeKTC" A/J,.
21.,QaHHII1 aa ,QlI1peKTopa aa Bpb3KII1 C II1HBeCTII1TOpa:
,QlI1peKTOp aa Bpb3KII1 C II1HBeCTII1TOpll1TeHa "rpll1li1H TaYH npOA>KeKTC" A/J, e

OT 01.08.2019r.

Mapnena

reOprll1eBa

Ten.:0878566019
CbBeTbT

aa

nocroaepeu

en.aapec:

Ha aapec:

rp.Cocpas

1303,

A/J,

aa

npes

yn.

"Tpll1

yWII1" NQ 6A,

dvi@greentown.world

AlI1peKTOpll1Te C'-tIl1Ta, '-te HaCTOs:tll.(II1s:tAOKnaA
npernen

npOA>KeKTC"

nonOBa,

pa3BII1TII1eTO 111pe3ynTaTII1Te
2020r.

<P~HaHcoB~s:tT

OT'-teT

sa

AetilHOCTTa

OT Aeli1HocTTa
crpaassa

CbAbp>Ka

Ha ,fPll1t11H TaYH
Bs:tPHO 111 '-teCTHO

II1HcpopMaLlIl1s:tTa aa aKTII1BII1Te ~ naCII1BII1Te, cpll1HaHCOBOTO CbCTOs:tHlI1e 111cpIl1HaHCOBII1s:tT

oesynrar

Ha APY>KeCTBOTO. B AOKnaAa

II1Ma aHanll1TII1'-tHa II1HcpopMaLlIl1s:t, KOs:tTOMO>Ke na

6bAe AOCTaTb'-tHa He carao Ha aKLl1l10Hep1l1Te,HO 111Ha APyrll1 nnua, KOIl1TO6111xa»cenana na
II1HBeCTlI1paTB aKLlll1111
Ha APY>KeCTBoTo.
26.03.2021

rp.Cocpas

r.
EMaHyena

CTOMoHs:tKoBa.
Cmpauuua lJ (1111 .5II

,lJ,OI<J1A,lJ,HA HE3ABHCUMUR

O,lJ,UTOP

AfJ. (ApY>I<eCTBOTO),CbCTOAlU,ce

HV1€V13BbpWVlXMeOAVITHa q,V1H3HCOBI1R
OTyeT Ha rpMHH TaYH npOA>I<eKTC
OT OT4eT3 sa q,Y1H3HCOBOTO
CbCTOAHl1eKbNl 31.12.2020

f. M OT4eTa sa Bceo6xBaTHHA AOXOA, OTyeT3 sa

npoMeHHTe B c06CTBeHHA Kan11T311110T4eT3 33 n3pI1YHItITe nOTou,1II33 fOAI1H3Ta,
AaTa,

aaaspureauia

H3 Ta3Y1

K3KTO 11 nORCHI1TellHI1Te npl1110>l<eHHRKbM q,ItIHaHCOBIIIROT4eT, BK.llf04I11TellHO0606w,eHOTO

onOBeCTRBaHe Ha 3Ha4111MI1Te
C4eTOBOAHV1
nOflliITlIIKIiI.
no

uaure MHeHi.1e, nplIIllO>l<eHIIIRTq,I1HaHCOB OT4eT npeACT3BfI AOCTOBepHO, BbB BCI14KV1Cbw,eCTBeHV1

acnexra,

q,IIIH3HCOBOTOCbCTORHllleHa ApY>I<eCTBOTOKbM 31.12.2020

OT Aei:1HoCTTa V1napY14HIIITe My nOTou,1IIaa fOAIIIH3Ta,

r., HeroBV1Teq,I1HaHCOBItIpe3YllTaTI1

saaspureauia

csoraercrane

Ha T3311A3Ta, B

C

Me>l<AYHapoAHIilTe CyeTOBOAHI1CT3HAapTI1, npaeru OT EBponeHCKIIIRTCbf03

OCH080Hue 30 U3P03R80He HO MHeHue
Hille 1113BbPwlllxMe HaWV1ROAI1T B

Haunrre

csorsercreae

C Me>l<AYH3poAHlIITe OAIilTOPCKIil CT3HA3PTIII (MOC).

OTfOBOPHOCTIilCbf1l3CHO Te3111CTaHAapTIil ca onlilcaHIil

AonbllHIIITellHO

B

pasnena

OT HaWHR

AOKllaA OTroBOPHOCTI1Ha OAY1TOP3sa OAY1TaH3 q,I1H3HCOBIIIROT4eT. Hille CMe He3aBi-1CII1MII1
OT rpV1HHTaYH

AfJ. B CbOTBeTCTBl1eC Me>t<AYHapoAHIIIReTlI1yeH KOAeKc Ha npoq,eCYlOH311HIfITeC4eTOBOAIfITel1ll1

npOA>I<eKTC

(SK11fOYIfITellHOMe>l<AYHapoAHIfI CT3HAapTIfI sa He3aBlflcIfIMoCT) Ha CbBeT3 sa Me>KAYH3poAHIfI CT3HAapTII1
no eTV1Kasa CyeTOBOAII1Telllfl(KoAeKca

Ha CMCEC), 33eAHo C eTIfI4HII1Te 1f13Ii1CKB3HIfIR
Ha 3aKOHa aa

He3aBlilCIiIMIiIRq,IfIHaHcoB 0AIIIT (3HcI>O), npll1110>l<IfIMIil
no

orxoureaae

H3 HaWIltA OAIltTH3 q,I1HaHCOBIltROT4eT

B 6b11r3plIIR, KaTO Hlfle 1t13nb11HIllXMeIII H3WIiITe APyri-1 eTIII4HIII OTrOBOPHOCTItIB CbOTBeTCTBlfle C
1;!3111CKBaHHRT3
H3 3HcI>O 111
KOAeKca H3 CMCEe. Hille CYIilTaMe, "Ie 0AIIITopcKIilTe AOK33aTe11CT133,
n011yyeHItI
OT Hac, ca AOCT3Tb4HIIIIII YMeCTHlI1,aa Aa OCVlrypRTfiaaa 33 HaweTO MHeHllle.

HmO'106U

ooumopcxu

8bnpOCU

Kllf040BIII 0AIiITOPCKIil ssnpcc» ca Te31i1BbnpOCIII, KOIilTOcsrnacuo

H3W3Ta npodiecaoxanaa

npeueaxa

ca

611111111
C Hai1-fo11RMa 3Ha4111MOCT
nplil OAIilTa Ha q,IiIH3HCOBIiIROT4eT sa TeKyw,Ii1Rnepaon. Te3111BbnpOCIII ca
p33r11eA3HII1KaTO 43CT OT H3WI-1R0AIIIT Ha q,IIIH3HCOBYlROT4eT KaTO U,R110 III q,opMlilpaHeTo

H3 H3weTO

MHeHYle OTHOCHOHero, KaTOHille He npeAoCT3BRMe oTAe11HOMHeHllle OTHOCHOTe311BbnpoCIil.

CTp. 1/8
NlI<.Oll1yPoltnClt~V

CO<!>HR, >t<.H. rEO MliIJ'EB, VII. fEO MVlIlEB No 15, an. 10
Tel. +359201 114114

e-mall:ntbcfs@nibos.net
www.IHtyos.r.s1

BHH<npHl10H<eHHe

10. ~HBeCTH14HHB Ab~epHH

npeAnpHflTHfI

-

Ka«

ooumopcxu esnpoc 6eULe
aopecupan npu npoeeoenus: om HaCoiium

KnIO'IOB OAHTOPCKHB'hnpOC

I
ApYH<eCT60TO

OTYIo1Ta IIIHBeCHIl,V'1R 6

AbU\epHO

HaA

Ha

69 %

OT4eTa

2805

XVlI1. 116., KoeTO npeACT3611flR3

a

OT aKTI.18Ii1Te. ApY>KeCTBOTo npI.13HaS3
CVI

Io1H6eCTIIIL.J,Io1Ii1Te
6

npeAnplilRTIiIR
HaMalleHa

no

tJ,eHa

Ha

AbU\epHIil

npliIA06li1saHe,

CbC 3ary61i1 OT 06e3L.J,eHKa.

m0311 KAJOI.(06

s Ta31110611aCT HaWl-1Te 0AIIITOPCKII1

APy>+<eCT60 rpVli:1H IIIH6€CTMbHT npOAH<eKTC EOOA
B paswep

KbM <l>HHaHcoBHRONeT.

.--....

6KI1t041i1Xapa3f11e>KAaHe VI OL.J,eHKaHa HanpaseHIMl
OT APY>KeCTBOTO aHanlil3

Bb3Bpaw.aeMOCT;

a Hall 11133 3a

Ha

111Hei:1HaTa

l-1OL.J,eHKaHa

IiIHAl-1KaTOpliI

3a

Ha IIIHBeCTI1!L.J,liIflTa;
npernez; iii OL.J,eHKa
iii YMeCTHOCTTa H3

<pIIIHaHCOBl-1R OT4eT

1.1 H<popMaL.J,IiIRTa

Hl.1e 06pbw.aMe

111
HBeCTI-1tJ,II1RTas

npernezi

Hal11i14l11e Ha

rrsn-rorara

BbB

xa

onoeecraaauaara
IiIHBeCTl-1L.J,IiIRTa111

npwraraxare

OTHOCHO

C4eTOBOAHIiI nOlllilTIiI Klil,

---------

CbU4ecmaeHa necuzypnocm, CBbP30HO

Ha

rplili:1H IIIHseCTMbHT npOA>KeKTC EOOA
04aKBaHa

06e3tJ,eHKa

-----------------------------

----

npoueavpa

c npeonononcenuemo

30 oeucmSQU(o

npeimpunmue

BHIiIMaHV1e Ha nORCHIo1Tel1HOnpliI110>t<eHl.1enpliIHL.J,liIn Ha Aei:1CTBaw.OTO npeanpaarae KbM

<pIo1HaHCOSIiIAOT4eT, <Pl-1HaHCOBI.1RT
OT4eT Ha APY>KeCTBOTO e j,13rOTSeH Ha nplilHL.J,liIna Ha Aei:1CTsaw.OTO
1113n0l13saHeTo Ha T031i1npliIHL.J,lIfne nozixonsuio, OCBeH axo PbKOBOACTBOTO Bb3HaMepRsa

npeAnpliIATlile,

npexpara

Aa nlo1KBIiIAlilpa APY>KeCTBOTO 1i1111i1
Aa

Aei:1HoCTTa MY, VlI1V1HRMa APyra

peanaa

aflTepH3TIIIBa,

OCBeH Aa ro HanpaSII1,
ApY>KeCTBOTO e C
c06CTBeHlilfl

peracrpupaa «arurran

B

KSnlilTal1 Ha APY>KeCTBOTOSb3MI3a

paawep Ha 4059 XI1I1. I1B, iii KbM 31 AeKeMBpliI 2020
Ha 4046 XI1I1. I1S. B pesvnrar aa KoeTO 41i1CTaT8CTOi:1HOCT

Ha aKTIiI811Te Ha APY>KeCTBOTO e nOA pa3Mepa
HeclilrypHocT,

KORTOMO>Ke Aa

nopona

Ha 6nlilcaHIiIR

npOAbl1>t<1iIAa <PYHKL.J,IiIOHlilpa
KaTO Aei:1cTsaw.o npeAnplilRTl!1e.

on-oureuae

xanaran,

KoeTO nopa>KAa

csuiecreeaa

3Ha4Ii1TeJ1HYlCbMHeHIiIR OTHOCHOcnocofinocrra Ha Apy.>+<ecTBoTo Aa

Hauiero

MHeHlI1e He e MOAIiI<pII1L.J,lI1paHO
no

Ha T031-1Sbnpoc.

,apyau evnpocu
¢II1HaHCOBI!1R014eT Ha Apy>t<eCTsoTO 38 rOAI-1HaTa, aasupureauia

Ha

31 AeKeMspliI 2019 r.,

e OAII1TlI1paHOT

APyr 0AIiITOP, Koi:1To e 1I13AanOAII1TOPCKl-1
AOKJ1aA C HeMoAIiI<pI!1L.J,l!1paHO
MHeHlile OTHOCHOT03111014eT C AaTa

10 IOHII12020 r.

rpHHH TaYH npOAlK8111'CAA Ci>HHaHco801"l8T KbM
NlhoJay PollnctJov

31.12.2020

CO<jlI1R,)1(.1\, rEOMIM1EB, YII. rEOMVI/tEBNo 15, an 10
Tel +"35924114 114

CTp. 2/8
e-rnail'nlbOs@nlbOSJ1ot
www.nibo._"ol

AOKl1aA

BbPXY APyrll1 npaBHII1 111perYl1aTOpHII1

B AOnbl1HeHl-le
AeHHocna,

Ha HaWII1Te OTrOBOpHOCTII1 111AOKl1aABaHe

AeKl1apaLl,I,HHa sa xopnoparaaao

APyra
APyraTa

xacasr

Cbrl1aCHO Moe

vnpaaneaae

Sb3Harpa>+<AeHI-1RTa, Hille 1I13nbllHII1XMe VI
npouenvpa

1tt3I11CKBaHII1~

III AOKI18A8 sa 1I13nbl1HeHII1e Ha n0l1111TII1K8Tasa

npouenvpare, A06aBeHII1 KbM 1I13111CKS8HII1Te
no MOe.

npOSepKII1 aa Hal11114111eTO,
K8KTO III nposepxa

II1HQ>opMau,1-1RC uen Aa Hili nOAnOMorHaT

Te3111

Ha Q>opMaTa 111cbAbp>+<aHlI1eTO Ha Ta3111

BbB Q>opMlI1paHe Ha CTaHOB1-1w.e OTHOCHO TOBa Aal1l11

II1HQ>opMaLl,II1RBKIlIOYBa onOBeCTflBaHIMlT3

111AOKllaABaHII1RTa,

3aKoHa aa CyeTOBOAcTBOTO 111B 3aKoHa sa ny611I11YHOTOnpeanaraae
3nnLJ,K BbB Bpb3K8 C 1.111.
100H, all.

no OTHOWeHlI1e Ha AOKl1aAa sa

npeAB1-1AeHII1 B rnaea

ceAMa

OT

Ha u,eHHII1 KHIII>t<a,(411. 100H, all. lOOT

8, T. 3 1114 OT 3nnLJ,K, KaKTO VI 411. 100H, all. 13 OT 3nnLJ,K BbB BPb3K8 C

1.111.
116B, all. lOT 3nnLJ,K), nplI1110>+<II1MJ..1
B 6bllrapillR.

CmOHOSUU,4e
SbS SPb3KO C "111.
37, Oil.
Ha 6a3aTa Ha 1I13BbpWeHII1Te npouezivpa,
•

VlHQ>opMaLl,J..1RTa,BKll1OyeH8

6 om 30KOHO 30 cuemoeoiicmeomo

HaweTO CTaHOBII1w.e e, -re:

B AOKllaAa

38 AeHHOCTTa aa Q>IiIHaHcosaTa

rOAII1Ha, sa KORTO e

J..13fOTBeHQ>IiIHaHCOBJ..1RT
OTyeT, CbOTBeTCTBa Ha Q>1-1HaHCOBIiIR
OTyeT.
•

AOKllaAbT

aa AewHocna

e 1I13rOTseH B CbOTBeTCTBlI1e C 1i131i1CKBaHIiIRTa
Ha rl1aBa ceAMa

38 CyeTOBOACTBOTO 1-1Ha 1.111.100(H),

all. 7 OT 3aKoH8

sa ny6111i1YHOTO npennarase

OT 3aKOHa
Ha Ll,eHHIft

KHII1>t<a.
•

B AeKllapaLl,lftJ'lTa sa xopnoparaauo
Q>II1HaHCOBIi1RToT4eT,
C4eTOBoACTBOTO

iii

e

vnpasneaae

npencraseaa

sa Q>IiIH8Hcos8Ta rOAI1Ha, aa KORTO e 1I13rOTBeH

rnasa

1i131i1CKsaHaTa csrnacao

ceAMa

411. 100 (H), all. 8 OT 3aKoH3 sa ny611114HOTO npeanaraxe

OT 3aKoHa

sa

Ha Ll,eHHJ..1KHIII>t<a

II1HQ>0pMaLl,Ii1R.
•

AOKllaAbT

sa 1I13nbl1HeHIi1e Ha nOllJ..1TMKaTa sa Bb3Harpa>KAeHII1RTa

KORTOe 1-13rOTBeHQ>VlHaHCOBIi1RT01"-leT, e npenocraaea
B HapeA6aTa

Ii1orroaapa

aa Q>IiIHaHcoBaTa rOAIr1Ha, sa
Ha 1i13l-1CkS8HIi1RTa,onpeneneaa

no 1.111.
116s, all. lOT 3aKOHa 3a ny611Ii1YHOTOnpeanarase

CmOH08UU,4e8b8 8Pb3KO

C

Ha LleHHIi1 KHIiI>+<a.

"111.100(H), 011.10 SbB epb3Ko C "111.100 H, 011.8, m.

3 U 4 om 30KOHO

30 ny6l1u"IHomo npeOIlOZOHe HO 4eHHU HHu}KO
Ha 6a38 Ha 1-13SbpWeHII1Te npoLl,eAyplil
npennpasrnero

11

11 H8 npJ..1A06J..1TOTOn03HaaaHe

cpeziara, S KORTO TO pa60TIi1, no Hawe

xapaKTepl1CTJ.1KIi1 Ha CJ.1CTeMI·1Tesa BbTpeweH
Bpb3Ka C npoueca

KOHTPOll Ii1 vnpasnexae

Ha Q>lo1HaHCOBO01"-ll4TaHe, KoeTO e Y8CT OT AOKllaAa

CbAbp>+<aHlo1eTOHa AeKllapau,lo1RTa sa xopnoparaeao

vnpasneaae)

Ii1 pa361i1paHe Ha AeHHocna

MHeHl1e,

Ha

Onli1caHli1eTO Ha OCHOBHI-1Te

Ha pIIICKa H8 npennpnaraero
sa AeHHocna

BbB

(KaTO el1eMeHT OT

Ii1ItIHQ>opMaLlJ..1RTano 411. 10, naparpao

1, 6YKBVI "a", "r", "e", "3" VI"a" OT Alii peKTVIsa 2004/25/EO
aa EsponeikKlo1R napnawexr
Ii1Ha cssera OT 21
2004 rOAIiIHa OTHOCHO npeAllo>t<eHIi1RTa aa norrrsuiaae, He CbAbp>t<aT cllyyalil Ha csuiecrseao

anpwi

HenpaSlo1l1HO AOKllaAsaHe.

rplAi1.HlaYH npOA>KeKTCA/J., <lllolHaHcoe ONeT KbM 31.12.2.02.0
Nlkolay Pollnr;(wv
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COcPIAR. >K.H.rEOMII1J1EB,
vn. reo MW1EBNo 15, an. 1.0
Tel-! 35924114114

e-m/illlnlbos@n,bQs,net
wwwnibosMt

,llonbnHumenHO
lOO(H), an.

OOKI1a08aHe

4, m. 3 om 3aKoHa

OmHOCHO oouma
sa ny6nu'IHomo

na q,UHaHC08Ui1 omsem

npeonaeane

8b8 8pb3Ka

C "'/.

«a 4eHHu KHUHCa

I13R6l1eHue 6b6 6Pb3KO C vn. 100(H), 011.4, m. 3, 6. ,,6/1 om 30KOHO 30 ny611ulfHomo npeonoeOHe HO
~eHHU KHUJKO
V1Hc:popMaLl,IMIOTHOCHO CAellKIiITe CbC CBbp3aHIII Illilu,a e onosecreaa

18

B npl-11l0>KeH)IIe

CSbp3aH)II 1l)!1u,a

KbM c:p)llHaHCOBIIIROTyeT. Ha 6a3a Ha 1-13BbpWeH)IITe OT Hac OAIIITOPCK)II npoueavp« SbPXY cAellKIiITe CbC
cBbp3aHJ.1 J1)11u,a
KaTO -iacr OT HaW)IIR OAJ.1THa c:pJ.1HaHCOSJ.1R
OTYer KaTO U,RIlO, He ca Hili CTaHaJ1111
1-13SeCTHIII
c:paKTI-1,oficroarencrea

IIIJ1111
p,pyra

J.1HcpopMau,IIIRj Ha 6a38

Cp,eJ1KJ.1TeCbC CBbp3aH)I1 J1J.1u.aHe
aasupuraauia

H3 31.12.2020.,

24 "OnoseCTRB3He

Ha KOIIITO p,a HanpaSJ.1M 3aKlllOyeH\IIe,

ca onOSeCTeHJ.1 B np)!1J10>KeH)!1RC:PJ.1H3HCOB
OTYeT sa

6bB BCJ.1YKJ.1
Cbw,eCTBeHJ.1acnexrn,

rOAJ.1HaT3,

6 CbOTBeTCTBJ.1eC J.13J.1CKB3H)IIRTa
H3 MCC

Ha cBbp3aHJ.1 1lJ.1u,a".Pe3YJlTaT)IITe OT HaWJ.1TeOp,IiITOPCKJ.1
npouenvp«

CbC cBbp3aHJ.1 JlJ.1u,aca pa3flleAaH)I1

"Ie

BbPXY Cp,eJ1KJ.1Te

OT Hac B KOHTeKCTa Ha c:popMJ.1paHeTO Ha HaweTO MHeHllle OTHOCHO

cpI-1HaHCOSJ.1R
OT"IeT KaTO U,RIlO, a He C uen 1!13pa3RS8He Ha OTp,eJ1HOMHeHlo1e BbPXY Cp,eJ1KIo1Te
CbC CBbp38HIII
J1111u,a.

I13R6neHue 6b6 6Pb3KO C 'In. 100(H), on. 4, m. 3, 6. »e" om 30HOHO 30 ny6l1u'IHomo

npe0l10eOHe HO

~eHHU KHUJKO
HaWIiITe OTfOBOPHOCT)IIaa Op,I.1THa c:pJ.1HaHCOBI.1R
OT"IeT KaTO U.RJ10,Oni-KaHIII B pasnena
"OTrosopHOCTIII

Ha HaWIo1Rp,OKJl8A

Ha 0AI.1TOpa sa 0AlilTa Ha c:pIiIHaHCOBIiIROTYer", BKJlIOYSaT ou,eHRBaHe p,81l)ll cp)l1HaHCOS)IIRT

OT4eT npep,CTaBR csuiecraeaare

CAellKIo1101
Cb61.1TIo1R
no HaY)IIH, Koiho

nOCTJ.1fap,OCTosepHO npencrassae.

Ha 6a3a Ha J.13BbpWeHJ.1TeOT Hac OA)ltTOPCKIo1
npoueavp« BbPXY CbllJ,eCTBeHIo1Tecp,eIlKI.1, OCHOBOnOJ1araw,1II
aa c:pJ.1HaHCOSJ.1R
OTyeT sa rOAIiIHaTa, aas'epuraauta

Ha 31.12.2020,

06CTORTeJ1CTBa IiIIlIo1APyra

Ha KOI-1TOP,d H8npaSIiIM

CIlY4alo1 Ha csuiecraeso

IiIHcPopMau,J.1R,Ha 6a3a

Hep,ocToBepHo

npencraesae

He ca HI-1 CTaHaJ1101
1.13BeCTHIo1
c:paKTI.1,

iii onOBeCTRBaHe

3aK/1104eHlo1e, ye ca Halllo1u,e

6 CbOTSeTCT6)11eC npIiIIlO>f<IIIMIo1Te

liI3I.1CKSaHIiI.RHa MC<I>O, nplileTj.1 OT EsponeilcKJ.1R Cb103. Pe3YllTaT)IITe OT HaWJ.1TeOp,IiITOPCK)I1npouenvp«
BbPXY csuiecraeaare

sa cpIo1HaHCOSJ.1R
OTYeT cp,e/lKIiI iii Cb61i1TIiIRHa ApY>KeCTSOTO ca pa3rJ1eAaHIiI or Hac B

kOHTeKCTa Ha cpopMwpaHero
1i13pa3RSaHe Ha ornenso

,lloKnoo8aHe

H8 Hawero

MHeHlile OTHOCHO cpliIHaHCOSIo1ROT"IeT KaTO U,RIlO, a He C uen

MHeHl-1e BbPXY Te3V1Cbw,eCTBeHI!1 cp,eIlKW.

CbMaCHO "111.10

om Peznamenm (Ee) NS!537/2014

8b8 8Pb3KO C U3UCK8aHUllma

HO "111.59 om 30HOHO 30 He308UCUMUR q,UHOHC06 oiium
CbfJlaCHO 1i131i1CKSaHVlRTa
Ha 3aKOHa aa He3aBIiICIiIMIiIR cplo1HaHCOS0AIiIT SbB Bpb3Ka C Yll. ro or PerllaMeHT

NQ

(EC)
•

537/2014,

H)IIe p,OK.JlaASaMe p,onbIlHIIITel1HO VI10131l0>KeH8TanO-AoIlY )IIHc:p0pMau.IiIR.

HJ.1KOllaH nOlllo1H4es e Ha3Hal.feH sa 3ap,bll>KIiITelleH

Op,IIITOp Ha c:pwHaHcoBIIIR orver

aaaspureauia

npOA>f<eKTC A!J., OT 06W,OTO cb6paHIo1e

Ha 31.12.2020

aKu,J.10HepVlTe, npoaeneuo
•

Ha rplIIHH

TaYH

sa nepuoz;

Op,Io1TbTHa cpHHaHcoBIiIR OT"IeT aa fOAIIIHaTa,

aaaspuraauia

Ha 31.12.202.0

aHra)+(HMeHT

sa

nbpBIiI

nblleH

HenpeKbcHaT

Ha

OT ep,Ha fOAIiIHa

npezicraanaaa
npennpasrve,
•

r.

Ha 26-08-2020,

sa rOAJ.1HaTa,

r. Ha !J.pY>f<eCTBOTO

3ap,bll>KlilTelleH

OAIo1T Ha TOBa

)113BbpWeH OT Hac.

nOTBbp>f<p,aSaMe, '"Ie 1013pa3eHoTOOT Hac Op,I-1TOPCKOMHeHlo1e e B CbOTBeTCTBllle C p,onbIlHVlTeIlHIiIR
p,OKllap"

npencrasea

Ha Op,IiITHI-1RKOMIiITeT Ha ApY>f<eCTBOTO, csrnacuo H3101CKBaHIIIRTa
ua "Ill. 60

OT 3aKoHa aa He38BIiICIiIMIo1Rc:pIiIHaHcoB OAIo1T.
•

nOTBbp>KAasaMe,

ye He CMe npenocrasana

C:PIo1H8HCOB
Op,VlT3a6paHeHH

fp",i.iH TaYH npOAlt<eKTCAA, CP",HaHcoeorver
NlJ<o!ayPollnchev

KbM

nOCOl.feHIIITe B "Ill. 64 OT 3aKoHa

sa He3a6VlCIiIMIo1R

yCIlyn1 1013BbHop,IIITa.
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•

nOTBbp>t<AaBaMe,

ye nplll

1113BbpWBaHeTO

Ha OAlilTa

CMe 3ana31'1J'III CBORTa He3aBIIIClilMOCT

cnpswo

{J.py>t<eCTBOTO.
•

3a

nepaoaa,

sa KOHro ce OTHaCR Ii13BbpWeHIo1RTOT HaC 3aAbJl>t<IIITeJ1eHOAl'lT, ocaeu

CMe npeAOCTaBIIIJlIII APyrlll

AA

yCJlyrli1 fpl!1iiiH TaYH npOA>t<eKTC

oAIII"Ta, Hille He

III KOHTpOJllllpaHI!1Te or

Hero

npeAnpIIIRTI!1R, KOt.1"TO
He ca nOCOyeHIII S AOKJlaAa sa AeiiiHocTTa 1!1J1111
<pI!1HaHCOBIIIROTYeT Ha fPl!1l11H
TaYH npOA>t<eKTC A{.l.

UHcP0PM014UR, P0317UI.fHO om cPUHOHCOBUR omuem U

Apyzo

PbKOBOACTBOTO HOCI-1orroeopaocr

sa APyraTa

ooumopcuu«

«eeo

OOH1700 6bPXy

IIIH<popMau,I-1R.{J.pyraTa IIIH<popMau,IIIR ce CbCTOI1OT AOKJIaA

38 AelllHOCTTa, AeKJlapau,IIIR sa «opnoparaaao

vnpaaneaue

III AOKJlaA sa 1i13nbJlHeHllle Ha nOJlIII"TI!1KaTasa

Bb3Harpa>KAeHIIIRTa, 1113rOTBeHII1
OT PbKOBOACTBOTO CbrJlaCHO fJlaBa ceAMa OT Baxoua aa cyeTOBOACTBOTO,
HO He BKllIOYBa <pIIIHaHCOBIIIROTyeT III HaWIIIR OAIIITOPCKIil AOKJlaA, BbPXY Hero, KORTO nOJlYYIIIXMe npeAI!1
AaTaTa Ha HaWIIIR OAIilTOPCKIil AOKllaA.
Hawero

MHeHllle OTHOCHO<PIIIH8HCOBI!1R
OTYeT He ofixeauia

KaKBaTO 1'1 Aa e q,opMa Ha 3aKJlkNeHIi1e sa curvpxoct
AOKJlaAa Hili III .0.0 crene-rra,
BbB sp'saxa
p,pyraTa

APyraTa

IIIH<popMau,I'IR III Hlo1eHe 1!13pa3RBaMe

OTHOCHO HeR, OCBeH aKO He e 1113pIIIYHOnOCOyeHO B

.0.0 KORTOe nOCOyeHO.

C HaWIIIR OAVIT Ha q,I!1HaHCOBI!1ROTyeT, HawaTa orroaopaocr

ce CbCTOl1 B TOBa Aa npoverew

IIIH<popMau,I'IR III no T03111HaYVlH p,a npeu,eHVlM AallVl Ta3l1 zipvra

l1Hq,opMau,IIIR e B cbUJ,eCTBeHo

HeCbOTBeTCTBVle C q,II1HaHCOBJ-1R
OTyeT J-1J1J-1
C HaWI-1Te n03HaHJ-1R, npI1A06J-1TJ-1no apewe
APyr

HaYI'IH 1113rJle>t<p,a
Aa cbAbp>t<a CbUJ,eCTBeHo HenpaBIiIJlHO AOKJlaASaHe.

pafiorara,

KORTO CMe

1i13BbpWIIIJIiii, Hlile

HenpaSIilJlHO AOKJlClABaHe B T33111APyra

p,oCTlo1rHeM AO 3aKIllOyeHllle,

H8 OAIIIT8, IMIII no

B cllyyatl
ye

e

ye Ha fiasara

HaJllilu,e

Io1Hq,0pMau,IiIR, OT Hac ce 1-13111CKSa
Aa AOKllap,saMe

Ha

cbUJ,eCTBeHo
T03111<paKT.

HRMaMe KaKBO p,a p,OKJIaASaMe B TOBa oraoureuae.

OrrOBopHOCTM Ha PbKOBOACTBOTO

PbKOBOACTBOTO HOCI'I orrOBopHOCT
orser

aa

tPMHaHCOBIIUt ONeT

aa J-13rOTBRHeTOIII AOCTOBepHOTO npeACTaBRHe

Ha T031i1 <pIiIHaHC08

S CbOTBeTCTBlile C Me>Kp,YHapop,HIo1Te CyeTOBOp,HI1 CTaHAapTI!1, npl!1eTIII OT EspOneHCKI!1RT CblO3 1!1sa

raxasa

CI!1CT€Ma sa

ocarvpaaaae

asrpeurea

KOHTPOIl,

xaxearo

PbKOBOACTBOTO

1!13rOTBRHeTO Ha q,I!1HaHCOBIil OTYeTlII, KOIIITO He

onpenens

CbAbp>KaT

KaTO He06xOAIiIMa

aa

CbUJ,eCTseHIII HenpaSillIlHIII

OTYIIITaHIIIR,He3aBIIICIIIMO AaJlIII Abll>t<aUJ,1IIce Ha 1113MaMaIiIJll1 rpeuixa.
npVl 1113rOTBRHeHa q,IiIHaHCOBII1ROTyeT PbKOBOp,CTBOTOHOCII1orrOBopHOCT sa

ouexaeaae

cnoc06HOCTTa Ha

{.l.py>t<eCTSOTOAa npOAbll>t<1II p,a q,YHKu,IiIOHlllpa KaTO p,eHCTBaUJ,Onpep,npll1RTlo1e, onOBeCTSfBaHKIII, xoraro
TOBa e

npIl11l0>t<IIIMO, BbnpOCIII,

CBbp3aHIII

1113nOJl3BaHKIo1
c\.jeTOBOAHaTa 6a3a
OCBeH aKO PbKOSOACTBOTO He
npeYCTaHoBII1 AeHHocrra

C

npennonosceaaero

Ha OCHOBaTa Ha npep,nOIlO>KeHllleTO

Bb3HaMepRBa

Aa

AeHCTBaUJ,O

no T03111HaYII1H.

nl!1u,ara,

HaTOBapeHIII C 06w,0

npou,eca

no <pIIIHaHcoBo OTYII1TaHeHa {.l.pY>KeCTBoTo.

ynpaaneaae,

npennpaarae

npOA>t<eKTC
anrepaaraea,

AfJ.

II1IlIi1 ,£\a

OCBeH Aa

HoeRT OTfOBOPHOCT 3a OCbUJ,eCTBRBaHeTO Ha H8A30P

fPI'1J:iHTaYH npOA>!<eKTCAll, ¢HH3HCOB orser K1>M31.12.2020
CocjlHFI, I!<.K. rEO MWIEB, VII. rEO MIo1I1EBNo 15, an. 10
reI .35924 114114

11

sa AetlCTsaUJ,O npep,npl!1SfTlI1e,

JlIIIKBI1Al-1pa fPIl1HH TaYH

MY, 1!11lr.1
aKO PbKOBOACTSOTO Ha npaKTI-1Ka HRMa APyra

nocrsna

NlkolSyPol/na'iev

sa

crp.

Hap,

5/8

e-mail nlbos@nlbos_net
www ,,100£ net

OrrOBopHOCTH

Ha OAHTOpa

sa OAHTa

HaWIo1TeLlel1101
ca Aa nOI1YYIo1Mpa3YMHa creneu

Ha q,HHaHCOBHR OT"4eT

Ha CIo1ryPHOCTOTHOCHOTOBa Aal1l11$II1HaHCOBIo1RT
OTYeT xaro

LlAI10 He CbAbp>l<a Cbw,eCTBeHIo1OTKIlOHeHIo1A,He3aBI'ICIo1MOAal1101Abl1>1<aw,Io1
ce Ha Io13MaMa 10111111
rpeuixa,
Aa Io13AaAeM OAIo1TOPCKIo1
AOKl1aA, KOHTO A8 BKl1lOYBa HaweTO MHeHIo1e. Pa3YMHaTa creneu
BI1COKa crenea
paaxpasa

Ha ClI1ryPHOCT,HO He e rapaHLlI1A, "Ie OAI1T, 1I13BbpWeH B CbOTBeTCTBIo1eC MDC, BIo1Harll1w,e

csutecrseso

OTKJlOHeHlI1e, xoraro

pe3Yl1TaT Ha 1-13MaMa1-1111-1
rpeurxa

raxoaa

1-1ce CYIo1TaTsa

re, caMOCTORTel1HO 111111-1
KaTO CbBKynHocT,

csutecrsvea.

csuiecrseaa,

w,e oxaxcar

OTKJlOHeHIo1RTaMoraT Aa Bb3HI-1KHaT B
aKO 611 MOrl10 pa3YMHO Aa ce osaxaa,

,ll,onbl1HIi1TellHII1 AeTaHl11i1sa uauiara

OTrOBopHOCT ca ~3110>l<eHII1B npli1110>l<eHIi1eKbM HaCToRw,Ii1RAOKl1aA

Perll1CTpll1paH OAII1TOP:

29 MapT 2021 r.
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Nll<oi8¥ Polmcl'lov
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"Ie

BIlIMIHli1e BbPXY II1KOHOMl-1yeCKI-1TepeWeHII1R Ha

nOTpe611Tel11i1Te,B3eMaHII1 Bb3 OCHOBa aa T031-1$Ii1HaHCOB OTyeT.

,ll,aTa:

101

Ha CIo1ryPHOCTe

fHnaJl:nJOos@nibos.nel
WHIW.nibos net

np~110}f(EH~E
Ha rpHHH

KbM AOKnaA

TaYH npOA>f<eKTC

Ha He3aBJ.1CJ.1M"1ROAHTOP BbPXY <l>HHaHcoBHR ONeT

AA

sa 2020 r

Omeoeopnocmu HO oaumopa 30 oouma
karo xacr

OT 0A"'Ta

e CbOTseTCTB",e C MOC,

omsem

HO q,UHOHCOBUR

npooecnoaanaa

H",e "'3n0Il3BaMe

npeueaxa '" aaneaeawe

npocpec",oHaneH cKenT"'u,"'3bM no spewe Ha u,efl"'R 0A"'T.
H",e Cbtl.lOraxa:
•

"'AeHT",cpt.1u,I-1p8Me'" 0u,eHRB8Me p"'CKOBeTe OT csuiecraeaa
He3aB"'C"'MO
OA"'TOPCK'"

Aal1'"

Abl1>t<8W,'" ce

npoueayp«

Ha "'3MaMa

"'II'"

S OTroBOP Ha Te3'" p"'CKoae

OTKI10HeH"'R ebB CP"'HaHCOBI-1R
OT"ieT,

rpeurxa,

'" nonvvasawe

KOl-1TOAa ca AOCTaTb4HI-11-1YNleCTH"', 38 A8 OC"'ryPRT ocaoaa-o-e
6bAe pa3Kp"'TO csuiecraeao
p"'CKa OT

csurecraeao

OTKIIOHeH",e, xoero

pa3pa60TB8Me

e pesvnrar

BbBe>t<AaHe Ha OA"'Topa

OA"'TOPCK'" AOK838rel1CTBa,

aa saurero

Tbj;1 KaTO "'3MaMara

cpaI1WI-1cpl-1u,I-1paHe,
npeAHaMepeHI-1

B 3a6ny>t<AeH",e,

MHeHI-1e. PI-1CKbTAa He

or "'3MaM8, e nO-B"'COK, OTKOIIKOTO

OTKJlOHeH",e, KoeTO e pe3YIITaT OT rpeurxa,

BKll104Ba Tai:1Ho cnopaavwaeaae,

1-1 "'3nb1lHRBaMe

MO>t<eAa

nponYCKIII, 1113RBl1eHIIIR
aa

KaKTO 1-1 npeHe6perBaHe

1-1111-1
3a06"'Ka1lRHe

Ha

BbTpeWHIIIR KOHTpOII.
•

nOl1yyaBaMe pa361-1paHe aa BbTpeWH"'R KOHTPOfl, "'Matl.l oraouieaae
OA"'TOPCK'"

npouenvpa,

KbM OA"'Ta, aa Aa pa3p860TIIIM

KO"'TO Aa ca nOAXOAfltl.llll nplll KOHKpeTH"'Te 06CTORTel1CTBa,HO He c u,en

1113pa3RBaHe
Ha MHeHllle OTHOCHOecpeKrnBHOCTTa Ha BbTpeWHIIIR KOHTpon Ha Apy>t<eCTBOTO.
•

ou,eHRBaMe

YMeCTHocna

Ha

1113nOfl3BaHY1TeC4eTOBOAH'"

CyeTOBOAH"'Te np",6111113Y1TeJlHI.1
ou,eHK'"

'" CBbp3aHI-1Te C TRX

nOflY1T"'K'"

pa3YMHOCTTa

Ha

onOBeCTRBaHIIIR, HanpaBeH'"

'"

OT

PbKOBOACTBOTO.
•

AocrlilraMe

AO 3aKnlOyeHI.1e OTHOCHOYMeCTHocna Ha "'3n01l3BaHe OT crpaaa

c4eTOBOAHaTa 6a3a Ha ocaoaara
Ha

nOIlY4eH"'Te

Ha

npennonoxceaaero

OAIIITOPCK'" AOKa3aTellCTBa,

Ha PbKOBOACTBOTOHa

aa Aei:1cTBaw,o npezmpasrae

OTHOCHO TOBa Aalllll

e

Hafl",u,e

III, Ha 6a3aTa
csuiecrseua

HeclilrypHoCT, OTHaCRtl.Iace AO Cb6Y1TIIIR"'111'1
YCflOBIiIR, KOIiITO6111)(aMOrl11i1Aa nopOART 3HaYIiITeflHI1
CbMHeH"'R

OTHOCHO cnocoeuocrra

Aei:1CTSatl.lO npezmpasrae.

H8 Apy>t<eCTBOTO

na

npoAbfl>t<1iI Aa

AKO Hille AOCTlilfHeM AO 3aKJlIOYeH",e, 4e

HeCl1rypHoCT, OT Hac ce 1!13111CKSa
Aa

npl-1BlleyeM

CPYHKu,"'OHlllpa KaTO

e Hall",u,e

csuiecraeaa

BHI1MaHl!1e B OAI1TOPCKI!1RCI-I AOKllaA

KbM

CBbp3aHIIITe C Ta311 HeclilrypHoCT onOBeCTRBaHIIIR BbB cplIIHaHCOBI!1R
OT"ieT 11111111
B Cflyyai:1 4e Te3111
onOBeCTRBaHIIIR ca HeaAeKBaTHH, Aa MOAHcplllu,I-1paMe MHeHllleTO CI1.
OCHosaBaT Ha OAIIITOpCKI!1TeAOKa3aTellCTBa, nOllyyeHIII
ObAetl.l'" Cb6"'T"'R 11111'"
YCflOBI1R06aye

Haunrre

3aKlllOyeHIiIR ce

AO AaTaTa Ha OA"'TOPCK"'R H'" AOKllaA.

MoraT Aa CTaHaT npliIYIiIHa Apy>t<eCTBOTOAa npevcraaosa

CPYHKu,110Hl1paHeTO
C'" KaTOAej;1CTSatl.lOnpezmpasrae.
•

ou,eHRBaMe

u,RnOCTHOTO npeACTaBRHe,

crpvxrvpa

III CbAbp>t<aHllle

Ha

cpliIHaHCOSIiIR OT"ieT,

BKl1lOYIiITenHO onOBeCTRBaHI!1RTa,11 Aal111 cpl1HaHCOB"'RTOT"ieT npeACTaBR CTORtl.II1TeB OCHOBaT8
CAenKIII IIICb6"'TI1R no Ha4"'H, KOj;1TOnocrura

AOCTOBepHO npeACT8BRHe.

Hille KOMYHIIIKlllpaMe C /1I"U,8T8, HaToBapeHIII C 06tl.1o vnpaanexae,
nl1aHlllpaHJ.1R06XB8T J.1apewe

HapeA C OCTaH81111TeBbnpoc"',

Ha J.13nbflHeHJ.1eHa OA"'Ta 11 Cbtl.leCTBeHI1Te KOHCTaTau,"'11OT 0AIiITa,

BKIlIOYI-1TeI1HO
Cbtl.leCTBeHII1HeAocr8Tbu,1I1 BbB BbTpeWHII1RKOHTPOI1,KOIl1TOII1AeHTlI1cpll1u,lI1paMe
no

sperae

Ha 1!13BbpWeaHII1R
OT Hac OAII1T.

rp'1HH raYIl npOA)I(eKTC

NlkOiay Poi'f!Chev

AA. <l>IOltaftCOBorxer

KbM 31.12.2020

COcj>HR.

lKK.

rEO Mli1l1EB,yn. fEO MI!IJlEB No 15, an. 10

ret. 359 2 4114114
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HjI1e

npenocrasawe

CbW,O rasa

Ha J11i1~aTa, xarosapes«

1113n'bflHlllfllll nplllflo>t<I-1MI·1TeeTIiIYHIiI 1i13Ii1CKSaHIiIR
S'bS
C T.AX BCIIIYKIII B3alllMOOTHoweHlllfi
pa3rfle>t<AaHIil

iii p,pyrlil

KaTO IIIMSW,III OTHOWeHltle

CBbp38HItITe CTOBa npeAna3HIII

BbnpOCI1, KOIilTO ca 6111fllll C Haiii-rOfl.AMa
iii KOIilTO

cnenoaareru-o

Hili,

a

xoraro

HaTOBapeHItl C o6w,o vnpasnexae,

e

Aa

6bAaT

nplilflO>t<I1MO, III

Hille onpep,efl.AMe

op,liITa Ha <pIIIHaHCOBIII.Aor-rer

Te31i1

aa TeKVW,III.A

re31i1 asrrpoca

8 KOIilTO 3aKOH IIIJlIII HopMaTIiIBHa ypeA6a

OnOBeCT.ASaHe Ha IiIH<popMa~IiIA aa T03111B'bnpOC 1iIJ11i1
xoraro,

pa3YMHo

paaYMHO

ca KfllOYOBIiI Op,IIITOpCKIiI BbnpOC)I1. Hille onaceawe

CJ1Y4alil, Hlile peWIiIM, 4e p,aAeH sunpoc
61i1 MorflO

1113ASfleHllle, ye CMe
liI'-le w,e KOMYHIiIKlllpaMe

KOIilTO 6111xa MOffllll

HeaaSIIICIilMoma

3HaYlilMOCT npa

H8Wlllfi 0AIIITOPCKIiI AOKJlap" OCBeH B cflyyalllTe,
ny6fllilYHOTO

vnpasnexae.

MepKIII.

Cpep, SbnpOCIiITe, KOMYHItIKltlpaHItl C fllll~aTa,

nepaon

B'bnpOCIiI,

KbM

C o6w,o

apssxa C He3aSlilCIiIMoma

B

Bb3npen.ATCTBa

B 1113t<flI04I11TeJ1HO
pep,KJ;I

He CJ1€ASa Aa 6bp,e KOMYHIiIKltlpaH S HaWIiIR AOKJ18p" Tbiii KaTO

p,a ce OY8KSa, ye He6flaronpIiIRTHIiITe

nOCfleACTBIiI.A OT rosa

p,eiltCTBlile 61i1xa

Hap,BIiIWIiIJ11i1
n0J131t1TeOT fJ1eAHa T04Ka Ha o6w,eCTBeHltlfI IiIHTepec OT Ta31t1KOMyHHKa~IIIR.
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AKTJ1BJ.1
Hemexyiuu

QlCmU6U

I1MOTIl, MaIJUnIlf, C'bop'bmeHR" R ofopyztaane

9

J.1HBeCTJiUKR8 .ll'bluepHB Upe.uupHJlTIDI

10

2

06IMO HemeKYIMU esmueu

2805

2805

2806

2807

TeKYIMU aKmU6U
TbproBCK14Ir1APyr14B3eMaHI-1f1

11
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.Qpyrlr1TeKY~101cp"'HaHCOBIr1aKT14SI-1

12

386
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naplo14HIIlCPeACTsa .., eKBIilSaneHTI-1

13

818

1 127

06IMO meKYIMU esmueu

1245

1225

06l1..l0AKn1BVI

4051

4032

4059

4059

C06CTBEH

KAnVlT AIl
14

Peracrpapas xanvrran
<t>IIIHaHCOS
peayrrrar
06L1tO C06CTBEH

(14)
KAnVlTAfl

(34)

4045

4025

6

7

6

7

nACVlBVI
TeKYU4Unacueu
15
06L1tO nACII1BVI
06L1tO C06CTBEH

nplUl(»RemUlTa

KAnll1TAfl VI nACVlBVI

4051
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ДОКЛАД
ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА
НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ГРИЙН ТАУН ПРОДЖЕКТС“
АД ЗА 2020г.
Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 от
20.03.2013 г. на Комисията за финансов надзор за изискванията към
възнагражденията и съдържа информация за начина, по който Политиката за
формиране на възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на
“Грийн Таун Проджектс” АД е прилагана през 2020 г. Освен отразяване
фактическото прилагане на критериите за формиране на възнагражденията на
членовете на Съвет на директорите на дружеството, доклада включва и
програма за прилагане на Политиката за възнагражденията за следващата
финансова година.
1. Информация относно процеса на вземане на решения при
определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е
приложимо, информация за мандата и състава на комитета по
възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са
били използвани при определянето на политиката за възнагражденията;
Политиката за формиране на възнагражденията на членовете на Съвет на
директорите на е разработена съгласно разпоредбите на ЗППЦК, приета в
съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН и е утвърдена от
Общото събрание на акционерите на Всяко нейно изменение и допълнение се
разработва от СД и се утвърждава от Общото събрание на акционерите.
На 30.09.2020 г. на проведено извънредно общо събрание на
акционерите е актуализирана политиктаа за възнагражденията, съобразена със
законодателните изменения.
Съгласно действащата политика за възнагражденията на членовете на
Съвета на директорите Дружеството не е създавало Комитет по
възнагражденията. При разработването на Политиката за възнагражденията на
членовете на СД не са ползвани външни консултанти.
2. Информация относно относителната тежест на променливото и
постоянното възнаграждение на членовете на управителните и
контролните органи;
Възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на “Грийн
Таун Проджектс” АД се формират само от постоянно възнаграждение.
1

Постоянното възнаграждение се определя от Общото събрание на акционерите
и заляга в сключените договори за управление.
3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз
основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството
или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по
чл. 14, ал. 2 и 3 от Наредба № 48 на КФН допринасят за дългосрочните
интереси на дружеството;
На този етап не e взето решение за променливо възнаграждение на
членовете на Съвет на директорите, на същите не са предоставени опции
върху акции и други подходящи финансови инструменти.
4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени
критериите за постигнатите резултати;
Към момента Дружеството не е прилагало методи за преценка с оглед
изпълнение на критериите за постигнатите резултати.
5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и
постигнатите резултати;
Принципите, които се прилагат при определяне на възнагражденията на
членовете на Съвет на директорите на “Грийн Таун Проджектс” АД са
определени в Политиката за формиране на възнагражденията.
6. Основните
плащания и обосновка на годишната схема за
изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни
възнаграждения;
Възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на “Грийн Таун
Проджектс” АД се изплащат ежемесечно по банкова сметка през месеца,
следващ този, за който се дължи.
През 2020 г. на членовете на Съвет на директорите не са изплащани
бонуси и други непарични допълнителни възнаграждения.
7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените
и/или дължимите вноски от дружеството в полза на съответния член на
управителен или контролен орган за съответната финансова година,
когато е приложимо
Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително
доброволно пенсионно и съответно не дължи вноски за осигуряване на
членовете на Съвет на директорите.
8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на
променливите възнаграждения;
Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения.
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9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на
договорите;
При прекратяване на договора за управление с член на СД обезщетения не
се дължат.
10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат
прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при
променливи възнаграждения, основани на акции;
Дружеството не предвижда такива възнаграждения.
11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции
до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи
след изтичане на периода по т. 10;
Дружеството не предвижда такъв вид възнаграждения.
12. Информация относно договорите на членовете на управителните и
контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на
предизвестието за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или
други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване;
Срокът на договорите за управление на членовете на Съвет на
директорите е до изтичане на мандата, за който е избран всеки един от
членовете в съответствие с решението на Общото събрание на акционерите.
Не са дължими обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на
предсрочно прекратяване.
13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални
стимули на членовете на управителните и контролните органи за
съответната финансова година;
През 2020 на членовете на Съвет на директорите 2020 г. не е изплащано
възнаграждение.
Други материални стимули не са изплащани.
14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било
член на управителен или контролен орган в публично дружество за
определен период през съответната финансова година:
Съвета на директорите е в състав:

Емануела Ивелинова Стомонякова
– Изпълнителен директор на
Дружеството- не е изплащано възнагражден;
Албена Денчева Желева- член на СД- не е изплащано възнаграждение
Милена Георгиева Чалгаджиян – член на СД- не е изплащано
възнаграждение
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б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули,
получени от лицето от дружества от същата група;
Няма такива.
в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на
печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;
Няма такива.
г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето
извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими
съгласно сключения с него договор;
Няма такива.
д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на
функциите му по време на последната финансова година;
Няма платено и/или начислено обезщетение по повод прекратяване
функциите на член на СД.
е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на
възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";
Не са получавани непарични облаги от членовете на СД.
ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на
социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни
дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в
годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата
неизплатена част и лихвите;
Не са предоставяни такива.
15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции
и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:
а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции
от дружеството през съответната финансова година и условията, при
които са предложени, съответно предоставени;
Няма такива.
б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова
година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на
опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база
акции към края на финансовата година;
Няма такива.
в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата
година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и
съществени условия за упражняване на правата;
Няма такива.
г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции
върху акции, приети през финансовата година.
Няма такива.
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16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството
и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време
на служителите в дружеството, които не са директори, през предходните
поне пет финансови години, представени заедно по начин, който да
позволява съпоставяне;
Виж Приложение 1
17. Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане
на променливото възнаграждение;
Дружеството не изплаща променливо възнаграждение
18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на
политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства
по чл. 11, ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните
обстоятелства и посочване на конкретните компоненти, които не са
приложени.
При изключителни обстоятелства Съветът на директорите е
единственият упълномощен орган, и може по свое усмотрение да реши да се
отклони временно от някоя от разпоредбите на тази политика за
възнаграждения. Това е възможно, само ако е необходимо отклонение за
обслужване на дългосрочен интерес и устойчивостта на Дружеството като
цяло или да се гарантира неговата жизнеспособност или платежоспособност.
Съветът на директорите ще вземе предвид основните принципи на
политиката, доколкото е възможно при вземане на решение за временно
отклонение. Подобни отклоненията ще бъдат разкрити и обяснени в годишния
доклад за изпълнение на политиката.
Програма за прилагане на Политиката за възнагражденията на
членовете на Съвет на директорите на “Грийн Таун Проджектс” АДза
следващата финансова година или за по-дълъг период.
Дружеството приема да следва залегналите в Политиката за
възнагражденията на членовете на Съвет на директорите на “Грийн Таун
Проджектс” АДпринципи, относно изплащането на възнаграждения, тъй като
счита, че към настоящия момент те са ефективни. Членовете на СД приемат,
че при необходимост от
промяна Политиката за определяне на
възнагражденията ще бъде преразгледана и отразените в нея промени ще
бъдат приети по надлежен ред.
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
1. Корпоративна информация
Грийн Таун Проджектс" АД ("Дружеството") е акционерно дружество, учредено през 2018
г., регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 205385406, със седалище и адрес на
управление България област София, община Столична, гр. София 1000, р-н Триадица
ул. „Три уши" № 6А.
В предмета на дейност на дружеството влиза покупка на недвижими имоти за
строителство, преустройство, препродажба, отдаване под наем и лизинг; управление и
поддръжка на недвижими имоти и свързаната с тях инфраструктура.
Грийн Таун Проджектс АД има едностепенна система на управление със Съвет на
директорите от трима членове. Ръководството на дружеството в лицето на Съвета на
директорите има следния състав към 31.12.2020 г.:
•

Емануела Стомонякова – Председател на СД;

•

Милена Чалгаджиян – Зам. председател на СД;

•

Албена Желева - член на СД и Изп.Директор.

Дружеството се представлява и управлява от Председателя на СД Емануела
Стомонякова
Регулаторна рамка
Дружеството е публично по смисъла на чл.110 от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа (ЗППЦК) и е вписано в регистъра, воден от Комисията за финансов надзор
(КФН).
Акциите на дружеството са допуснати до търговия на регулиран пазар – „Българска
фондова борса“ АД с борсов код GT2.
2. База за изготвяне
(a)

Изразяване на съответствие

Индивидуалният финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните
стандарти за финансово отчитане (МСФО), издание на Комитета за международни
счетоводни стандарти и приети за приложение от Европейския съюз.
(b)

База за измерване

Индивидуалният финансов отчет е изготвен на базата на историческата цена, с
изключение на следните позиции, които се измерват по алтернативна база към всяка
отчетна дата:
Позиция

База за измерване

Финансови активи чрез справедлива стойност в Справедлива стойност
печалби и загуби:

Страница 29 от 59

Грийн Таун Проджектс АД
Индивидуален финансов отчет
за годината, завършваща на 31.12.2020
Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е оповестено друго

(c)

Действащо предприятие

Дружеството е изготвило своя финансов отчет за годината, приключваща на 31
декември 2020 г., въз основа на предположението, че Дружеството е действащо
предприятие, което предполага продължаване на настоящата стопанска дейност и
реализиране на активите и уреждане на пасивите в нормалния ход на неговата дейност.
Бъдещите финансови резултати на Дружеството зависят от по-широката икономическа
среда, в която то осъществява дейността си. Факторите, които по-конкретно засягат
резултатите на Дружеството, включват нулев или отрицателен икономически растеж,
доверие на инвеститорите, цени на финансовите инструменти, както и наличие на
подизпълнители и доставчици. COVID-19 пандемията увеличи присъщата несигурност
на оценката на Дружеството на тези фактори.
Дружеството е изготвило финансови прогнози за дванадесетте месеца от датата на
одобрение на настоящия финансов отчет, взимайки предвид прогнозната оценка на
продължаващите ефекти на COVID-19 пандемията върху бизнеса. Ръководството е
достигнало до заключението, че не е налице съществена несигурност, която би могла да
породи значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да
функционира като действащо предприятие, и съответно, че е уместно да изготви
финансовия отчет на база на предположението за действащо предприятие след
вземане под внимание на финансовите прогнози
Ръководството няма планове или намерения, които да предвиждат съществено
ограничаване на мащабите на дейността и/или преобразуване в прогнозируемо бъдеще
в период минимум до една година на дружеството.
(d)

Функционална валута и валута на представяне

Индивидуалният финансов отчет е представен в Български лева (BGN), която е
функционалната валута на Дружеството. Всички данни за 2020 г. и за 2019 г. са
представени в хил. лв., освен ако на съответното място не е посочено друго. Доходът на
една акция се изчислява и се оповестява в лева.
3. Използване на приблизителни оценки и преценки

Изготвянето на индивидуалния финансов отчет налага ръководството да направи
преценки, приблизителни оценки и предположения, които влияят върху стойността на
отчетените активи и пасиви, и оповестяването на условни пасиви към отчетната дата,
както и върху отчетените приходи и разходи за периода. Несигурностите, свързани с
направените предположения и приблизителни оценки биха могли да доведат до
фактически резултати, които да изискват съществени корекции в балансовите стойности
на съответните активи или пасиви в следващи отчетни периоди.
Приблизителните оценки и основните допускания се преразглеждат
Преразглеждането на приблизителните оценки се признава проспективно.

текущо.

(i) Преценки
Информация за критични преценки, направени при прилагане на счетоводните политики,
които имат най-значителен ефект върху признатите суми във финансовия отчет, се
съдържа в следните бележки:
Оценка на справедливи стойности
Някои от счетоводните политики и оповестявания на Дружеството изискват оценка на
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справедливи стойности за финансови и за нефинансови активи и пасиви.
Когато оценява справедливата стойност на актив или пасив, Дружеството използва
наблюдаеми данни, доколкото е възможно. Справедливите стойности се категоризират
в различни нива в йерархията на справедливите стойности на базата на входящите
данни в техниките за оценка, както следва:.


Ниво 1: котирани цени (некоригирани) на активни пазари за сходни активи или
пасиви.



Ниво 2: входящи данни различни от котирани цени, включени в Ниво 1, които, пряко
(т.е. като цени) или косвено (т.е. получени от цени), са достъпни за наблюдаване за
актива или пасива.



Ниво 3: входящи данни за актива или пасива, които не са базирани на наблюдаеми
пазарни данни (ненаблюдаеми входящи данни).

Ако входящите данни, използвани за оценка на справедливата стойност на актива или
пасива, могат да се категоризират в различни нива от йерархията на справедливите
стойности, тогава оценката на справедливата стойност се категоризира в нейната
цялост в това ниво от йерархията на справедливите стойности, чиято входяща
информация е от значение за цялостната оценка.
Повече информация за допусканията, направени при оценка на справедливите
стойности, е включена в приложение 16- Финансови инструменти.
Определяне на срока на лизинга за договори с опции за подновяване и прекратяване Дружеството като лизингополучател
Дружеството определя срока на лизинга като неотменимия срок на лизинга, заедно с
каквито и да било периоди, обхванати от опция за удължаването му, ако е сигурно в
разумна степен, че опцията ще бъде упражнена, или каквито и да било периоди,
обхванати от опция за прекратяването на лизинга, ако е сигурно в разумна степен, че
опцията няма да бъде упражнена.
4. Значими счетоводни политики
(a)

Промяна на счетоводната политика

Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в съответствие с Международните
стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз. Те
включват Международните счетоводни стандарти (International Accounting Standards
(IAS)), Международните стандарти за финансови отчети (International Financial Reporting
Standards (IFRS)) и тълкуванията за тяхното прилагане (SIC – IFRIC interpretations).
Дружеството води своето счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие
с основните принципи и изисквания на българското търговско и данъчно
законодателство. Текущото счетоводно отчитане се осъществява съгласно Закона за
счетоводството, утвърден индивидуален сметкоплан и специализиран софтуер, които
гарантират в достатъчна степен отразяването на стопанските операции на дружеството,
движението на клиентските активи и дават достоверна и вярна информация за
изготвяне на финансовите отчети.
Счетоводната политика се прилага последователно, като промени се допускат само:


ако се изисква по закон;



при промяна дейността на Дружеството;
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на

при промяна в МСФО;
ако промяната доведе до по-точно представяне на събития и сделки от дейността
Дружеството във финансовия отчет.

Този финансов отчет е изготвен съгласно приетата счетоводна политика в последния
годишен финансов отчет към 31 декември 2019 г., с изключение на прилагането на
следните нови стандарти, изменения на стандарти и разяснения, които са задължителни
за първи път за финансовата година, започваща на 1 януари 2020 г
Изменени стандарти
Следните изменения на съществуващите стандарти, издадени от Съвета по
международни счетоводни стандарти и приети за прилагане от ЕС, са в сила от 1 януари
2020 година:
Изменения в МСФО 3 “Бизнес комбинации“ – (в сила за годишни периоди,
започващи на или след 1 януари 2020 г.) Изменената дефиниция на бизнес изисква
придобиването да включва вход и съществен процес, които заедно допринасят
значително за способността за създаване на резултати. Дефиницията на понятието
„продукция“ се изменя, за да се съсредоточи върху стоките и услугите, предоставяни на
клиентите, генерирайки инвестиционен доход и друг доход, и изключва
възвръщаемостта под формата на по-ниски разходи и други икономически ползи.
Добавена е възможност за тест за концентрация, който позволява да се направи
опростена оценка за това дали дадена съвкупност от дейности и активи е бизнес.
Измененията вероятно ще доведат до повече придобивания, които се отчитат като
придобивания на активи. Измененията нямат пряк ефект върху финансовите отчети на
дружеството при първото им прилагане.
Изменения на МСС 1 „Представяне на финансови отчети“ и МСС 8 „Счетоводна
политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки“ - (в сила за
годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2020 г.)
СМСС е направил промени в МСС 1 Представяне на финансови отчети и МСС 8
Счетоводни политики, промени в счетоводните оценки и грешки, които използват
последователно определение на съществеността в Международните стандарти за
финансово отчитане и в Концептуалната рамка за финансово отчитане, изяснявайки
кога информацията е съществена и включва някои от насоките в МСС 1 относно
несъществената информация.
По-специално, измененията поясняват:
•
че позоваването на скрита информация се отнася до ситуации, при които
ефектът е подобен на пропускането или неправилното извеждане на тази
информация и че предприятието оценява съществеността в контекста на
финансовите отчети като цяло, и
•
значението на „първичните потребители на финансови отчети с общо
предназначение“, към които са насочени тези финансови отчети, като ги
определят като „съществуващи и потенциални инвеститори, заемодатели и други
кредитори“, които трябва да разчитат на финансовите отчети с обща цел за
голяма част от финансовата информация, която им трябва.
Измененията няма пряк ефект върху настоящия финансов отчет на Дружеството.
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Реформа на показателя за лихвен процент (изменения на МСФО 9, МСС 39 и МСФО
7) (издадени на 26 септември 2019 г.), в сила от 1 януари 2020 г.
Съветът за международни счетоводни стандарти (СМСС) планира да направи промени в
МСФО, за да отразява изискванията за оповестяване, въведени от реформата на
показателя за лихвен процент - част I (Изменения на МСФО 9, Финансови инструменти,
МСС 39, Финансови инструменти: признаване и оценяване и МСФО 7, Финансови
инструменти: оповестявания).
Измененията в реформата на лихвения рейтинг поясняват, че предприятията ще
продължат да прилагат счетоводно отчитане на хеджиране при определени изисквания
за отчитане на хеджирането, като приемат, че показателят за лихвен процент, върху
който са базирани хеджираните парични потоци и паричните потоци от хеджиращия
инструмент няма да бъде променен въз основа на Реформата на лихвения процент.
Тази реформа е насочена към замяна на съществуващите и използвани като базови, в
сделките с финансови инструменти, междубанкови лихвени проценти (Например: Libor,
Euribor), с алтернативни базови лихвени проценти, основаващи се на междубанкови
пазари, както и за разработване на алтернативни базови лихвени проценти, които са
почти безрискови. Целта на реформата е да се преодолеят последиците от реформата
на базовите лихвени проценти върху финансовото отчитане през периода преди
замяната на съществуващ базов лихвен процент с алтернативен базов лихвен процент.
Измененията предвиждат временни и ограничени изключения от изискванията за
отчитане на хеджирането по МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и
МСФО 9 Финансови инструменти, така че дружествата да могат да продължат да
отговарят на изискванията, като се приема, че съществуващите базови лихвени
проценти не се променят поради реформата на междубанковия лихвен процент.
Реформата няма пряк ефект върху настоящия финансов отчет на Дружеството.
Промени в Концептуалната рамка за финансово отчитане – (в сила за годишни
периоди от 1 януари 2020 г.) СМСС е издал преработена концептуална рамка, която ще
бъде използвана при решения за определяне на стандарти с незабавно действие.
Ключовите промени включват:


увеличаване на известността на управлението като цел на финансовото отчитане;



възстановяване на предпазливостта като компонент на неутралитет;


определяне на отчитащо се предприятие, което може да бъде юридическо лице
или част от предприятие;


ревизия на определенията на актив и задължение;


премахване на прага на вероятността за признаване и добавяне на насоки за
отписване;


добавяне на насоки за различна основа за измерване и


посочване, че печалбата или загубата е основният показател за ефективност и че
по принцип приходите и разходите в друг всеобхватен доход трябва да бъдат
преценени, когато това повишава уместността или вярното представяне на финансовите
отчети.
В резултат от промените, няма да се правят промени в нито един от действащите
счетоводни стандарти. Предприятията обаче, които разчитат на Рамката при
определяне на своите счетоводни политики за транзакции, събития или условия, които
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по друг начин не са разгледани съгласно счетоводните стандарти, ще трябва да
прилагат преработената рамка от 1 януари 2020 г.
Изменения на МСФО 16 „Лизинг“ (в сила за годишни периоди, започващи на или след
1 януари 2020г.). С изменението на МСФО 16 се предвижда незадължително, временно,
свързано с COVID-19 оперативно облекчение за лизингополучателите, които се
възползват от кредитна ваканция по лизинговите плащания, без да се засяга
значимостта и приложимостта на отчитаната от дружествата финансова информация.
Съгласно решението на СМСС измененията на МСФО 16 влизат в сила на 1 юни 2020 г.,
като следва да се прилагат със задна дата с цел да се гарантира правна сигурност за
съответните емитенти и съгласуваност с други счетоводни стандарти, приети с
Регламент (ЕО) № 1126/2008. При прилагане на облекченията за лизингополучатели,
този факт трябва да се оповести, както и информация за естество на договорите, за
които са приложени и сума призната в печалбата или загубата.
Дружеството не е приложило облекченията за лизингополучатели.
Следните нови или ревизирани стандарти, нови разяснения и промени към
съществуващи стандарти, които към отчетната дата са издадени от Съвета по
международни счетоводни стандарти (СМСС), но все още не са в сила за годишни
периоди, започващи на 1 януари 2020г. или не са одобрени за прилагане от ЕС и
съответно не са взети предвид при изготвянето на настоящия финансов отчет:
МСФО 17 „Застрахователни договори” – (в сила за годишни периоди, започващи на
или след 1 януари 2021 г. (с опция за отлагане за 2023г.) не е приет от ЕК);
През май 2017 г. СМСС публикува МСФО 17 Застрахователни договори (МСФО 17),
изчерпателен нов счетоводен стандарт за застрахователни договори, обхващащ
признаването и оценяването, представянето и оповестяването. След влизането му в
сила, МСФО 17 ще замени МСФО 4 Застрахователни договори (МСФО 4), който беше
публикуван през 2005 г. МСФО 17 се прилага към всички видове застрахователни
договори (т.е. животозастраховане, общо застраховане, пряко застраховане и
презастраховане), независимо от вида на предприятията, които ги издават, както и по
отношение на определени гаранции и финансови инструменти с допълнителен,
негарантиран доход (участие по преценка). Ще се прилагат малко на брой изключения от
обхвата. Общата цел на МСФО 17 е да осигури счетоводен модел на застрахователните
договори, който е по-полезен и последователен за застрахователите.
Изменения в МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети“ и МСС 28 „Инвестиции
в асоциирани и съвместни предприятия“ – относно продажби или апорт на активи
между инвеститор и негови асоциирани или съвместни предприятия (с отложена
ефективна дата на влизане в сила, подлежаща на определяне от СМСС). Тези промени
са насочени към решаването на счетоводното третиране на продажбите или апортите
на активи между инвеститор и негови асоциирани или съвместни предприятия. Те
потвърждават, че счетоводното третиране зависи дали продаваните активи или
апортираните немонетарни активи, конституират или не по същество „бизнес” по
смисъла на МСФО 3. Ако тези активи като съвкупност не отговарят на определението за
„бизнес” инвеститорът признава печалба или загуба до процента, съответстващ на дела
на другите несвързани инвеститори в асоциираното или съвместното предприятие. В
случаите когато се продават активи или се апортират немонетарни активи, които като
съвкупност са „бизнес”, инвеститорът признава изцяло печалбата или загубата от
транзакцията. Тези промени ще се прилагат перспективно. СММС отложи началната
дата на приложение на тези промени за неопределено време. Ръководството е в процес
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на проучване, анализ и оценка на ефектите от промените, които биха оказвали влияние
върху счетоводната политика и върху класификацията и представянето на активите и
пасивите на дружеството;
Изменения в МСФО 4 „Застрахователни договори” – (в сила за годишни периоди,
започващи на или след 1 януари 2021 г.). Целта на измененията на МСФО 4 е да се
преодолеят временните счетоводни последици от различните дати на влизане в сила на
МСФО 9 Финансови инструменти и предстоящия МСФО 17 Застрахователни договори.
По-специално с измененията на МСФО 4 се удължава до 2023 г. срокът на действие на
временното освобождаване от прилагането на МСФО 9, за да се хармонизира датата на
влизане в сила на МСФО 9 с новия МСФО 17.
Изменения в МСС 1 „Представяне на финансови отчети“ - (в сила за годишни
периоди, започващи на или след 1 януари 2020 г. – вероятно отложено за 1 януари 2023
г.)
Измененията в МСС 1 Представяне на финансови отчети изясняват, че пасивите се
класифицират като текущи или нетекущи в зависимост от правата, които съществуват в
края на отчетния период. Класификацията не се влияе от очакванията на предприятието
или събитията след датата на отчитане (напр. нарушение на споразумението).
Измененията също така изясняват какво се има в предвид, когато в МСС 1 се реферира
към „уреждане“ на пасив.
Измененията могат да повлияят на класификацията на пасивите, особено за субектите,
които преди са обмисляли намеренията на ръководството да определи класификацията,
както и за някои пасиви, които могат да бъдат преобразувани в собствен капитал.
Те трябва да се прилагат ретроспективно в съответствие с нормалните изисквания в
МСС 8 Счетоводни политики, промени в счетоводните оценки и грешки.
През май 2020 г. IASB публикува проект за експозиция, предлагащ да отложи датата на
влизане в сила на измененията за 1 януари 2023 г.
Изменения в МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения“ - (в сила за годишни периоди,
започващи на или след 1 януари 2022 г.). С изменението в стандарта, се забранява на
предприятието да приспада от себестойността на даден елемент на ИМС всички
приходи, получени от продажба на произведени изделия, докато предприятието
подготвя актива за предвиденото му използване. Той също така изяснява, че
предприятието „тества дали активът функционира правилно“, когато оценява
техническите и физическите характеристики на актива. Финансовото представяне на
актива не е от значение за тази оценка.
Предприятията трябва да оповестяват отделно сумите на приходите и разходите,
свързани с произведените артикули, които не са резултат от обичайните дейности на
предприятието.
Изменения в МСФО 3 “Бизнес комбинации“ – (в сила за годишни периоди,
започващи на или след 1 януари 2022 г.). Бяха направени незначителни изменения на
МСФО 3 Бизнес комбинации, за да се актуализират препратките към Концептуалната
рамка за финансово отчитане и да се добави изключение за признаване на задължения
и условни задължения в обхвата на МСС 37 Провизии, условни задължения и условни
активи и Разяснение 21 на КРМСФО — „Налози. Измененията също потвърждават, че
условните активи не трябва да се признават към датата на придобиване.
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Изменения в МСС 37 “Провизии, условни пасиви и условни активи“ – (в сила за
годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2022 г.). Изменението на МСС 37
пояснява, че преките разходи за изпълнение на договор включват както допълнителни
разходи за изпълнение на договора, така и разпределение на други разходи, пряко
свързани с изпълнението на договорите. Преди да признае отделна провизия за
обременителен договор, предприятието признава всяка загуба от обезценка, настъпила
върху активи, използвани при изпълнение на договора.
Годишни подобрения на МСФО за периода 2018-2020г. (в сила за годишни периоди,
започващи на или след 1 януари 2022 г.). Следните подобрения бяха финализирани
през май 2020г.:
• МСФО 9 Финансови инструменти - изяснява кои такси трябва да бъдат включени в
теста за 10% за отписване на финансови пасиви.
• МСФО 16 Лизинг - изменение на илюстративен пример 13, за да се премахне
илюстрацията за плащания от лизингодателя, свързани с подобрения на лизинговите
имоти, за да се премахне всякакво объркване относно третирането на стимулите за
лизинг.
• МСФО 1 Приемане на международни стандарти за финансово отчитане за първи път позволява на предприятия, които са оценили своите активи и пасиви по балансови
стойности, записани в счетоводните регистри на техните предприятия-майки, също да
измерват всички кумулативни разлики в преизчислението в чуждестранна валута, като
използват сумите, отчетени от майката. Това изменение ще се прилага и за асоциирани
и съвместни предприятия, които са предприели същото освобождаване по МСФО 1.
• МСС 41 Селско стопанство - премахване на изискването за предприятията да
изключват паричните потоци за данъчно облагане при измерване на справедливата
стойност по МСС 41. Това изменение има за цел да се приведе в съответствие с
изискването в стандарта за дисконтиране на паричните потоци на база след данъчно
облагане.
Ръководството е в процес на проучване, анализ и оценка на ефектите от направените
промени в горепосочените стандарти, които не са влезли все още в сила, доколко ще
окажат влияние върху счетоводната политика и върху стойностите и класификациите на
активите, пасивите, операциите и резултатите на Дружеството в следващите отчетни
периоди.
(b)

Сделки с чуждестранна валута

Операциите с чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута по обменния
курс, приложим в деня на извършване на сделката. Парични активи и пасиви,
деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута по
заключителния курс в деня на изготвяне на отчета за финансовото състояние
От 1997 година обменният курс на Българския лев (BGN) е фиксиран към евро (EUR).
През текущия и предходните периоди, обменният курс е BGN 1.95583 / EUR 1.0.
(c)

Машини, съоръжения и оборудване

(i) Първоначално признаване
Машините, съоръженията и оборудването се отчитат по себестойност при тяхното
първоначално придобиване.
Цената на придобиване включва покупната цена,
включително митата и невъзстановимите данъци върху покупката, както и всички преки
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разходи за привеждането на актива в работно състояние за предвидената му употреба.
Закупен софтуер, без който е невъзможно функционирането на закупено оборудване, се
капитализира като част от това оборудване.
След първоначалното признаване за актив всяка машина, съоръжение и оборудване се
отчита по себестойност, намалена с натрупаната амортизация и загуби от обезценка.
Когато в машините и съоръженията се съдържат
продължителност на полезен живот, те се отчитат отделно.

компоненти

с

различна

(ii) Последващи разходи
Възникнали последващи разходи, за да се подмени част от актив от машините,
съоръженията и оборудването, се капитализират в съответния актив, само когато е
вероятно предприятието да получи в бъдеще икономически ползи, свързани с тази част
от актива и разходите могат да бъдат оценени надеждно. Балансовата стойност на
подменената част се отписва. Разходи за ежедневно обслужване на активите се
признават в печалби и загуби като разход в момента на възникването им.
(iii) Амортизации
Амортизацията се начислява върху амортизируемата сума, която е стойността на
актива, или сума приета за стойността му, минус остатъчната стойност на актива.
Амортизацията се начислява в печалби и загуби на база линейния метод въз основа на
очаквания срок на полезен живот на машините, съоръженията и оборудването, тъй като
това отразява очаквания начин на консумиране на бъдещите икономически ползи от
актива. Очакваните срокове на полезен живот са както следва:
• Компютри и периферни устройства - 50%;;
(d)

Обезценка на нефинансови активи

Дружеството извършва преглед за обезценка на балансовите стойности на машините,
съоръженията и оборудването, когато са настъпили събития или са налице промени в
условията, показващи, че балансовата стойност не може да бъде възстановена. При
наличие на такива обстоятелства и когато балансовата стойност надвишава очакваната
възстановима стойност, се отразява намаление на балансовата стойност на активите
или обектите, генериращи парични постъпления, до възстановимата им стойност.
Възстановимата стойност на машините, съоръженията и оборудването е по-високата от
нетната им продажна цена и стойността им в употреба. При оценката на стойността в
употреба, очакваните бъдещи парични потоци се дисконтират до тяхната настояща
стойност при прилагане на норма на дисконтиране преди данъци, която отразява
текущите пазарни оценки за стойността на парите във времето и рисковете, специфични
за дадения актив. За актив, който в значителна степен не генерира независими парични
постъпления, възстановимата стойност се определя за генериращия парични
постъпления обект, към който принадлежи този актив. Загубите от обезценка се
признават в отчета за всеобхватния доход.
Към всяка отчетна дата, Дружеството преценява дали съществуват индикации, че
загубата от обезценка на актив, която е призната в предходни периоди, може вече да не
съществува или пък да е намаляла. Ако съществуват подобни индикации, Дружеството
определя възстановимата стойност на актива или на обекта, генериращ парични потоци.
Загубата от обезценка се възстановява обратно само тогава, когато е настъпила
промяна в приблизителните оценки, използвани при определяне на възстановимата
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стойност на актива, след признаването на последната загуба от обезценка.
Възстановяването на загуба от обезценка е ограничено, така че балансовата стойност
на актива да не надвишава нито неговата възстановима стойност, нито да не надвишава
балансовата стойност (след приспадане на амортизация), която щеше да бъде
определена, ако не е била призната загуба от обезценка за актива в предходните
години. Възстановяването на загуба от обезценка се признава в отчета за доходите.
(e)

Финансови инструменти
Финансови активи

(i)

Класификация и първоначално измерване

При първоначално признаване финансов актив се класифицира като оценяван по:
•

амортизирана стойност (АС),

•

по справедлива стойност през печалби или загуби (ССППЗ).

Финансовите активи не се рекласифицират след тяхното първоначално признаване,
освен ако Дружеството промени бизнес модела за управление на финансови активи, в
който случай всички засегнати финансови активи се рекласифицират от първия ден на
първия отчетен период, следващ промяната в бизнес модела.
Финансов актив се оценява по амортизирана стойност, ако отговаря и на двете условия
и не е определен по ССППЗ:
•

държи се в бизнес модел, чиято цел е активите да бъдат държани, за да се съберат
договорните парични потоци; и

•

съгласно договорните условия на финансовия актив на конкретни дати възникват
парични потоци, които са единствено плащания по главница и лихва върху
непогасената сума на главницата.
Търговски вземания

Търговските вземания са суми, дължими от клиенти за продадени стоки или услуги,
извършени в обичайната дейност на дружеството. Обикновено са със срок за уреждане
в рамките на 30 дни и следователно всички са класифицирани като текущи. Търговските
вземания се признават първоначално в размера на безусловната сума за получаване,
освен ако не съдържат значителни финансови компоненти, тогава те са признават по
справедлива стойност. Дружеството държи търговските вземания с цел събиране на
договорните парични потоци и следователно ги оценява впоследствие по амортизирана
стойност, използвайки метода на ефективния лихвен процент.
Други вземания
Тези суми обикновено произтичат от сделки извън обичайната оперативна дейност на
дружеството. Лихви могат да се начисляват на база пазарните лихвени нива, когато
срокът на погасяване надвишава шест месеца. Обикновено обезпечението не се
получава. Нетекущите други вземания са дължими и дължими в рамките на три години
след края на отчетния период.
Всички финансови активи, които не се класифицират като измервани по амортизирана
стойност, както е описано по-горе, се измерват по ССППЗ. Това включва всички
деривативни финансови активи. При първоначалното признаване Дружеството може
еднократно да определи финансов актив, който иначе отговаря на изискванията да бъде
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измерван по амортизирана стойност или по ССДВД като ССППЗ, ако това ще елиминира
или значително ще редуцира счетоводните несъответствия, които иначе биха
възникнали.
Финансови активи – Оценка на бизнес модела
Дружеството прави оценка на целите на бизнес модела, по който даден финансов актив
се държи на ниво портфейл, тъй като това най-добре отразява начина, по който се
управлява бизнеса и се предоставя информация на ръководството. Иформацията, която
се взема под внимание включва:
•

посочените политики и цели на портфейла и действието на тези политики на
практика. Включително дали стратегията на ръководството се фокусира върху
получаване на договорния лихвен доход, поддържане на определен профил на
лихвения процент, съпоставяне на продължителността на финансовите активи с
продължителността на всякакви свързани задължения или очаквани парични потоци
или реализиране на парични потоци чрез продажба на активите;

•

как се оценява и отчита дейността на портфейла пред ръководството на
Дружеството;

•

рисковете, които засягат представянето на бизнес модела (и финансовите активи,
държани в рамките на този бизнес модел) и как се управляват тези рискове;

•

как се компенсират управителите на бизнеса - напр. дали компенсацията се основава
на справедливата стойност на управляваните активи или на събраните договорни
парични потоци;и

•

честотата, обема и периода на продажбите на финансови активи в предходни
периоди, причините за такива продажби и очакванията за бъдещи продажби.

Прехвърлянето на финансови активи на трети страни в сделки, които не отговарят на
условията за отписване, не се считат за продажби за тази цел, в съответствие с
продължаващото признаване на активи от Дружеството.
Финансовите активи, които се държат за търгуване или се управляват и чието
изпълнение се оценява на база справедливата стойност, се оценяват на база ССППЗ.
(ii)

Последащо оценяване

Финансови активи - Последващо измерване и печалби и загуби
Финансови активи,
отчетени по ССППЗ

Тези активи се оценяват впоследствие по справедлива
стойност. Нетните печалби и загуби, включително доходи
от лихви и дивиденти, се признават в печалбата или
загубата, освен за деривативите определени за
хеджиращи инструменти, за които се прилага отчитане на
хеджирането.

Финансови активи по
амортизирана
стойност

Тези активи се оценяват впоследствие по амортизирана
стойност, като се използва метода на ефективната лихва.
Амортизираната стойност се намаля със загубите от
обезценка. Приходите от лихви, печалбите и загубите от
валутно-курсови разлики и обезценката се признават в
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печалбата или загубата. Всяка печалба или загуба от
отписване се признава в печалбата или загубата.

(iii)

Отписване

Дружеството отписва финансов актив, когато договорните права върху паричните
потоци от финансовия актив изтичат или когато се прехвърлят правата за получаване на
договорните парични потоци от сделка, при която по същество всички рискове и ползи
от собствеността върху финансовия актив са прехвърлени или при която Дружеството
не прехвърля и не запазва по същество всички рискове и изгоди от собствеността, нито
запазва контрол върху финансовия актив.
Дружеството сключва сделки, при които прехвърля активи, признати в отчета за
финансовото състояние, но запазва всички или почти всички рискове и ползи от
прехвърлените активи. В тези случаи прехвърлените активи не се отписват.
Финансови пасиви
(i)

Класификация, последващо измерване и печалби и загуби

Финансовите пасиви се класифицират по амортизирана стойност или по ССППЗ.
Финансовият пасив се класифицира по ССППЗ, ако е класифициран като държан за
продажба, като дериватив или обозначен като такъв при първоначалното признаване.
Финансовите пасиви по ССППЗ се измерват по справедлива стойност, а нетните
печалби и загуби, включително разходите за лихви, се признават в печалбата или
загубата. Другите финансови пасиви впоследствие се оценяват по амортизирана
стойност, като се използва метода на ефективната лихва. Разходите за лихви и
валутните печалби и загуби се признават в печалбата или загубата. Всяка печалба или
загуба от отписване също се признава в печалбата или загубата. Виж Бележка 43 (о) (х)
за финансови пасиви, определени като хеджиращи инструменти.
(ii)

Отписване

Дружеството отписва финансов пасив, когато договорните задължения са изпълнени,
анулирани или изтекли. Дружеството също така отписва финансов пасив, когато
неговите условия се променят и паричните потоци от модифицирания пасив са
съществено различни, като в този случай се признава нов финансов пасив по
справедлива стойност, който се базира на променените условия.
При отписване на финансов пасив разликата между балансовата стойност и платеното
възнаграждение (включително всички прехвърлени непарични активи или поети
задължения) се признава в печалбата или загубата.
При сделки, при които Дружеството нито запазва, нито прехвърля рисковете и изгодите,
свързани с финансов актив, последният се отписва от отчета за финансовото състояние
тогава и само тогава, когато Дружеството е загубило контрол върху него. Правата и
задълженията, които Дружеството запазва в тези случаи се отчитат отделно като актив
или пасив. При сделки, при които Дружеството запазва контрол върху актива, неговото
отчитане в отчета за финансовото състояние продължава, но до размера определен от
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степента, до която Дружеството е запазило участието си в актива и носи риска от
промяна в неговата стойност.
Компенсирано представяне
Финансовите активи и финансовите пасиви се компенсират и нетната сума се представя
в отчета за финансовото състояние, тогава и само тогава, когато Дружеството има
законово право да компенсира сумите и възнамерява или да ги уреди на нетна база, или
да реализира актива и да уреди пасива едновременно.
Обезценка на недеривативни финансови активи
Дружеството признава провизия за очаквани кредитни загуби (ОКЗ) за всички дългови
инструменти, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата.
ОКЗ се базират на разликата между договорните парични потоци, дължими съгласно
условията на договора, и всички парични потоци, които Дружеството очаква да получи,
дисконтирани с доближение до първоначалния ефективен лихвен процент. Очакваните
парични потоци включват паричните потоци от продажбата на държаното обезпечение
или други кредитни подобрения, които представляват неразделна част от условията на
договора.

ОКЗ се признават на два етапа. За кредитни експозиции, за които не е налице
значително повишение на кредитния риск от първоначалното признаване, ОКЗ се
провизират за кредитни загуби, които възникват в резултат на събития по неизпълнение,
които са възможни през следващите 12 месеца (12-месечни ОКЗ). За кредитни
експозиции, за които е налице значително повишение на кредитния риск от
първоначалното признаване, провизия за загуба се изисква по отношение на кредитните
загуби, очаквани през оставащия срок на експозицията, независимо от момента на
възникване на неизпълнението (ОКЗ за целия срок на инструмента).
Към всяка отчетна дата то определя дали дълговият инструмент се преценява като
такъв с нисък кредитен риск, като използва цялата разумна и аргументирана
информация, която е достъпна без извършване на излишни разходи или усилия. При
тази оценка Дружеството преразглежда вътрешния кредитен рейтинг на дълговия
инструмент. В допълнение Дружеството преценява дали съществува значително
увеличение на кредитния риск, когато плащанията по договора са в просрочие над 180
дни.
Дружеството счита даден финансов инструмент за такъв в неизпълнение, когато
договорните плащания са в просрочие в продължение на 360 дни. В определени случаи
обаче то може да разглежда даден финансов актив като такъв в неизпълнение, когато
вътрешна или външна информация предоставя индикация, че е малко вероятно
Дружеството да получи пълния размер на неиздължените суми по договора, преди да се
вземат под внимание каквито и да било кредитни подобрения, държани от него.
Финансови активи се отписват, когато не съществува разумно очакване за събиране на
паричните потоци по договора.
Загуби от обезценка на финансови активи измерени по амортизирана стойност се
приспадат от брутаната балансова стйност на активите. За дългови ценни книжа по
ССДВД, загубата от обезценка се отразява в печалбата или загубата и се признава в
ДВД.
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Търговски вземания и договорни активи
Дружеството прилага опростения подход на МСФО 9 за измерване на очакваните
кредитни загуби, при които се начислява обезценка за очаквани загуби през целия живот
за всички търговски вземания и договорни активи.
За измерване на очакваните кредитни загуби, търговските вземания и договорните
активи са групирани въз основа на споделените характеристики на кредитния риск и
дните с просрочие. Договорните активи се отнасят до неизвършената работа и имат
същите рискови характеристики като търговските вземания за същите видове договори.
Поради това дружеството определя, че очакваните кредитни загуби за 2020 г. на
търговските вземания са разумно приближение на кредитните загуби за договорните
активи.
Дружеството признава в печалбата или загубата — като печалба или загуба от
обезценка, размера на очакваните кредитни загуби (или обратно им възстановяване).
Когато корективът за очаквани кредитни загуби е признат през друг всеобхватен доход,
всяка корекция в него се признава в друг всеобхватен доход.
Не са извършвани промени в методологията и предположенията, на които Дружеството
е базирало своите изчисления на очакваните кредитни загуби, Дружеството обаче е
включило приблизителни оценки, предположения и преценки, специфични за
отражението на Covid-19.

Влиянието на COVID-19 пандемията върху възстановимостта на вземанията беше
анализирано. Докато методологиите и предположенията, използвани в базовите
изчисления на очакваните кредитни загуби остават непроменени спрямо тези,
приложени през предходната финансова година, Дружеството е включило
приблизителни оценки, предположения и преценки, специфични за отражението на
пандемията от Covid-19. При изготвянето на тези приблизителни оценки Дружеството е
взело под внимание бизнеса, в който работи, възрастовата структура на своите
вземания и тяхната съпоставимост с предходния период, сочеща липсата на значително
влошаване в ликвидната позиция на неговите клиенти, както и липсата на удължаване
на кредитните срокове спрямо тези, прилагани през предходния период. Въпреки че не
са установени съществени проблеми, свързани с възстановимостта, налице е риск
икономическият ефект на COVID-19 пандемията да бъде по-дълбок или попродължителен от очакваното, което би могло да доведе до по-високи кредитни загуби
от тези, моделирани при базовия случай.
(d)

Инвестиции в дъщерни дружества

В индивидуалния финансов отчет на Дружеството, инвестициите в дъщерни
предприятия са оценени по цена на придобиване, намалена със загуби от обезценка (в
съответствие с МСС 27, пар. 10 (а)). Инвестициите в дъщерни предприятия се отписват
и нетният резултат (постъпления от освобождаване минус балансова стойност на
инвестицията) се признава в печалбата или загубата за периода, когато Дружеството
загуби контрол върху съответното дружество, в което е инвестирало..

(e)

Основен капитал

Регистрираният капитал на Дружеството е записан по историческата цена на неговото
записване.
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(f)

Отчитане на лизинговите договори

На датата на влизане на договора в сила Дружеството преценява дали договорът
представлява или съдържа лизинг. А именно, дали договорът прехвърля правото да се
контролира използването на идентифицирания актив за определен период от време.
Дружеството като лизингополучател
Дружеството прилага единен подход за признаване и оценяване на всички лизинги, с
изключение на краткосрочните лизинги (т.е. лизинги със срок на лизинговия договор до
12 месеца) и лизингите на активи с ниска стойност. Дружеството признава задължения
по лизинги за плащане на лизинговите вноски и активи с право на ползване,
представляващи правото на ползване на активите.
Активи с право на ползване
Дружеството признава активи с право на ползване от началната дата на лизинга (т.е.
датата, на която основният актив е на разположение за употреба). Активите с право на
ползване се оценяват по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и
загуби от обезценка, и коригирана с всяка преоценка на лизинговите задължения.
Цената на придобиване на активите с право на ползване включва сумата на признатите
задължения по лизинга, понесените първоначални преки разходи и лизинговите
плащания, извършени на или преди началната дата на лизинга, приблизителна оценка
на разходите, които ще бъдат понесени от лизингополучателя при демонтажа и
преместването на актива, възстановяване на площадката, върху която се намира той
или възстановяване на актива до състоянието, което се изисква съгласно условията на
лизинга, намалени с каквито и да било получени стимули по лизинга.
Ако в края на срока на лизинга собствеността върху лизинговия актив се прехвърля към
Дружеството, или цената на придобиване отразява упражняването на опция за
закупуване, амортизацията се изчислява като се използва очакваният срок на полезния
живот на актива.
Активите с право на ползване са предмет и на обезценка.
Задължения по лизинги
От началната дата на лизинга Дружеството признава задължения по лизинги, оценени
по сегашната стойност на лизинговите плащания, които ще бъдат извършени за срока
на лизинга. Лизинговите плащания включват фиксирани вноски (включително фиксирани
плащания по същество), намалени с каквито и да било подлежащи на получаване
стимули по лизинга, променливи лизингови плащания, които зависят от индекс или
лихвен процент, както и суми, които се очаква да бъдат платени по гаранции за
остатъчна стойност. Лизинговите плащания включват също цената на упражняване на
опция за закупуване, за която в разумна степен е сигурно, че ще бъде упражнена от
Дружеството, както и плащания на неустойки за прекратяване на лизинга, ако срокът на
лизинга отразява упражняването от страна на Дружеството на опция за прекратяване.
Променливи лизингови плащания, които не зависят от индекс или лихвен процент, се
признават като разходи (освен ако не бъдат извършени за производството на
материални запаси) през периода, в който възникне събитието или условието, което
задейства плащането.
При изчислението на сегашната стойност на лизинговите плащания Дружеството
използва вътрешно присъщ лихвен процент по заеми на началната дата на лизинга, тъй
като заложеният в лизинга лихвен процент не може да бъде надеждно определен. След
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началната дата размерът на лизинговите задължения се увеличават с лихвата и се
намаляват с извършените лизингови плащания. В допълнение балансовата стойност на
лизинговите задължения се преоценява, ако е налице модификация, промяна в срока на
лизинга, промяна в лизинговите плащания (например, промени в бъдещите плащания в
резултат на промяна в индекса или лихвения процент, използван за определяне на тези
лизингови плащания) или промяна в оценката на опцията за закупуване на основния
актив.
Краткосрочни лизинги и лизинги на активи с ниска стойност
Дружеството прилага освобождаването от признаване на краткосрочни лизинги по
отношение на краткосрочните си лизинги, чийто лизингов срок е 12 месеца или по-малко
от началната дата и които не съдържат опция за закупуване. То прилага и
освобождаването от признаване на лизинги на активи с ниска стойност за лизингите на
офис оборудване, което се счита за такова с ниска стойност. Лизинговите плащания по
краткосрочни лизинги и лизинги на активи с ниска стойност се изписват като разход на
линейна база за срока на лизинга.
(g)

Доходи на персонала

Краткосрочните доходи на персонала включват заплати, възнаграждения, вноски за
социално осигуряване и годишни компенсируеми отпуски на служителите, които се
очаква да бъдат изцяло уредени в рамките на 12 месеца след края на отчетния период.
Когато Дружеството получи услугата, те се признават като разход за персонала в
печалбата или загубата. Краткосрочните доходи на персонала се оценяват по
недисконтираната сума на очакваните за уреждане разходи.
За целите на Политиката за възнагражденията на Дружеството, постоянни
възнаграждения са всички плащания или други облаги, които са определени
предварително и не зависят от постигнатия резултат, а променливи възнаграждения са
всички допълнителни плащания или други облаги, които се определят и изплащат в
зависимост от постигнатия резултат или от други договорно определени условия.
Изплащаното възнаграждение съответства на вида на предоставяните професионални
услуги; нивото на образование на служителя; нивото в корпоративната структура, което
заема; професионалния опит; наложените ограничения (забрана за извършване на
определена дейност или действие, несъвместимост за заемане на длъжност по
допълнително правоотношение и др.).
Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, се определя от Общото
събрание на акционерите на дружеството. Изпълнителния директор на дружеството
формират конкретния размер на възнагражденията на всички служители от всички нива
на организационната структура на дружеството и от всички категории, определени
Политиката.
Дружеството формира единствено постоянно възнаграждение, което се определя в
сключените договори. Не се формира и не се изплаща променливо възнаграждение. В
постоянното възнаграждение се включва:
 основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба
и прилаганата система на заплащане на труда;
 допълнителни трудови възнаграждения с непостоянен характер, в предвидените в
Кодекса на труда, в наредбата или в друг нормативен акт извънредни случаи, като
например за извънреден труд;
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други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт;
възнаграждения по договори за управление и други нетрудови договори –
плащане, установено в индивидуалния договор, което не е поставено в пряка
зависимост от оценката за изпълнението на дейността.

Дружеството не се възползвало от извънредна държавна помощ.
Пенсионни и други задължения към персонала
При прекратяване на трудовото правоотношение на служителите се изплащат
обезщетения в случаите, по реда и в размерите, определени в Кодекса на труда.
Дружеството не е разработвало и не прилага планове за възнаграждения на
служителите след напускане или други дългосрочни възнаграждения и планове за
възнаграждения след напускане или под формата на компенсации с акции, или с дялове
от собствения капитал.
Краткосрочните доходи на служителите, включително и полагаемите се отпуски, са
включени в текущи пенсионни и други задължения към персонала по недисконтирана
стойност, която Дружеството очаква да изплати в резултат на тяхното неизползване.
Признаване на приходи

(h)

Дружеството признава приходи, за да отрази прехвърлянето на обещаните с договора
услуги на клиенти, в размер, който отразява възнаграждението, на което Дружеството
очаква да има право в замяна на прехвърлените стоки или услуги.
Прехвърлянето на услугите се основава на концепцията за прехвърляне на контрола
върху тях, способността да се ръководи използването на актива и да се получават по
същество всички останали ползи от него. Контролът включва и способността за
предотвратяване на това други дружества да ръководят използването на актива и
получаването на ползи от него.
Приходите от договори с клиенти се признават, както следва:


в течение на времето по начин, който отразява извършаната от Дружеството
работа по договора;



в определен момент, когато се прехвърля контролът върху услугите на клиента.



Приходите от договори с клиенти се признават на база 5-етапен модел за
признаване, като разграничение се прави в следните две насоки според момента
на удовлетворяване на задължението за изпълнение:
o задължение за изпълнение (прехвърляне на контрол) в течение на времето
– в този случай приходите се признават постепенно, следвайки степента на
прехвърляне на контрола върху стоките или услугите на клиента;
o за изпълнение, удовлетворено (прехвърлен контрол) в определен момент –
клиентът получава контрол върху стоките или услугите в определено време
и приходите се признават изцяло наведнъж.

Приходи от лихви
Приходите от лихви се отчитат като се използва метода на ефективния лихвен процент,
представляващ процентът, който точно дисконтира очакваните бъдещи парични
плащания за очаквания срок на финансовия инструмент или за по-кратък период, когато
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е уместно, до балансовата стойност на финансовия актив. Приходът от лихви се
включва във финансовия приход в отчета за доходите.
Приходите от лихви се изчисляват чрез прилагане на ефективния лихвен процент върху
брутната балансова стойност на финансовите активи, с изключение на финансовите
активи, които впоследствие са обезценени. За тях се прилага ефективен лихвен процент
върху нетната балансова стойност на финансовия актив (след приспадане на
компенсацията за загуба).

Разходи

(i)

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база
принципите на начисляване и съпоставимост, и до степента, до която това не би довело
за признаване на активи/пасиви, които не отговарят на определенията за такива
съгласно МСФО.
Предплатените разходи се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през
който договорите за които се отнасят, се изпълняват.
Финансовите разходи се представят отделно в отчета за всеобхватния доход (в
печалбата или загубата за годината) и се състоят от: банкови такси и лихви.
Данъци

(j)

Текущ данък върху доходите
Текущите данъчни активи и пасиви за текущия и предходни периоди се признават по
сумата, която се очаква да бъде възстановена от или платена на данъчните власти. При
изчисление на текущите данъци се прилагат данъчните ставки и данъчните закони,
които са в сила или са в значителна степен приети към отчетната дата. Ръководството
анализира отделните позиции в данъчната декларация, за които приложимите данъчни
разпоредби са предмет на тълкуване и признава провизии, когато това е уместно.
Текущите данъци се признават директно в собствения капитал или в другия всеобхватен
доход, когато данъкът се отнася до статии, които са били признати директно в
собствения капитал или в другия всеобхватен доход.
Отсрочен данък върху доходите
Отсрочените данъци се признават по балансовия метод за всички временни разлики
към отчетната дата, които възникват между данъчната основа на активите и пасивите и
техните балансови стойности.
Отсрочени данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики:


освен до степента, до която отсроченият данъчен пасив възниква от
първоначално признаване на актив или пасив от дадена сделка, която не е
бизнес комбинация и не влияе нито върху счетоводната печалба, нито върху
данъчната печалба или загуба към момента на извършване на сделката; и



за облагаеми временни разлики, свързани с инвестиции в дъщерни дружества,
асоциирани предприятия и участия в съвместни предприятия, освен до степента,
до която Дружеството е в състояние да контролира времето на обратното
проявление на временната разлика и съществува вероятност временната
разлика да не се прояви обратно в предвидимо бъдеще.
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Активи по отсрочени данъци се признават за всички намаляеми временни разлики,
пренесени неизползвани данъчни кредити и неизползвани данъчни загуби, до степента,
до която е вероятно да е налице облагаема печалба, срещу която да бъдат използвани
намаляемите временни разлики, пренесените неизползвани данъчни кредити и
неизползваните данъчни загуби:


освен ако отсроченият данъчен актив възниква от първоначално признаване на
актив или пасив от дадена сделка, която не е бизнес комбинация и не влияе нито
върху счетоводната печалба, нито върху данъчната печалба или загуба към
момента на извършване на сделката; и



за намаляеми временни разлики, свързани с инвестиции в дъщерни дружества,
асоциирани предприятия и участия в съвместни предприятия, отсрочен данъчен
актив се признава единствено до степента, до която има вероятност временната
разлика да се прояви обратно в обозримо бъдеще и да бъде реализирана
облагаема печалба, срещу която да се оползотвори временната разлика.

Дружеството извършва преглед на балансовата стойност на отсрочените данъчни
активи към всяка отчетна дата и я намалява до степента, до която вече не е вероятно да
бъде реализирана достатъчна облагаема печалба, която да позволява целия или част
от отсрочения данъчен актив да бъде възстановен. Непризнатите отсрочени данъчни
активи се преразглеждат към всяка отчетна дата и се признават до степента, до която е
станало вероятно да бъде реализирана бъдеща облагаема печалба, която да позволи
отсрочения данъчен актив да бъде възстановен.
Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват по данъчните ставки, които се очаква
да бъдат в сила за периода, в който активът се реализира или пасивът се уреди, въз
основа на данъчните ставки (и данъчни закони), действащи или влезли в сила, в
значителна степен, към отчетната дата.
Отсрочените данъци, свързани със статии, признати извън печалбата или загубата, се
признават извън печалбата или загубата. Отсрочените данъци се признават в
зависимост от свързаната с тях сделка или в другия всеобхватен доход, или директно в
собствения капитал.
Дружеството компенсира отсрочени данъчни активи и пасиви само тогава, когато има
законово право да приспада текущи данъчни активи срещу текущи данъчни пасиви и
отсрочените данъчни активи и пасиви се отнасят до данъци върху дохода, наложени от
един и същ данъчен орган за едно и също данъчнозадължено предприятие.
Данък върху добавената стойност (ДДС)
Приходите, разходите и активите се признават нетно от ДДС, с изключение на случаите,
когато:
 ДДС, възникващ при покупка на активи или услуги не е възстановим от
данъчните власти, в който случай ДДС се признава като част от цената на
придобиване на актива или като част от съответната разходна позиция, както
това е уместно; и
 вземанията и задълженията, които се отчитат с включен ДДС.
Нетната сума на ДДС, възстановима от или дължима на данъчните власти, се включва в
стойността на вземанията или задълженията в отчета за финансовото състояние.
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5. Разходи за външни услуги
31.12.2020

31.12.2019

Такси ЦД, БФБ, КФН

5

6

Консултантски и други професионални услуги

-

11

Граждански договори

9

10

Одит

6

1

Наем

1

-

21

28

Ръководството на дружеството счита, че съществуват основания за прилагане на
параграфи Б3-Б8, от МСФО 16, в резултат на което разходите за наем не са
рекласифицирани като дълготраен актив.
6. Разходи за персонала
31.12.2020

31.12.2019

Разходи за заплати

7

4

Задължителни социални осигуровки и надбанки

1

-

8

4

Назначеният по трудов договор персонал към 31.12.2020 е 1 човек (2019: 1).

7. финансови приходи и разходи
Финансови разходи

Банкови такси и комисионни

31.12.2020

31.12.2019

1

1

1

1

31.12.2020

31.12.2019

1

-

50

-

51

-

Финансови приходи
Приходи от лихви
Изменение на справедлива стойност на държани за
търгуване финансови активи
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8. Разходи да данъци
Приложимата ставка на данъка върху доходите за 2020 г. е 10% (2019 г.: 10%). През
2021 г. приложимата данъчна ставка е 10 %.
За годината, завършваща на 31.12.2020 година, Дружеството е реализирало печалба.
За целите на данъчното облагане счетоводния финансов резултат е намален с данъчни
загуби с право на пренасяне и данъчния финансов резултат е нула.
Дружеството не е признало отсрочени данъчни активи по отношение на данъчната
загуба с право на приспадане. Непризнатите активи по отсрочени данъци са
несъществени. Данъчната загуба с право на пренасяне, може да бъде приспадана от
бъдещи облагаеми печалби в рамките на пет години, следващи годината на нейното
възникване.
9. Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Компютри

Отчетна стойност
Салдо на 31.12.2019 г.
Придобити
Салдо на 31.12.2020 г.

Общо
2
2

2
2

1
1

-

1

2

Амортизация и загуба от обезценка
Салдо на
Разход
за 31.12.2018
периода г.
Салдо на 31.12.2019 г.
Отчетна стойност
Салдо на 31.12.2018 г.
Салдо на 31.12.2019 г.

10. Инвестиции в дъщерни предприятия
През 2019 година Дружеството е учредило свое дъщерно предприятие. Дъщерното
дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорнст със седалище и адрес на
управление в София, България. През 2020 г. Дъщерното дружество не е извършвало
активна дейност.

Грийн Инвестмънт Проджектс ЕООД

% от
капитала

Към
31.12.2020 г.

% от
капитала

Към
31.12.2019 г.

100%

2 805

100%

2 805

2 805

2 805
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На този етап ръководството счита, че няма индикации за обезценка на инвестицията в
дъщерното предприятие.
11.

Търговски вземания

Вземания по предоставени заеми

31.12.2020

31.12.2019

41

-

41

41

Дружеството има вземане по Договор за заем от дъщерно дружество “Грийн
Инвестмънтс Проджектс“ ЕООД в размер на 40 хил. лв. и начислени лихви 1 хил.лв., при
лихвен процент 3,50 % на годишна база. Падеж - 15.05.2021 г..

12. Други текущи финансови активи

Финансови активи чрез справедлива стойност в печалби и
загуби

31.12.2020

31.12.2019

386

98

386

98

През годината Дружеството е инвестирало част от свободните си парични средства в
акции на Български публични компании.
Повече информация по отношение на оценката на справедливата стойност на
притежаваните дялове и акции и експозицияна на Дружеството към кредитен и валутен
риск е оповестена в прил. 16 и прил.17.
13. Парични средства и еквиваленти

Безсрочни банкови депозити

31.12.2020

31.12.2019

818

1 127

818

1 127

Към 31.12.2020 г. справедливата стойност на паричните средства и краткосрочни
депозити е 818 хил. лв. (2019 г.: 1127 хил. лв.).
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14. Записан капитал
Към 31.12.2020 г., записаният капитал на Дружеството е в размер на 4,059 хил лв,
разпределен на 4,059,000 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на
глас с номинална стойност от 1 лв всяка.

Към 31.12.2020 г. Акционери в дружеството са
% от
Брой
Към
капитала притежавани 31.12.2020
акции
г.

% от
Брой
Към
капитала притежавани 31.12.2019
акции
г.

235 HOLDINGS LIMITED

15,29%

620 673

620 673

45,49%

1 846 436

1 846 436

Други лица

84,71%

3 438 327

3 438 327

54,51%

2 212 564

2 212 564

100,00%

4 059 000

4 059 000

100,00%

4 059 000

4 059 000

Към 31.12.2020, няма други акционери които да притежават повече от 5% от капитала на
Дружеството.
Основен доход на акция
Доходът на акция се изчислява като се раздели нетната печалба за периода,
съответстваща на притежателите на обикновени акции на средно-претегления брой
обикновени акции за периода. Изчисленията са направени както следва:
31.12.2020

31.12.2019

20

(33)

Средно - претеглен брой акции

4 059

2 055

Основен доход на акции

0,005

(0,016)

Печалба/(Загуба) за периода

Средно-претегленият брой акции за годината е изчислен както следва:

Издадени акции в началото на периода
Издадени акции през годината
Брой акции в края на периода

31.12.2020

31.12.2019

4 059 000

50 000

- 4 009 000
4 059 000 4 059 000
Средно-претеглен брой 4 059 000 2 054 500
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15. Търговски и други задължения
31.12.2020

31.12.2019

Задължения към персонала

1

1

Задължения към бюджета

-

1

Задължения по гаранции от членове на СД

5

5

6

7

16. Финансови инструменти
(a)

Счетоводни класификации и справедливи стойности

Таблицата показва балансовите и справедливите стойности на финансовите активи и
финансовите пасиви, включително нивата им в йерархията на справедливите стойности.
Не е включена информация за справедливите стойности ако балансовата стойност е
разумно приближение на справедливата стойност.
Балансова стойност

31/12/2019
по
ССПЗ

По
амортизируема
ст-ст

Ниво 2

Ниво 3

Общо

Справедлива ст-ст

Справедлива ст-ст

Ниво 2

Ниво3

Финансови активи, оценявани по
справедлива стойност
Акции

283

Дялове в договорен фонд

103

-

283

283

-

283

-

103

-

103

103

-

386

-

103

283

386

103

283

-

818

-

818

-

-

818

-

818

-

-

-

-

(6)

-

-

-

-

(6)

-

Финансови активи, които не се
оценява по справедлива стойност
Парични средства и еквиваленти

Финансови пасиви, които не се
оценяват по справедлива стойност
Задължения към персонала

Балансова стойност

31/12/2019

по ССПЗ

По
амортизируема
ст-ст

Други
финансови
пасиви

Справедлива ст-ст
Общо

Ниво 2

Страница 52 от 59

Грийн Таун Проджектс АД
Индивидуален финансов отчет
за годината, завършваща на 31.12.2020
Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е оповестено друго

Финансови активи, оценявани по
справедлива стойност

Дялове в договорен фонд

98

-

-

98

98

98

-

-

98

98

-

1 127

-

1127

-

-

1 127

-

1127

-

-

-

(6)

(6)

-

-

-

(6)

(6)

-

Финансови активи, които не се
оценява по справедлива стойност
Парични средства и еквиваленти

Финансови пасиви, които не се
оценяват по справедлива стойност
Задължения към персонала

Измененията в ниво 3 от йерархията на справедливите стойности за 2020 годината по
видове ценни книжа са както следва:
Акции
Салдо 01.01.2020 г.
Покупки

239

Продажби
Прехвърляния от/към ниво 3
Печалби и загуби признати в текущия резултат

44

Салдо 31.12.2020 г.

283

(i) Техника на оценка и значими ненаблюдаем входящи данни
Притежаваните от Дружеството капиталови инвестиции, представляващи акции или
дялове в капитала на други дружества и предприятия са регистрирани за търговия на
българската фондова борса и се търгуват на капиталовия пазар се оценяват
последващо по справедлива стойност, като политиката на оценяване предвижда
използване предимно на значима ненаблюдаема изходна информация и данни
дотолкова, доколкото релевантна за подобен тип дружества наблюдаема информация
няма на разположение (Ниво 3).
При първоначалното признаване, финансовите активи се признават по цена на
придобиване, която се счита за индикатор на справедливата стойност към датата на
сделката. За определяне на справедливата стойност към края на отчетния период
Дружеството използва различни техники на оценка, които са най-подходящи за
конкретната инвестиция, като се вземат предвид следните фактори:
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Приложимост на съответната техника към дадения отрасъл, в който оперира
дружеството, в което е инвестирано и към стответните пазарни условия;



Сравнимостта на дружеството и детайлите на сделката;



Етапът на развитие на дружеството;



Възможността на дружеството, в което е инвестирано да генерира достатъчно
печалби или положителен паричен поток;



Други фактори, които са спецефични за оценяваното дружество.

За тези активи и пасиви, които се оценяват по справедлива стойност във финансовите
отчети на повтаряема база, дружеството прави преценка към датата на всеки отчет
дали е необходим трансфер в нивата на йерархия на справедливата стойност на даден
актив или пасив в зависимост от разполагаемите и използваните към тази дата входящи
данни.
В дружеството са разработени вътрешни правила и процедури за измерването на
справедливата стойност на различните видове активи и пасиви.

Оценки на справедливата стойност подлежат на преглед и одобрение от изпълнителния
директор и Съвета на директорите на дружеството.
Следната таблица представя техниките за оценяване, използвани при оценяването на
справедливите стойности на инвестиции в дялове от договорни фондове към 31.12.2020
(Ниво 2), както и използваните значими ненаблюдаеми входящи данни.

Вид

Техника на
оценяване

Дялове в договорни Чистата
фондове
стойност на
активите на
фонда

Значими
ненаблюдаеми
входящи данни

Взаимовръзка между
значими ненаблюдаеми
входящи данни и
оценената справедлива
стойност

неприложимо

Неприложимо

17. Управление на финансовия риск

Дружеството има експозиция към следните рискове от употребата на финансови
инструменти:
• кредитен риск;
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• ликвиден риск;
• пазарен риск.
Общи положения на управление на риска
Съветът на директорите носи отговорността за установяване и управление на
рисковете, с които се сблъсква Дружеството.
Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на
финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти,
които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството.
Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на
различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на
стоките на дружеството и формите на поддържане на свободните ликвидни средства,
без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.
Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо от оперативното
ръководство на дружеството.
•

Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба в случай, че
клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни
задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от свързани лица, клиенти
и наличности по банкови сметки.
Основните финансови активи на дружеството са банкови сметки инвестиции в дялове
във взаимни фондове. Кредитен риск е основно риска, при който клиентите на
дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените
срокове дължимите от тях суми по търговските вземания.
Балансовата стойност на финансовите активи представлява максималната кредитна
експозиция. Максималната експозиция към кредитен риск към датата на отчета е както
следва:
Прил

31.12.2020

31.12.2019

Предоставани заеми

11

41

-

Финансови активи по ССПЗ

12

386

98

Парични средства и еквиваленти

13

818

1 127

1 245

1 225
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Пари и парични еквиваленти
Паричните средства и еквиваленти се държат в контрагенти и финансови институции,
които са с висок кредитен рейтинг. Обезценката на парични средства и парични
еквиваленти е оценена на база 12-месечна очаквана кредитна загуба и отразява
краткосрочните падежи на експозициите. Дружеството счита, че парични средства и
парични еквиваленти имат нисък кредитен риск въз основа на външни кредитни
рейтинги на контрагентите.
•

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът Дружеството да има трудности при изпълнение на
задълженията, свързани с финансовите пасиви, които се уреждат в пари или чрез друг
финансов актив. Подходът на Дружеството за управление на ликвидността е да осигури,
доколкото е възможно, достатъчно ликвидност, за да изпълни задълженията си, както
при нормални, така и при стресови условия, без да понесе неприемливи загуби или да
навреди на репутацията си. Обикновено Дружеството гарантира, че разполага с
достатъчно парични средства при поискване, за да посрещне очакваните оперативни
разходи за период от 60 дни, включително обслужването на финансовите задължения, с
изключение на потенциалното въздействие на екстремни обстоятелства, които не могат
да бъдат предвидени
Договорните падежи на финансови пасиви, включително очаквани плащания на лихви,
изключващи ефекта от договорености за нетиране са:

Задължения към
персонала
Общо:

•

Балансова
стойност

Договорен
паричен поток

До 3 м

От 1 до 2 г

6

(6)

(1)

(5)

6

(6)

(1)

(5)

Пазарен риск

Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна
валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на
Дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на
управлението на пазарния риск е да се контролира експозицията към пазарен риск в
приемливи граници като се оптимизира възвръщаемостта.
Валутен риск
Като цяло Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, тъй като услугите, с
които Дружеството търгува са деноминирани в лева или евро.
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Експозиция към валутен риск
Дружеството има финансови активи и транзакции само в лева и евро. Поради факта, че
валутният курс на лева към еврото е фиксиран на 1.95583 лева за 1 евро, ръководството
на Дружеството смята, че експозицията към валутен риск е силно ограничена.
Анализ на чувствителността
Промяната на валутния курс на еврото спрямо други валути не би имало ефект към 31
декември 2020 г. върху финансовото състояние или нетния резултат на Дружеството,
тъй като то оперира само в лева и евро. Както е посочено по-горе, валутният курс на
лева към еврото е фиксиран на 1.95583 лева за 1 евро.
Лихвен риск
Ръководството оценява рискът от неблагоприятна промяната на лихвените проценти
като несъществени, тъй като към датата на отчета и към 31.12.2019, Дружеството не
отчита лихвоносни финансови инструменти.
Друг риск от пазарни цени
Рискът от неблагоприятна промяна на стойността на дяловете, притежавани от
Дружеството във взаимния инвестицонен фонд и акциите, инвестирани с цел
краткосрочна доходност на временно свободните парични средства.

•

Равнение на движенията на пасиви към парични потоци произтичащи от
финансовата дейност
Регистриран
капитал

Общо

4 059

4 059

Емисия на капитал

-

-

Общо промени в паричните потоци за финансовата
дейност

-

-

4 059

4 059

Регистриран
капитал

Общо

50

50

4 009

4 009

Баланс към 01.01.2020
Промени в паричните потоци от финансова дейност

Салдо на 31.12.2020

Сравнителната информация за 2019 г е била

Баланс към 01.01.2019
Промени в паричните потоци от финансова дейност
Емисия на капитал
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Общо промени в паричните потоци за финансовата
дейност

4 009

4 009

Салдо на 31.12.2019

4 009

4 009

•

Управление на капитала

Основната цел на управлението на капитала на Дружеството е да се осигури стабилен
кредитен рейтинг и капиталови показатели, с оглед продължаващото функциониране на
бизнеса и максимизиране на стойността му за акционерите.
Дружеството управлява капиталовата си структура и я изменя, ако е необходимо, в
зависимост от промените в икономическите условия. С оглед поддържане или промяна
на капиталовата си структура, Дружеството може да коригира изплащането на
дивиденти на акционерите, да изкупи обратно собствени акции, да намали или увеличи
основния си капитал, по решение на акционерите. През 2020 г., както и през 2019 г.,
няма промени в целите, политиките или процесите по отношение на управлението на
капитала на Дружеството.

18. Свързани лица
Дружеството е свързано лице с:
•

Грийн Инвестмънт Проджектс ЕООД - дъщерно дружество

•

Ключов управленски персонал

Сделки и незакрити салда със свързани лица
През 2020г. и през 2019г. няма отчетени продажби и покупки към и от свързани лица
Заеми, предоставени на свързани лица - данни
Кредитополучател

Валута

Грийн Инвестмънт Проджектс ЕООД

Л. %

BGN

Обезпечения
Гаранции

Падеж

3.50%

няма

15/05/2021

Салда на главници по заеми, предоставени на свързани лица - текуща година
Кредитополучател

Грийн Инвестмънт Проджектс ЕООД
Общо

Вземания
до 1 година
Брутна
стойност
40
40

Обезценки
-

Вземания
над 1 година
Балансова
стойност

Брутна
стойност

40
40

-

Обезценки

Балансова
стойност

-

Начислени приходи от лихви и вземания за лихви по заеми, предоставени на свързани лица
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Грийн Таун Проджектс АД
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Кредитополучател

Вземане към

Начислени през

Получени
през

31.12.2019

2020

2020

Грийн Инвестмънт Проджектс
ЕООД
Общо

-

1
1

Вземане към

Обезценки

31.12.2020
-

-

1
1

Задълженията към ключов управленски персоналвъзлизат на 5 хил лв (2019: 5 хил.лв) и
произтичат от предоставени депозити от членове на Съвета на директорите съгласно
Търговския закон.

19. Събития след датата на отчета
Не са настъпили събития след края на отчетния период, които да налагат допълнителни
корекции и/или оповестявания във финансовия отчет на Дружеството за годината,
приключваща на 31 декември 2020г.
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~EKJlAPAnHSI

no 'IJI.IOOH,aJI.4, ....4 OT 3ll1IQK

H '"In.

32, an.I,

T.6 OT Hapenfia

N! 2 na K<I>H

)J,OJ1YIIO.lUlHCaIfllTe:

I.

EMaHYena

HBeJUfUOBaCTOMOIDIKOBa- Ilpencenaren

2. Ilaanana Hruaroaa Bapnapesa -

CbCTaJuneJ1

na

C,lI. FI

na q,FlHaHCOB1'ITe OTQem

aa 'TPH:Hli TaYH TIp0roKeKTC"A,[{, EHK 205385406. CDCcenanaine u aapec aa ynpasneuae

rp. COcPrur, yn, "Tpn ynra" ~ 6A
C HACT05Il.QATA

,lI.EKJ1APAQlUI

Y,[(OCTOBEP5lBAME,

lIE ,[(OKOm<OTO HJ1 E

113BECTHO:
a) ronauurasr

cPH_HaHCOBHRT
O'MeT 38 2020r., CbCTaBeHcsrnacao

npHJlO)lCHMHTe

c"'reTOBO,IlI:IRCTaI:I,napTIl, OTpa3S1B8
sapao H qeCTHo. HHq,o.PMao,IDITa aa a.KTIiBlITe
<pHliaHCo.BOTOC'bCTo..lIHHeu <pHHaHCOBIUIT pe3YJITaTaa

1'1 naCHBHTe,

"fPKUH Tayn Ilpozosesrc" A,[{:

6) ,nOKJTa,Il'bT 33 ,lleHHOCITa aa 2020r. Cb,nbPxrn nocrosepeu npernen aa

Pa3BHTIfCTO H

pe3YJITaTHTeor .[{eitHo.CTIa ua "Tpaaa Tayu Ilponxexrc" AJ.\, KaKTo. H cscrosnaero
saenao C onucaaae

ua OCHo.BHBTepHCKo.Be U HecmypHOCTR,

,[(e.KJ1apaTo.PH:

npen KORTo.e astrpaaea.

MY,

AO
AK4HOHepHTe

Ha rplIIHH TaYH npOA>I<eKTC AA

IJ,EKnAPALfI4R
no 'UI. 100H, an. 4, m. 3 om
30KOHO 30 ny6nu'IHomo

AonynoonuCOHURm:

HUKonoiJ Muxouno6

ttonunaee,

OT peracrspa nplll VI,D,ECno 411. 20 OT 3aH'OHa

na

6RX aHra~lIIpaH
A,D, 38

2020

061l.\0npHeTo

npeonoaOHe HO I.{eHHUKHU>KO

B Ka4eCTBOTO Mill Ha peracrpvpaa

aa He3aBIIICl-1MIIIR cjwlHaHcoB

NQ684

OAIIITOP (C per.

OAIIIT) III AeKl1apHpaM,

4e

1113Bbpwa 3aAbJ1)IH1Tel1eH <!>IIIHaHcoB OAI-1THa <!>l-1HaHCOBIiIAOT4eT Ha ipl-1iiiH TaYH npO,o,>l<eKTC

r., CbCTaBeH

csmacso Me>l<AyHapo,o,Hl-1Te CTaHAapTIiI sa <!>IIIHaHcoBo OT4Ii1TaHe, nplileTIII OT Ee,
Ha cseroeonaara 6a3a, Ae<!>IIIHlllpaHa B m. 8 HO,aP HO 30KOHO 30 c..,emoeoocmaomo

HalllMeHOBaHllle

no,o, HalllMeHosaHlile

CbM OTrOBopeH

sa

"Me>t<AYHapOAHYI

C4eTOBOAHIII CT8HAapTIII",

H 4e

O,o,IIITaHra>l<I1MeHTa OT csoe IIIMe

C HQCmORU40mo YAOCTOBEPRBAM,

liE KOKmo e oOKnaoeoHo (I u3000eHuR om MeH ooumopcKu OOKnOO
omHOCHOaoiJuwHuR q,UHOHCO(lomuem HO rpUUH TOYHnpoiJ>KeKmC A,l.I 30 209 eoouno, c iJomo 29 Mopm 2021
aoouHo:

1.

lin. 100H, an. 4, m. 3, 6YK60 "a"
<!>IIIHaHCOB ONeT

npeACTaBR

CbCTORHl1e Ha ,D,PY>l<eCTBOTOKbM
,o,eiiiHocna

Moe

31 p,eKeMBpll1 2020 r • ." sa HerOBHTe

My nOTOl..\11sa ro,o,HHaT8,

." napH4HIHe

Me>t<AYHapOAHHTe

Oc)umopcKo MHeHue: no

MHeHllle,

,o,OCTOBepHO, BoB BCII1YI(I1 Cbll.\eCTBeHH

craH,o,apTIII

saaupuraauia

acnexru

np1.1110>l<eHIIIAT
<!>HHaHCOBOTO

<!>I1HaHCOBHpe3YI1TaTI1 OT

Ha Ta311 nara, B CbOTBeTCTBHe C

aa <!>I-1HaHCOBOOT4111TaHe(MC~O),

npHeTI1 OT EsponeiiicKI1A

CblO3

(EC)

2.

lin. 100H, an. 4, m. 3, 6YKSO ,,6" MHq,OPMOl.{UR,omHOCRU40ce 00 coeneume HO rpUUH TOYH
npOO>KeKmC A,l.I CbC C6bP30HU nul.{o. VlH<!>opMau.HA OTHOCHO CAel1KI1Te CbC CBbp3aHH I1l1l..\a e
HaAlle>l<HO onoaecreaa

B npHIIO>KeHl1e

CBbp3aHH

113BbpWeHI1Te OT Mel-! OAI1TOPCKI1 npou.eAypl1

Ill1l..\a KbM <!>I1HaHcoBHR ONeT.

BbPxy cAellKHTe

CbC cBbp3aHI1

Ha 6a3a

Ha

1H1L1,aKaTO 4aCT OT

oAHTa Ha <!>HHaHcoBIIIR ONeT KaTO 4AIIO, He ca Mill CTaHal1H 113BeCTHIII<!>aKTI1,06CTOATellCTBa 1it/lV1
,o,pyra HH<!>opMaI..\IIIR, Ha 6a38
111-14aHe ca onoaecreua
,o,eKeMapl1

2020

onoeecmneone

aa KOI1TO Aa HanpaBR

3aK11lOyeHl1e, 4e CAel1Kl1Te CbC CBbp3aHH

B npl'l110>KeHt.1R <!>HHaHCOB OT4eT sa rOAIIIHaTa,

r., BbB BCH"IKH Cbw,ecTseHH

acnexra,

OT MOI1Te O,o,I-1TOPCKt.1npouenvpa

HO CBbP30HU 11U40. Pe3YI1TaTHTe

c,o,eJ1KIiITeCbC cBbp3aHH

I1I1u.a ca pa3rl1eAaHH

MHeHl1e OTHOCHO <!>I1HaHCOBI'IAONeT

aaaspureauia

Ha

a CbOTSeTCTBl'le C H31i1CKBaHI1ATaHa MCC

OT MeH B KOHTeKCTa Ha <!>opMHpaHeTo

KaTO U.AI10, a He C I..\ell 1i13pa3AsaHe Ha

31
24

BbPxy

Ha MoeTO

ornenuo

MHeHHe

BbPXY c,o,e11KIiITeCbC CBbp3aHl-1 I1Hu.a.

3.

lin. 100H, an. 4, m. 3, 6YK(lO "e" MHq,OPMOl.{UR,omHOCRU40ce 00 CbU4ecmeeHume coenKu.
MOIiITe. OTrOBOPHOCTH aa oAIH
,o,oKl1aA "OTroBopHoCTH

Ha cPliIHaHCOSIII.AONeT

Ha oAHTOpa

,o,amt <!>IiIHaHCOBIitRTOT"leT npeACTaBR csurecreeaare

nocrosepuo npencrasaae.
cbU\eCTBeHI1Te cp,eIlKH,

31

p,eKeMSpI'I

2020

Ha 6a3a

He

ca

Mill

c,o,el1KIit iii cb61i1Tl-1Ano Ha"lHH, Koiiho nocrara

Ha 113BbpWeHIiITe

ocxceononarauia
r.,

KaTO I..\RI10, Onl1CaHI1 B pa3,o,el1a Ha MOR

sa oAI'ITa Ha <!>IiIHaHCOSI'IROTYeT", BKll104BaT ouexsaaae
OT MeH O,o,I1TOPCKH npouenyp« BbPXY

sa CPHHaHcoBHA OT"leT sa rOAHHara,

aaaspureauia

CTaHa111i1 t.13BeCTHII1 <!>aI<TI'I, 06CTOATel1CTBa

Ha

1111111
,o,pyra

lo1H<!>OPMa4I1A,Ha 6a3a Ha KOl1TOAa HanpaSR 3.aKl1lO"IeHlile, ve ca Hal1l11u.eC11Y"laH Ha Cbll.\eCTSeHO
HeAOCTOBepHO npeACTaBRHe
MC~O,

nplileTIiI

iii onOBeCTA.BaHe

OT EBponeliicKI'IR

Cb103.

B CbOTBeTCTBlo1eC npH110>l<IiIMHTe 1'13HCKBaHI'IAHa

Pesvzrrarare

OT MOI'ITe O,o,liITOpCKIiI npou.ep,ypl-1

Cbw,eCTBeHI1Te sa <!>HHaHCOSI1ROT'-leT cp,el1KIiI H Cb611THA Ha Apy>t<eCTBOTO ca pa3rlle,o,aHIiI

BbPXY
OT MeH

B KOHTeKCTa Ha <!>opMl1paHeTO Ha MOeTO MHeHl1e OTHOCHO <!>l-1HaHCOBI-IA
OT"leT KaTO 1..\1'1110, a He C
4el1 1-13pa3RBaHe Ha OTAeJ1HO MHeHl1e BbPXY Te3'" csuiecreesa

C,o,eJ1KIiI.

HOnpOeeHU C HOCmORUjOmO deKnOpOI.(UR, cneseo do ce p03zne>Kdom

YdocmoeepRSOHURmo,
eouucmeeno

U COMOS HOHmeHCmOHO u3dodeHUR om MeH odumopCKU dOH/lod

HesoeUCUM q,UHOHCOSosum HO ZOdUWHURCPUHOHcoeomuem HO rpUUH
nepuoo,

30ebpweoUj

npedH03HO.,eHo

HO 31 deKeMspu

2020 ,

c

oomo

edUHcmseHO 30 nOCO.,eHUR no-eope

U3nbJIHeHUe HO U3ucKeOHURmo, «oumo

co

nocmaeenu

29 Mopm

odpecom

ray«

e pesyamam

HO U3SbpweHUR

npOd>KeHmC A,.q 30 Om.,emHUR

2021. Hacmomuama deHllopoquR

U e U3z0mSeHO eouucmeeno

CbdbP>KOUjUce

e u3dodeHUR

om MeH ooumopceu

do ce npueMO Homo 30MecmeoUjo Moume 30HlllO'IeHUR,
dOH/lod om 29 Mopm 2021 no omuousenue HO ebnpocume,

o6xeoHomu om 'III. 100H, m. 3 om 3nnt..(H.

/

29-03-2021

f.

U COMO e

C 'III. 100H, all. 4, m. 3 om 30KOHO 30 ny611U.,Homo

(snnuu; U He cneoea

npedllozOHe HO uennu HHU>KO

e

3a perMCTpMpaHHR OAMTOP

s:
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