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,QOKllA,Q HA HE3AB~C~M~fI

O,Q~TOP

,QO aK~IiIOH9pMT9 Ha "D'bnrapCKM

cl>OHA aa B3eMaHMR"

A.QC~U

,QOKllaA OTHOCHOOAIiITa aa HHAMBMAyanHMJI cl>MHaHcoB OT'IeT
MHeHMe

Hae

lII3BbpWlIIXMe
oaar Ha lIIHAlilBlIIAyaJlHlII~ cplilHaHCOB OT'-leT Ha .6bllrapCKlil
CPOHA aa
B3eMaHlIIJI" A.QCII1W (...QpY>KeCTBOTO"),CbAbp>KalJ.l lIIHAliIBlIIAyaJlHliI~ OT'-leT aa cplilHaHCOBOTO CbCTO~HliIe
KbM 31 AeKeMBplil 2020 r. III lIIHAliIB~AyaJ1HlII~ OT4eT aa nevanoara lIIJl~ aaryoara 1.1 APyrlllfi aoeobxsarea
AOXOA, ~HAIIIBI<1AyanHlllfi OT4eT aa npoMeHIIlTe B co6cTBeHIIlfi «anwran III IIlHAI<1BI<1AyaJlHI<1~
OT4eT 3a
naplil4HIIlTe nOTOLlIllsa rOAliIHaTa, aaaspiueauia Ha rasa nara, KaKTOIII nOfiCHIIlTeJlHIIlTe npIIlJlO>KeHIIl~KbM
IIlHAliIBIIlAyaJlHlIlfi cplllHaHcoB OT4eT, CbAbp>KalJ.llll
nOJllilTliIKIIl III npyra nOflCHIIlTeJlHa lIIHcpopMaLllllS'!

onoaecraaaae

Ha

CblJ.leCTBeHIIlTe

C4eTOBOAHIIl

no Hawe MHeHlIle, npIIlJlO>KeHlIlflT IIlHAIIlBIIlAyaneH cplllHaHcoB OT4eT npencrasa AOCToeepHO, BbB BClII4KIIl
aCneKTIIl, cpl<1HaHCOBoTOCbCTOJlHlIle Ha ApY>KeCTBOTo KbM 31 AeKeMBplll 2020r III HerOBIIlTe
cplllHaHcoBIIl peaynraru OT Ael:1HOCTTaVInapIIl4HIIlTe My noroua sa rOAIIlHaTa, aas'spuieauia
Ha Ta3~ nara,
B CbOTBeTCTSVle C Me>KAYHapOAHIIlTe CTaHAapTIIl aa cplllHaHCOBO OT411lTaHe (MC<t>O). nplIleTlil OT

csurecrseaa

EBpone~CKIIl~ CblO3 (EC).
Da3a sa M3pa3J1BaHe Ha MH9HMe

Hae 1013SbpWI!1XMeHaWI!1f1OAI!1TB CbOTBeTCTBl!1e C Me>KAYHapOAHllITe OAIIlTOPCKI!1CTaHAapTIIl (MOC)
HaWI!1Te OTrOBopHOCTIIl csrnacao reaa CTaHAapTIIl ca Onlo1CaHII1
AOnbJlHI!1TeJlHO B pasnena OT HaWIIl~
AOKJlaA ..OTrOBopHOCTIIl He OAIIlTopa
HeJaBII1CII1MI<1OT ApY>KeCTBOTo B

aa OAIIITa Ha II1HAII1BIIlAyanHI!1f1cpl!1HaHCOB oT4eT". Hille CMe
CbOTBeTCTBl!1e C Me>KAYHapoAHlilfi
eTI<14eH KOAeKC Ha

npodiecaoaanaare
C4eTOBOAII1TeJllll (BKJl104li1TenHO Me>KAYHapoAH~ cTaHAapTIo1 3a HeaaBIo1CII1MOCT)
Ha
CbBeTa aa Me>KAYHapoAHIIl CTaHAapTII1 no eTIIlKa aa C4eTOBOAII1TeJlll1(Konexca Ha CMCEC). aaenso C
eTI!14HII1TelI1aIllCKBaHII1f1
Ha 3aKOHa aa He3aBliICIIlMIIlJl cplilHaHCOB OAIIlT (3H<t>O). npIllJlO>KIIlMIIlno oraoureaae
Ha HaWliIJI OAII1THa cpIllHaHCOBIo1~OT'-leT B 6bllrapIIlJl,
KaTO Hille lIlanbJlHIIlXMe III HaWII1Te APyrll1 eTII14HII1
OTrOBOPHOCTIIlB CbOTBeTCTBlIle C 1Il3I<1CKBaHII1f1Ta
Ha 3H<t>O 101KOAeKca Ha CMCEC. Hlo1e C4101TaMe,-re
OA~TopcKIIlTe AOKa3aTeJlCTSa, nonyyeHI<1 OT Hac, ca AOCTaTbYHI<1liI YMeCTH 1<1 , aa na ocarypsr
6aaa aa
uauierc MHeH~e.
KnIO'40BM 0AIiITOPCKM B'bnpOCM

KmOYOBIo1OAIIlTOPCKII1BbnpOCIIl ca Te311lasnpoca, KOIl1TOCbmaCHO HawaTa nporpecaosanaa
npeuesxa
ca 6101nlllC Ha!.1-rOJlflMa 3Ha4101MOCT
nplll OAIIlTa Ha IIlHA~BIIlAyaJlHlIlfi cplllHaHCOB orver sa TeKYlJ.IlIlfl nepnon,
Te311l BbnpOCIIl ca paarnenaa«
KaTO yaCT OT HaWIo1f1OAIIlT Ha II1HAIIlBIo1AyaJlHlIlflcplllHaHCOB OTyeT KaTO
uano 1.1 cpopMl!1paHeTO Ha HaweTO MHeHllle OTHOCHOHero, KaTO Hille He npeaocraeaae
OTAeJlHO MHeHlIle
OTHOCHOTe3101BbnpOCI!1.
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1. OLleHKa

iii Kflaclilc:pliIKaLlIiIR Ha c:pliIHaHcoBIiI aKTIiIBIiI
PeQ:>eplilpaMe KbM c11e,o,HIiITenORCHlIITe11HIiInpliI110>KeHIiIRKbM nplil110>KeHIiIRIiIH,o,IIIBIiI,o,ya11eH
c:plIIHaHcoB
OTyeT KbM 31.12.2020r.,
onoaecrasaura
oueaxara.
Kflaclilc:plIIKaLlIIIRTa III npencrasaaero Ha Q:>IIIHaHcOBIII
aKTIIIBVI,CbmaCHO MC¢O 9 ,,¢IIIHaHcoBIiI IIIHcTPYMeHTIII".
nORCHIIITe11Ho npanoxeaae 2.4. "TeKYllll-1 B3eMaHIIIR no noroeopa aa npIIIA061.1BaHe Ha
s3eMaHIIIR" B paaaep Ha 24 673 XIiI11.11B KbM 31 ,o,eKeMBpl-12020r.;
npl-1110>KeHVle II. "6a3a sa 1113rOTBRHeHa c:pliIHaHcoBIIITe OTYeTIiI III npl.1110>KeHIIICbllleCTBeHIiI
CYeTOBo,o,HIIInOI1Ii1TIIIKIiI",paanen .¢IiIHaHcoBIII IiIHcTPYMeHTIiI". OTHOCHOOTYIIITaHe Ha c:plIIHaHcoBIiI
aKTIiIBIiI III paaaen "KPIIITIiIYHIII CYeTOBo,o,HIII npeLleHKIII III npIll6111113Ii1Te11HIiI
oLleHKIiI", naparpama
.TeCToBe aa 06e3L1eHKa Ha c:plIIHaHcoBIiI aKTIIIBIII" 1.1.Cnpasennaaa
cToLilHOCT Ha Q:>IiIHaHcoBIiI
aKTIIIBIiI".
KnIO'fOB OAMTOPCKM
Bbnpoc
KaK T03M KIlIO'fOB OAMTOPCKMBbnpoc 6ewe
aApecMpaH npM npoBeAeHMR OT Hac OAMT
OLleHKaTa III npe,o,CTaBRHeTO aa c:plIIHaHCOBI.1Te Hawume
ooumooceu npou,eaypu eKflIOI.IUXa,
aKTIiIBI.1e KflIOYOB Bbnpoc aa HaUJIIIR O,o,I.1T,TbLil Hapea c apyeu:
KaTO ce 1i1311lCKBaT
3HaYIiITe11HIiI npeLleHKIiI aa
• OLleHKa Ha CIIICTeMaTa aa BbTpeUJeH KOHTPOJlno
KflaClilc:plIIKaLlIIIRTa III OLleHKaTa Ha c:plIIHaHCOBIIITe OTHOUJeHl.1enpOLleCIIITe CBbp3aHlil C c:pliIHaHCOBIil
aKTIiIBIII. 83eMaHIIIRTa no norosopa aa LleClII1IIce
aKTIiIBIII;
,o,bp>KaT e,o,lI1HCTBeHO B paMKIIITe Ha 61i13HeC • npernen Ha CYeTOBo,o,HaTa nOJ1lo1TIIIKano
Mo,o,e11 aa cb61i1paHe Ha noroscpawre napliIYHIII
OTHOUJeHlile
Ha
c:plIIHaHCOBIiI
aKTIIIBII1,
nOTOLlIII 111nocneneauiara
111MOLleHKa e no
BKflIOYlIITeJlHO
npoaepxa
III
OLleHKa
Ha
aMopTIII3111paHa CToliIHOCT 3a
c:plIIHaHCOBIIITe npunaraaara OT ApY>KeCTBOTO MeTo,o,OJlOrlilR sa
aKTIiIBIII
KflaClllc:pll1L1li1paHIII KaTO
AbllrOBIII
KflaClllc:pIIIKaLIlliR III OLleHKa Ha c:plIIHaHCOBIIITe
IiIHCTPYMeHTIII, OTYIiITaHIiI no
aMOpTII13111paHa aKTIIIBII1 III CbOTBeTCTBllleTO iii C MC¢O
9
cToliIHOCT, ApY>KeCTBOTo e pa3pa6oTIII11o Mo,o,eJlI.1 ounsncoeu uncmpvueumu;
sa onpenenaae
aa OyaKBaHIIITe Kpe,o,lIITHII1 - nonyvasase Ha pa36111paHe IIIaHa111113
aa 61113Hec
3ary6111.
Mo,o,eJla Ha ApY>KeCTBOTo sa ynpasneaae
aa
flopana csurecreesocrra Ha c:plIIHaHcoBIIITe c:pIIIHaHC081i1TeaKTIIIBIII;
aKTIiIBIII,
Kflaclilc:pliILllllpaHIII
KaTO
,o,bllrOBIII
- nposepxa Ha peaYI1TaTIIITe OT nplIIJlO>KeHlIITe OT
IIIHCTPYMeHTlil, OTYIIITaHIII no
aMopTIII3111paHa ApY>KeCTBOTo
Mo,o,el1III aa
06e3L1eHKa
Ha
CToIiIHOCT, KOI-1TOca Ha,o, 99 % OT oouiara CYMa c:plIIHaHCOBIiI aKTIiIBliI,
KflaClllc:pliILIllipaHIiI
KaTO
Ha aKTIIIBIIITe KbM 31 ,o,eKeMBplII 2020r
1-1
AbllrOBIII
IIIHCTPYMeHTIiI
O'NIiITaHiii
no
Heo6xo,o,IIIMocna
OT npanarase Ha 3HaYIIITe11HIiI aMOpTIII31i1paHa CToLilHOCT,
npeuesxa, AonycKaHIIIR III npe,o,nol10>KeHIIIR nplll
- npoeepxa iii aHa111i13 Ha 1i13MeHeHllleTO Ha
K11acl!1c:pl-1KaLlIiIRTaHa Q:>IIIHaHCOBII1TeaKTIIIBIiI 1-1
c:plIIHaHcoBIil
a KTIIIBI-1
cnea
narara
Ha
onpenenase aa OyaKBaHI-1 KpeAI.1THIiI 3ary61.1, Q:>II1HaHCOBII1R
OT4eT.
CbmaCHO MC¢O 9 ounencoeu uncmpyuenmu
- OLleHKa aa rrsnsora 111 a,o,eKBaTHOCT Ha
Hille onpeaennxae,
ye T03111Bbnpoc
1I131i1CKBaonOBeCTRBaHI-1SITa
Ha
ApY>KeCTBOTO
no
cneuaanao BHIIIMaHlI1eOT HaUJa crpaaa,
OTHOUJeHllle Ha cPlIIHaHCOBI-1TeaKTI-1BIII.

~~~~~~~~~~~~~~~~-------.QpyrM BbnpOCM
It1H,o,IIIBIII,o,Y8llHIiISIT
c:pliIHaHCOB O'NeT

Ha ,,6bllrapCKIil

Q:>OH,o,aa B3eMaHIiIR"

AACIt1L(

aa

rOAt.1HaTa,

saaspuraaura Ha 31 ,o,eKeMBplII 2019r., e o,o,t.1TlllpaHOT ,o,pyr O,o,t.1TOp.KoliITOe 1113pa311111
HeMo,o,IIIQ:>IIIL1l11paHO
MHeHlile OTHOCHOT03t.1 OTyeT B O,o,IiITOpCKt.1
,o,oK11a,o,1113,o,a,o,eH
Ha 31 1011111
2020 r .

.Qpyra IIIHq,0pMa'_'MR,pa3flM'fHa OT MHAMBMAyaflHMRq,MHaHcoB OT'feT III OAMTOPCKHR
AOKllaA
BbPXY Hero
CbBeTbT Ha ,o,lIIpeKTOpll1Te(.PbKOBO,o,CTBOTO·') HOCt.1OTrOBopHOCT aa npyrara IIIHcPopMaLlt.1R.ApyraTa
IIIHcpopMaLlIIIR ce CbCTOIII OT ,o,OK11a,o,
aa ,o,elilHocna, B T Y. ,o,eKflapaLlIIIR aa KopnopaTIIIBHO ynpaaneaae,
III
,o,OKJla,o,aaa 1i13nbJlHeHlile Ha nOJlt.1TI1KaTasa Bb3Harpa>K,D,eHIiIRTa 1113rOTBeHIII
OT PbKOBO,o,CTBOTO
CbmaCHO
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Fnaaa

CeAMa OT 3aKOHa

sa

CyeTOBOACTBOTO,HO He BKlHOYBa IIIHAIIIB\IIAyanH\II~ cplIIHaHCOBOTYeT IIIHaWlilfl

OAIilTOPCK\IIAOKnaA. BbPXY Hero, KO~TO n011YYIIIXMe npeAIil narara

Haurero MHeHl!1e OTHOCHOI!1HAIIIBI!1Aya11HIIl~
cplllHaHCOB OTYeT He

Ha HaWlilfl OAIilTOPCKI!1AOKnaA
06XBaUla npyrara

IIIHcpopMalllllfl

III Hille

He 1r13pa3flB8Me KaKBaTO 111
na e cpopMa Ha 3aKnKNeHllle aa ClilryPHOCT OTHOCHO Hefl, OCBeH aKO He e
1113pIIIYHO
nOC04eHO B AOKnaAa HII11/1 AO crenesra.
AO KOflTO e nOC04eHO
BbB Bpb3Ka C HaWlIlfl OAIilT H8 I!1HAII1BLIIAyallHlllflCPIIIH8HCOBOTYeT, aaiuara

OTrosopHOCT ce CbCTOIil B

TOBa A8 npoxerea
APyr8Ta IIIHcpopMalllll~ III no T03111HaYIIIH na npelleHI!1M AaIlVI Ta3111
npyra IIIHcpopMalllllfl
e B CbuteCTBeHO HeCbOTBeTCTBllle C IIIHA\IIBI.1Aya11HII1~cpll1HaHCOB OTyeT 1.11l\llC HaWII1Te n03HaHI.1fl,
npII1A061.1TIIIno apesse Ha OA\IITa, I.1IlI.1no apyr Ha4111H1.13me>KAana CbAbp>K8 CbuteCTBeHO HenpaBI.11lHO
AOKnaABaHe.
B Cllyyalll se Ha 6a3aTa

Ha paoorara,

KO~TO CMe 1I13BbpWI.111
1.1
, Hille AOCTl.1rHeM AO 3aKnlO4eHII1e, 4e e

xanaue CbuteCTSeHO HenpaBII111HO AOKnaABaHe
AOKIlaABaMe T03111
cpaKT.

B Ta3\11npyra

II1HcpopMaLt\ll~, OT Hac ce 1.1311lCKBa
na

HflMaMe KaKBOna AOKnaABaMe B TOBa oraouieaae.
OTrOBopHOCTM

aa

MHA"BMAYaI1HM~

<l>MHaHcoB OT'IeT

P'bKOBOACTBOTO

M

I1MLtaTa,

HaTOBapeHM

C

06u.-o

ynpaanenae

aa

PbKOBOACTBOTO HOC\II orrOBopHOCT
38 1113roTB~HeTO 1.1 AOCTOBepHOTO npencraesse
Ha T031.1
IIIHAI.1BI.1AyaneHcpl.1HaHCOBOTYeT B CbOTBeTCTBl.1e C MCcl>O, np1ll1l0>KIIIMIIIB EC 1.1aa raxaaa CIilCTeMa aa
BbTpeweH
KOHTPOIl, KaKB8TO PbKOBOACTBOTO onpenens
KaTO He06xOAlilMa
aa ocarypseaae
1113rOTB~HeTOHa I.1HAI.1BIIIAyanHI.1TecplIIHaHCOBI.1OTyeTlI1, KOI.1TOHe CbAbp>KaT CbutecTBeHIII HenpaBIII11HIII
OTYII1TaHIII~,He3aBII1CII1MOAa11l.1AbIl>Kal.1.ll11
ce Ha 1I13MaMaII1IlI11
rpetuxa.
nplil 1113rOTB~HeHa I4HAII1BIIIAyallHlllfl cplIIHaHCOB OTyeT PbKOBOACTBOTOHOCII1OTrOBopHOCT 3a OLteH~BaHe
cnoc06HOCTTa Ha ApY>KeCTBOTO Aa npOAbll>K1II Aa CPYHKLtll10Hlilpa KaTO AelilcTBautO npennpasrae.
onoaecraaaaxa,
«oraro Tosa e nplII110>KIiIMO,BbnpOCLII, CSbp3aHlil C npennonoxeaaero sa Ae&:1cTBalllo
npezmpasrae
1.11113n0Jl3BaIllKIiIcyeTOSOAHaTa 6a3a Ha OCHOBaTa Ha npennonoxeaaero sa Ae~CTBalllO
npeAnpliIs:lTllle, OCBeH aKO PbKOBOACTBOTO He Bb3HaMep~Ba
na 11lIIKBII1AlllpaApY>KeCTBOTO 1I111IiI
na
npeYCTaHOBI.1AelilHocna
MY, Ii1IlI.1aKO PbKOBOACTBOTOHa npaKTII1Ka HflMa npyra anrepaaraaa.
OCBeH na
nocrsna no T031.1HaYI.1H

Jlauara.
3a

HaToBapeHIII C 061110 yrtpaaneaae
(OAIIITHliIs:I KOMIiITeT aa ApY>KeCTBoTO), HOC5lTorroaopsocr
Ha HaA30p HaA npoueca no cplIIHaHCOBOOT411lTaHeHa ApY>KeCTBOTO.

ocsurecreasaaero

OnoBopHoCTM

Ha OAMTopa 33 OAMTa Ha MHAMBMAyanHMst

cIlMHaHcoB

OT'IeT

HaWIiITe llelll11 ca na n011YYII1Mpa3YMHa crenes Ha Cl.1ryPHOCT OTHOCHOTOBa AaJlIl1 IiIHAII1BII1AyallHl.1s:1
cpl.1HaHCOBOTyeT KaTO ll~110 He CbAbp>Ka CbllleCTBeHIiI HenpaBIiIJlHIII OTYIiITaHIII~, He3aBII1CIiIMOAanll1
AbIl>Kautll1 ce Ha 1I13MaMa Ii1IlIl1rpeuixa. III na 1113AaAeM0AII1TOPCKIiIAOKnaA, KOIilTOna BKnIOYBa aauiero
OAII1TOPCKO
MHeHllle. Pa3YMHaTa crenes Ha ClI1ryPHOCTe BII1COKacrenes Ha ClI1ryPHOCT,HO He e rapaHllll15l
ye OAII1T,1I13BbpWeH B CbOTBeTCTBlI1eC MOC, BII1Harl.1ute paaspasa csuiecreeso HenpaSII1JlHO OTYII1TaHe.
xoraro TaKOS8 csuiecrayea. HenpaBII11lHII1 OTYII1TaHIiI5lMoraT na Bb3HII1KHaTS pe3Y1lTaT Ha 1I13MaMaIi1IlIl1
rpeuxa 111
ce CYIiITaT 3a csuiecreeaa. aKO 61i1Morno pa3YMHO Aa ce ovaxsa. ye re. caMOCTO~TeJlHO 11111111
KaTO cbsKYnHocT,
6111xa MOfflll1 na
OKa>KaT SJlIl1~Hllle BbPXY IiIKOHOMlI1yeCKIiITe peweHlilfl
Ha
nOTpe6l11Tel1l11Te,B3eMaHIiI Bb3 OCHOBa Ha T031i1II1HAIiIBII1Aya11eH
cpll1HaHCOBOT4eT.
Karo 4aCT OT OAI.1TaB CbOTBeTCTBl.1eC MOC, HVle 1113n0113saMenpocpeClI10Ha11H8 npeuesxa 111
aanaaaaue
npooecaoaane« CKenTLilLtlil3bM no BpeMe Ha lle11l11~OAIilT. Hille CbUlO raxa:
-IiIAeHTlilcpll1Ltl.1paMe iii oueaseaae
plIICKOBeTe OT CbuteCTSeHII1 HenpaBli111HIiI OTYVlTaHliIs:I S
IiIHAIiIBIiIAyanHII1R cpll1HaHCOB OTYeT, He3aBII1CII1MO Aa111i1 Abll>Kallllil
ce Ha 1i13M8Ma 1ll11li1rpeuna.
paapaooreaue
III 1.13nb11Hs:!BaMeOAII1TOPCKII1
npoueaypa
B OTroBOP Ha Te3111pl.1CKOBe 1.1n01lY4aBaMe
OAI.1TOPCKI.1
AOKa3aTe11CTsa, KOIiITOAa ca AOCTaTbYHIiI iii YMeCTHIiI, aa na OClI1ryPflT 6a3a aa aauiero
MHeHlI1e PII1CKbT na He 6bAe pa3KpIiITO csuiecreeao HenpaBII11lHO OTYI!1TaHe, KoeTO e pesyrrrar
OT
1i13MaMa, e nO-BIiICOK, OTKOIlKOTOplllcKa OT csuiecreeso
HenpaBIII1lHO OTYIiITaHe, KoeTO e peayrrrar OT
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rpeursa,

Thill

npe.QHaMepeHIiI
npeHe6perBaHe

KaTO

Vl3MaMaTa

nponycxa,

MO>Ke

1i13flBfleHIiIR

IiIfllo1 3a061i1KaflflHe

na

BKl1104Ba

aa

BbBe>K.QaHe

Ha BbTpeWHltlfl

TaLIIHO
Ha

cncpasyvaease.
O.QIiITopa

B

cpaflWVlcpVl4li1paHe,
3a6flY>K,QeHlile,

KaKTO

Itl

KOHTpOfl.

-nonyvaeave

pa361tlpaHe aa BbTpeWHIiIR KOHTPOfl, IiIMa~ oraouiesae
KbM O.QItlTa, aa na pa3pa60niM
OAVlTOpCKII1npouenypa,
KOIl1TOna ca nO.QXO.Qfl~1tl npll1 KOHKpeTHIiITe 06CTOflTeflCTBa. HO He C uen
1I13pa3RBaHe Ha MHeHVle OTHOCHOecpeKTVlBHOCna Ha BbTpeWHII1R KOHTPOfl Ha ,QPY>KeCTBOTO.
-04eHRBaMe YMeCTHOCTTa Ha 1tl3nOfl3BaHII1Te C4eTOBO.QHII1nOflltlTII1KII1111
pa3YMHocna
Ha C4eTOBO.QHItlTe
npll16flll13111TeflHII1
OLleHKIII 111
CBbp3aHII1Te C TRX onOBeCTRBaHII1R, HanpaBeHIII OT PbKOBO.QCTBOTO.
-.QOCTlI1raMe,0,0 3aKJl104eHlile OTHOCHOYMeCTHocna
aa 1I13nOfl3BaHe OT crpaaa
Ha PbKOBO.QCTBOTOH8
C4eTOBO.QHaTa 6a38 Ha OCHOBaTa Ha npe.QnOIlO>KeHllleTO aa ,o,elitCTBa~o npennpasrae
III, Ha 6a3aTa Ha
nOflY4eHI.1Te O.QIiITOpCKIil.QOKa3aTeflCTBa, OTHOCHO TOBa .QaIlIl1 e H8Il1.14e Cb~eCTBeHa HeCl.1rypHoCT,
OTHaCR~a ce ao cb6111TlllfiIiIfll.1YCIlOBIiIH, KOIl1TO61i1xa MOrIlliI.Qa nopO.QRT 3Ha4111TeflHII1
CbMHeHIiIR OTHOCHO
cnoc06HOCTTa Ha ,QPY>KeCTBOTOna npO.Qbfl>K1II,o,a CPYHKLlIiIOHlilpaKaTO ,o,eL:1CTBa~o npennpaarve.
AKO
Hille ,o,OCTlI1rHeM,0,0 3aKl1104eHlile, 4e e aanaue
Cb~eCTBeHa
HeClI1rypHoCT, OT Hac ce 1I13111CKBa
na
npll1BIle4eM BHItlMaHlile B O.QII1TOPCKItIH
CI.1.QOKIla,o,KbM CBbp3aHII1Te C Ta31.1HeCl.1rypHoCT onoaecraaaaaa
B IiIH,o,IIIBIII.QyaflHlllfl cpVlHaHCOB OT4eT I.1IlI.1B cnY4alil 4e Te3111onOBeCTflBaHI.1H ca Hea.QeKBaTHIII, ,o,a
MO.QlllcpIll4l4paMe MHeHlileTO CIII. HaWIIITe 3aKnlO4eHlllfl ce OCHOBasaT Ha O,o,l4TOpCKIIITenoxaaarencraa,
nOIlY4eHIiI ,0,0 narara
Ha O,o,lilTOpCKIilHHili .QOKl1a.Q 6b.Qe~1II Cb61i1TIIIHIiIIlItl YCflOBIiIH 06a ....e MoraT Aa
CTaHaT nplll4111Ha,QPY>KeCTBOTOna npeYCTaHOBI.1 CPYHKLlIiIOHlo1paHeTO
CIII KaTO .QeL:1CTBa~onpennpaarae
-OLleHRBaMe 4RIlOCTHOTO npencraesae,
CTpYKTYpa ItI Cb.Qbp>KaHllle Ha IIIH.QItIBIiI,o,yaIlHI!1RcpltIHaHCOB
OT'-teT, BKl1104I!1TeflHO onOBeCTRBaHIIIs:!Ta. ItI ,o,aflltl IIIH.QIIIBI!1,o,yanHItIRcpltIHaHCOB OT....er npe.QCTaBH
OCHOBonOflara~II1Te sa Hero c,o,eflKItI l4 Cb61t1Tlilfl no Ha4Ii1H, KOLIITOnocrara .QOCTOBepHOnpencrasaae.
Hille KOMYHI!1KlllpaMe C 111tl4aTa. HaTOBapeHII1 C 06~0
ynpaaneaae,
sapen c OCTaHa11ItlTe BbnpOCII1.
n11aHlI1paHItIR06xBaT III BpeMe Ha 1113nbIlHeHlile Ha O.QIo1Ta1/1 csuiecrseaare KOHCTaTaUl4111
OT O.QII1Ta.
BKIlI04It1Te11HOCbl11eCTBeHItI He.QOCTaTh41t1BbB BbTpeWHII1s:!KOHTP011,KOI!1TOlII,o,eHTI!1cpll14111paMe
no aperae
Ha 1113BbpWBaHI!1H
OT Hac O,o,ItIT.
HlI1e npe.QOCTaBS'lMe Cb~O raxa Ha nauara,
HaTOBapeHIII C 061110 ynpaanesve, 1113RBfleHlI1e
..... e CMe
1tl3nbIlHItIIllil npliI110>KII1MIIITe
eTIiI....HII11t131tlCKBaHII1R
BbB Bpb3Ka C He3aBII1CItIMOCTTa111
-re uie KOMyHI!1KlllpaMe
C TRX BCIII....KIIIB3all1MOOTHOWeHII1RItl .Qpyrlo1BbnpOCII1, KOIl1TO6111xaMOrIlltI pa3YMHo.Qa 6b,o,aT paarnexaas«
KaTO ItlMall1l11OTHOWeHl4e KbM He3aBII1CIIIMOCna HII1. a xoraro e nplII110>KIiIMO, iii caspaaaare C TOBa
npe.Qna3HIII MepKIiI.
Cpe,o, asnpocare, KOMyHIiIKltlpaHIII C 111i14aTa, HaTOBapeHItl C 06~0 ynpaaneaae,
Hltle onpenensue Te3111
SbnpOCItI. KOIl1TOca 61t1fll-1C HaIiH011HMa 3Ha ....ItIMOCTnpa O.QItITaHa ItIH,o,lo1BltI,o,yaIlHIo1R
cpl-1HaHCOBOT'-teT sa
TeKY~ItIR nepaoa
1-1 KOIo1TOC11e,o,OBaTeflHO ca Kl11O
....0BII\ O.QII\TOPCKII\BbnpOCII\ HlI\e onacaave
Te31!1
Bbnpoclil B HaWItlR O.QII\TOPCKIiI,0,0Kl1an, ocaea B cnysaare,
s KOII\TO3aKOH Io1IlI!1HOpMaTII\BHa ype,o,6a
asanpenarcrea ny6111t14HoTO onoeecrsaaae
Ha ItlHcpopMaLlIl1H aa T03101 asnpoc II1flll\ xoraro.
B
1013KIlIO
....ItlTeflHO pe.QKIII cnysaa,
Hlile pewliIM, ....e ,o,a.QeH ssncoc He cnensa na 6b.Qe KOMYHItIKlllpaH S
HaWIr1S'l
.QOKJla.Q.Thill KaTO 61t1MOrIlO pa3yMHo,o,a ce o ....axaa. ye He6flarOnpII\HTHIiITe nOCfle.QCTBIiIHOTTOBa
,o,elllcTBI-1e61.1xaHa.QBIiIWI-1flllln01131i1TeOT rnensa T04Ka aa 061l1eCTBeHIo1s:!
II1HTepeCOT Ta311\KOMYHIr1KaUI.1H
AOKnaA

BbB Bpb3Ka

C APyrM

3aKOHOBM M

perynaropaa

M3MCKBaHMst

,[lonbnHumenHu etsnpocu, «oumo nocmeenm 3a oOKnaOeaHe3aKoHbm
u 3aKoHbm aa ny6nu'lHomo npeoneeene Ha l.,(eHHU
KHUJKa

3a

csemoeoocmeomo

B ,o,OObflHeHlI1e Ha xaunrre OTroBOPHOCTIiI iii .QOKl1a.QBaHecsrnacao MOC, onacaaa no-rope B paaaena
,,.Qpyra IIIHcpopMa41t1H. pa3m14Ha OT IiIHAIo1BItI.QY8IlHIiIR
cpl-1HaHCOBOT4eT 111O,o,l4TOPCKIo1R
,o,OKl18,QBbPXY
Hero· no OTHOWeHlI\e Ha .QOKIla.Qa aa .Qe~Hocna.
nexnapauaara
sa KopnOpaTII\BHO ynpaaneaae
11\
,o,OKl1a.Qa3a 1i13nb11HeHlI1eHa nOflll\TII\KaTa 3a Sb3Harpa>K.QeHII1s:!Ta HlI\e 1013nbflHIo1XMe111np04e.QYPII\Te •
.Q06aBeHII1 KbM 1I\31i1CKBaHII1Te
no MOC, CbrIlaCHO .YKa3aHIIIR OTHOCHO HOBIiI ItI pa3wlilpeHIII OAII\TOPCKIo1
,o,OKIla.Q1II 111 KOMYHIIIKaLlI.1R OT crpasa
Ha onaropa"
Ha nporpecaosanaara
opraHIII3a4101fl Ha
pervcrpapaaare O.QIIITOpl.-1B 6bnraplil5l. VlHcTI.1TYTa Ha AlilnfloMlilpaHIilTe escnepr-cxeroeonwrena
(VI,QEC)", Te3111 npoueaypa
kacasr
nposepxa
aa H8IlIo1YltleTO. KaKTO III nposepxa
Ha cpopMaTa III
cb,o,bp>KaHllleTO Ha Ta3101
,o,pyra I.1HcpopMa4111R
C uen na Hili nOAnOMorHaT BbB cpopMlllpaHe Ha CTaHOBIol~a
OTHOCHOTOBa .Qafllo1npyrara
IolHcpopMallltlH BKIl104Ba onOBeCTHBaHIoiRTa 101
.QOKl1a.QBaHIolHTa.
npe,o,Blo1,o,eHII\

,,AS6 O.QII1TKOHCYllT" EOO,Ll
rp. COCPI.1I11000. 6yn .SI.1TOWa" 1 a, eT.4

E' evgeni atanasov@yahoo.com
W'evgeni-alanasov o(iltorbg .com

0

00.1:1

B r11aB9 CeAMa OT 3aKOHa sa CyeTOBOACTBOTO iii B 3aKOHa aa ny611Ii1YHOTOnpennaraae aa ~eHHIiI KHIiI>Ka,
("111 100H, all. 10 OT 3nm..tK BbB Bpb3Ka C "111100H, an. 8, T 3 iii 4 OT 3nm.\K, KaKTO iii "111 100H, an. 13
OT 3nm.\K BbB Bpb3Ka C "111.116B, an. 1 OT 3nm..tK), np1il110>KIiIMIiIB 6bnrapL.1~
Cmenoeuiue ebe epb3Ka

C

LIn. 37. an. 6 om 3aKoHa ss cuemoeoocmeomo

Ha 6a3aTa Ha L.13BbPWeHIiITe npoueaypa,

HaweTO cTaHoBIiILLle e, -re:

a)

II1HcpopMa~liIsna, BKJ1lOyeHa B AOKJ1aAa aa Ae~HocTTa sa cpliIHaHcoBaTa rOAIiIHa. 3a KOfiTO e L.13rOTBeH
IiIHAIiIBIiIAyaI1HL.1f1TcpL.1HaHCOBOTYeT, CbOTBeTCTBa aa L.1HAIiIBL.1AyanHL.1f1
cpL.1HaHCOBOTYeT
6) AOKl1aAbT aa AeCiHocTTa e L.13rOTBeHB CbOTBeTCTBlile C L.13L.1CKSaHIiI~Ta
Ha rJ1aBa ceAMa OT 3aKoHa
sa CyeTOBOACTBOTO iii Ha 4J1 100(H), an. 7 OT 3aKoHa sa ny6nL.14HOTO npennarase
Ha ueHHL.1KHL.1>Ka.
B) B AeKJ1apa~L.1f1Ta 3a «opnoparaaao
ynpaaneaae
aa cpL.1HaHCOBaTarOAL.1Ha, aa KOfiTO e L.13rOTBeH
L.1HAL.1BIiIAyanHL.1f1
cpliIHaHCOB OTYeT, e npencraaesa
L.13L.1CKBaHaTa
csrnacao rl1aBa ceAMa OT 3aKOHa
sa CyeTOBOACTBOTO L.1"111.100 (H). all. 8 OT 3aKoHa aa ny611L.14HOTOnpennarase
Ha ueHHL.1KHL.1>Ka
IiIHcpopMauL.1~
r) AOKnaAbT sa 1113nbnHeHlile Ha nOJ1Ii1TIiIKaraaa Bb3Harpa>K,QeHIiI51Ta sa CPL.1H9HCOBaTarOAIiIHa, aa KORTO
e 1i13rOTBeHcpIiIHaHCOBL.151T
OTYeT, e npenocrasea
iii orroaaps
Ha L.13L.1CKBaHL.1RTa,
onpenenesa
B
HapeA6aTa no "111 116B, an 1 OT 3aKoHa sa ny6nlilYHOTO npeanaraae
Ha ~eHHIiI KHIiI>Ka.
Cmeuoeuiue Bbe epb3Ka C -ut. 1OO(H), an. 10 ebe Bpb3KB C LIn. 100 H. an. 8, m. 3 u 4 om 38KOH8 3a
ny6nul./Homo npeon8e8He H8 uenuu KHW/(B
Ha 6a3a Ha 1i13BbpWeHL.1Tenpouenypa
iii Ha npIiIA06L.1TOTO n03HaBaHe L.1pa36L.1paHe Ha AeCiHocna
Ha
npeAnpL.1RTL.1eTO L.1cpenara,
B KOflTO TO pa60TIiI. no Hawe MHeHlile. onacaanero
aa OCHOBHL.1Te
xapaKTepIiICTL.1KL.1
Ha CIiICTeML.1Teaa asrpeurea KOHTPOJ1iii ynpasnesae
Ha pL.1CKaHa npennpaaraero
BbB
Bpb3Ka C npoueca Ha cpll1HaHCOBOOT4Ii1TaHe. KoeTO e 4aCT OT AOKl1aAa sa Aeli1HocTTa (KaTO eJ1eMeHT OT
CbAbp>KaHlileTO Ha AeKflapa~L.151Ta 3a KopnopaTIiIBHO ynpaBl1eHL.1e) III L.1HcpopMa~L.1f1Tano "In. 10,
naparpadi 1, 6YKBL.1"a", "r", "e" "3" L.1''1.1'' OT AlilpeKTIiISa 2004/25/EO Ha Espone~CKlilfI napnawe-rr iii Ha
CbBeTa OT 21 anpL.1112004 rOAL.1HaOTHOCHOnpeAJ10>KeHL.1RTasa norrrsuiaae, He CbAbp>KaT cnY4aL.1 Ha
CbLLleCTBeHO HenpaBL.111HOAOKflaABaHe.
,llonbnHumenHO OOKJ7aOeaHeomHOCHO ooum« «e UHoueuoyanHuR cpUHaHcoe omuem ebe
epb3Ka c ~n. 100(H), an. 4, m. 3 om 3aKoHa sa ny6nuLlHomo npeonaeaHe Ha (,(eHHUKHWKa

J13f1eneHUeBbe Bpb3K8 C un. 100(H), an 4. m 3, 6. ,,6" om 3aKoHa
uennu KHWKa

38

nYOnU4HOmOnoeoneeeue Ha

II1HcpopMa~L.1ROTHOCHOCAeJ1KIiITeCbC CBbP3aHIiII1L.1~a e onosecreaa
s xacr IV. "Apyrlil onOBeCTfiSaHL.1f1",
T.1 ..CBbP3aHL.111Ii1~a iii CAenKIiI CbC CBbp3aHIiI naua" OT nplil110>KeHIiIRTa KbM L.1HAIiIBIiIAyal1HL.1R
cpliIHaHCOB
OTYeT Ha 6a3a Ha L.13BbpWeHIiITe OT Hac OAL.1TOPCKL.1
npouenypa
BbPXY CAel1KIiITe CbC CBbpsaHIiI naua
KaTO xacr OT HawliIR OAIo1THa Io1HAIiIBIo1AyaJ1HIiIR
cpL.1HaHCOBOT4eT KaTO ~51110,He ca Hlil craxana Io1seeCTHIiI
cpaKTIo1,06CTORTenCTBa IiInlil zipyra Io1HcpopMaUlilfl, Ha 6a3a Ha KOIilTO na HanpaSIiIM 3aKJ1IOYeHIiIe, 4e
CAel1KIo1TeCbC CBbpsaHIiI nlil~a He ca onoeecreaa
B npl!1110>KeHIo1s:t
L.1HAI!1BIo1Ayal1eH
cpL.1HaHCOBOTyeT sa
rOA101
aara. aaaspuraauia Ha 31 AeKeMBpl!1 2020r , ebB eCIiIYKIo1CbLLleCTBeHI!1acnexra, B CbOTBeTCTBL.1eC
1013L.1CKeaHL.151Ta
aa MCC 24 .Onoaecrasaae Ha cBbp3aHL.1 naua", Peayrrrarare OT HaWIiITe OAL.1TOPCKL.1
npoueaypa BbPXy cAel1KIo1TeCbC CBbp3aHL.111li1ua ca paarneaaxa
OT Hac B KOHTeKCTa Ha cpopMlilpaHeTO
aa HaweTO MHeHl!1e OTHOCHOIiIHAI!1BI!1Ayal1HI!1R
cpV1HaHCOBOTYeT KaTO uario, a He C uen 1013pa3RBaHeHa
OTAel1HO MHeHli1e BbPXY CAel1KI!1TeCbC CBbp3aHIiI naua.

J13f1BneHUeebB Bpb3Ka
uennu KHWKa

C 4n

100(H), an 4, m 3, O... 8" om 38KOH8 38 nyonu4Homo npeoneeen« Ha

Haunrre OTrOBopHOCTIiI aa OAI1T Ha L.1HAIiIBIo1Ayal1Hlo1f1
<pI.1H3HCOSOTYeT KaTO UflJ10, onacasa B paaaena
Ha HaWIiIs:t AOKflaA .Orroaopxocrn Ha 0AIiITopa sa OAIiITa Ha IiIHAIiIBI1Ayal1HIiIR <pI.1HaHCOBOTyeT",
BKJ1104BaT ouessaase
AaJ11i1IiIHAL.1BIiIAyaIlHlilfi <pIiIHaHCOB OTYeT npencrasa
CbLLleCTBeHI.1Te CAel1KIiI iii

,AB6 OAV1T KOHCY JlT" EOOA
rp. CO¢MfI 1000, 6yn .• BMTOUJa"1 a, eTA

E: evgenr_alanasov@yahoo.com
W·evgenl-alanasov.odltorbg.com

cb6lo1TIo1~ no

Ha4Io1H, KO~TO

OAIo1TOPCKIo1npouenypa

nocrara

AOCTOBepHO

noencraesae.

Ha

6a3a

BbPXY Cbl1leCTBeHIo1TeCAenKIiI, ocaoeononaraum

Ha

1013BbpweHIo1Te OT Hac

sa Io1HAIf1BIf1AyanHI!1~
cplf1HaHCOB

OT4eT aa rOAI!1HaTa, aaespueaura
Ha 31 AeKeMBpl!1 2020 r , He ca HIf1 era-ana 1!13BeCTHIf1
cpa KTIo1
,
06CTO~TenCTBa If1nlo1
npyra If1HcpopMaLlI!1~,Ha 6a3a xa KOI!1TOna HanpaBIo1M 3aKnt04eHlo1e, 4e ca Han 101
LIe
cny4al!1 Ha Cbl1leCTBeHO HeAOCTOBepHO npeACTaBS1He If1onOBeCTS1BaHe B CbOTBeTCTBl!1eC nplilnQ)!(I!1MIf1Te
1!13I!1CKBaHIf1S1
Ha MC<bO, npl!1eTIf1OT EBpOneliicKI!1f1 Cbt03. Peaynrarare OT HaWIiITe OAIf1TOPCKIo1
npoLleAYPI!1
BbPXY Cbl1leCTBeHIo1Te sa If1HAIf1BIf1AyanHIo1~
cpl!1HaHCOBOT4eT CAenKIf1 101cb6l!1TIo1~Ha ,Qpy>+<eCTBoToca
pasrnenaaa OT Hac B KOHTeKcra Ha cpopMlo1paHero Ha saiuero MHeHlile OTHOCHO IiIHAIf1BIiIAyanHIiI~
cplf1HaHCOBOT4eT KaTO

usno.

a He C LIen 1!13pa3~BaHe Ha OTAenHo MHeHl!1e BbPXY Te31!1Cbl1leCTBeHIiI

CAenKIiI

,llOKIJaaeaHe cvenecno om. 10 om Pe2)7aMeHm (Ee) Nfl 537/2014
'In. 59 om 3aKoHa sa He3aeUCUMUR cpuHaHcoe ooum
CbrnacHo

1!13Ii1CKBaHI!1~Ta
Ha 3aKoHa

Pernawe-rr (EC) N2 537/2014,
-

sa

6b6

6pb3Ka

C U3UCKeaHURma Ha

He3aBI!1CI!1MI!1S1
cpliIHaHcoB OAIf1T BbB apsaxa C 4n

10 OT

Hl!1eAOKnaABaMe AOnbnHI!1TenHO 1!11f13no>+<eHaTa
no-aony If1HcpopMaLlI!1~.

PerlilCTplf1paHVlfI OAIi1TOPEBreHIf1 Arauacoa. e Ha3Ha4eH

aa saAbn>+<Io1TeneH0AIiITOP Ha cpIo1HaHCOBIf1~

OT4eT sa roAIf1HaTa, aaespuieaura
aa 31 AeKeMBpliI 2020 r aa .5bnrapcKIiI
CPOHA aa
B3eMaHIf1f1" A,QCII1Ll (..,QPY>+<8CTBOTO OT 061110TO cb6paHIf18 Ha axuaoaepare. npoaenexo Ha
U)

aa

29.09.2020r.,
-

OAIo1TbT Ha cpIf1HaHCOBIo1~OT'-IeT aa rOAIo1Hara, aas'spuieauia
,Qpy>+<eCTBoTo npeACTaBnS1Ba nbpBIiI rrsne» aHra>+<IiIMeHT sa

npennpaarae,
-

-

Ha 31 AeKeMBplo1 2020 r Ha
3aAbn>+<If1TeneH OAIo1T Ha TOBa

1f13BbpWeH OT Hac

nOTBbP>+<AaBaMe, 4e 1013pa3eHOTOOT Hac OAIf1TOPCKOMH8HIf1e e B CbOTBeTCTBlo1eC AonbnHIiITenHIiIS1
AOKnaA, np8ACTaBeH Ha OAIo1THIiI~KOMIo1TeTHa ,Qpy>+<eCTBOTO,
csrnacao 1013Io1CKBaHIo1s:!Ta
Ha xn. 60 OT
3aKOHa

-

nepliloA OT 8AHa rOAIf1Ha.

aa He3aBIo1CIo1MI!1~
cplf1HaHCOBOAI!1T

nOTBbp>+<AaBaMe, 4e He CMe npeAOCTaBS1nlf1 nOC04eHIf1T8 B 4n. 64 OT 3aKoHa
cpV1HaHcoB OAIiIT sa6paHeHIf1 ycnyra 1i13BbHOAV1Ta
nOTBbp>+<AaBaM8,

xe

nplo11i13BbpwBaHeTo Ha OAI!1TaCMe

aanaaana

sa

He3aBIo1CIIIMIo1S1

CBOS1TaHe3aBIf1CIf1MOCTcnpfiMo

,Qpy>+<ecrBoTo
-

3a nepaoaa,

aa

Kotiiro ce OTHac~ 1f13BbpWeHlilfiT OT Hac 3(3Abn>+<lo1TeneH
OAIiIT, OCBeH OAIIITa, Hlf1eHe

CMe npenocraasna

perMCTPH~~~:~~:.
EsreHH

APyrlf1 ycnyra Ha ,Qpy>+<eCTBOTO.

s::7

AT~a:~

rp. COCPHR,6YIl. "BHTowa"
31 MapT 2021r •

N2 1 a, eT.4

•AB6 O,Qli1TKOHCYflT" EOO,Q
rp. CO<i>IiI~1000. 6yn .• BIil'TOwa" 1 a. eT4
E: evgenl_atanasov@yahoo.com
W:evgeni-atanasov.oclllorbg.com

"6'bnrapCK'"
IAHAIABIAAYAIlEH

OT4ET

CPOHAaa B39MaH"'fI"

AACIALI

3A nE4AIl6ATA
IAIlIA 3ArY6ATA
IA APYrlAfI BCE06XBATEH
3aB'bpWBaJJ.4a Ha 31.12.2020 rOA"'Ha

AOXOA

aa rOA"'HaTS.

2020 r.
BGN'OOO
1.3

Pa3XOAI1 sa BbHWHI1 ycnyrn
Pa3XOAI1 aa nepcosana

14

1.1.

npl1XOAI1 OT nl1XBI1 no noroeopv sa npl1Ao611BaHe Ha B3eMaHI1S'1
Apyrl1 npl1xoAI1 no aoroeopv aa nplo1A06111BaHe
Ha B3eMaH"IS!
<l>Io1HaHCOBH
pa3xoAIo1

2019 r.
BGN'OOO

(77)
(38)

(41)
(39)

263

122
26

11

5

12

(71)

(1)

Fle..al16a npeA'" pa3xoA'" aa AaHbl4'"

82

67

HeTHa ne ..al16a aa rOAMHaTa

82

67

0611\0 BC906xBaT9H

82

67

0,05

0,04

AOXOA aa rOAHHaTa

1.5.
HUI.(8 48 00 cmpenuue

92 ea Hepa30enHa

"aem

om UHou6uoyanHUR cJ;JuHaHco6om "em.

npeACTSBnflBal1\M:
Becem1H Bacanaa

BaCMn WapKo

CbcTaBMTen:

~d(Jl

n.BnMHa B.PA'~'B.Ten

H. "S"","P,"O

06cn"",9."0 AP"",eeTBO" EOOIl-eheT'BOTen

AaTS Ha oAo6peH",e Ha I1HAMBHAyanHMfI cp"'HaHcoB OT'feT
COCPI1A, 30 MapT 2021 r,

til 11111.CVMCMO ......

~-:~

"".

~ A • o~.102.-1

".,...

"S'bJlrapCKM

CPOHA aa B38MaHHR"

AACIo1Y

np ..no*o.....
AKTIo1B

31.122020r.
BGN'OOO

31.12.2019r.
BGN'OOO

H8TeKYII.IH aKTHSH

21
HBTBKYLUH B3eMaHIIIA no AorOBoplil

3a npHA06111S8He Ha SaeMaHHA

40

40

22.

766
40

061110 H8T8KYI1IM aKTMBM

806

T8KYII.IM aKTHBH
TeKYUlIII TbprOBCKIII III Apyrlll B3BMaHIIIA

2.3.

TeKYUlIII BaeMaHlilA no AorOBopIII aa npIIIA06111BaHB Ha B3BMaHIIIA

2.4

24673

naplll4HIII

2.5.

27

cpeACTBa

530

061110 T8KYI1IM aI(TMBH
061110 aKTMBM

COSCTBEH
C06CTBeH

KAnlo1TAfl

2.6.
2.6.1.

OCHoseH K8nHTaI1
AKLlIIIOHepeH xanwran
P8aepBH

2.6.2.
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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, завършваща на 31 декември 2020 г.
Приет с Протокол от 30.03.2021 г. на СД на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ.
Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на
Глава седма от Закона за счетоводството, изискванията на Търговския закон,
Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Наредба № 2 на КФН за
проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар
на ценни книжа и за разкриването на информация и Националния кодекс за
корпоративно управление.
Ръководството представя своя годишен (неконсолидиран) доклад и индивидуалния
годишен финансов отчет за годината завършваща на 31 декември 2020 г., изготвен
в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от
Европейския съюз, в сила от 01.01.2020 г.
Индивидуалния финансов отчет е одитиран от регистрирания одитор Евгени
Веселинов Атанасов, чрез „АВБ Одит Консулт“ ЕООД с ЕИК 204276628, седалище
и адрес на управление: София 1000, бул. „Витоша“ № 1а, ет. 4, оф. 409,
представлявано от Евгени Веселинов Атанасов
Настъпилите през 2020 г. обстоятелства, които ръководството на Дружеството е
счело, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на
решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават акции на
„Български фонд за вземания” АДСИЦ са разкрити пред надзорния орган,
регулирания пазар на финансови инструменти и инвестиционната общност по
предвидените в ЗППЦК и актовете по прилагането му начини.
Описание на дейността
Дружеството е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, вписано в
ТР на 15.12.2017 г. с ЕИК 204909069, със седалище и адрес на управление гр.
София, Район р-н Красно село, бул. България 58, Бл. С, Ет. 7, Ап. офис 24.
Предметът на дейност на „Български фонд за вземания” АДСИЦ обхваща
набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните
парични средства във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба
на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с
покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания. За финансиране на
своите инвестиции Дружеството използва средствата от внесения при
регистрацията капитал, както и средствата набрани при първоначалното и
последващите увеличения на капитала.
Дружеството не може да извършва други търговски сделки извън посочените в
предходното изречение и пряко свързаните с тяхното осъществяване, освен ако са
позволени от закона. Дружеството може да инвестира в обезпечени и
необезпечени вземания, които отговарят едновременно на следните условия:
а) вземания към български физически и юридически лица;
б) вземания, възникнали по силата на договор за заем или в резултат на
търговска сделка, удостоверени с писмен договор или друг документ, включително
запис на заповед или менителница;
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Дружеството може да придобива нови активи за секюритизация при спазване
изискванията на закона. Дружеството може да инвестира свободните си средства
само в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава и/или в
банкови депозити. Също така Дружеството може да инвестира до 10 на сто от
капитала си в обслужващото дружество.
Към 31.12.2020 г. и към 31.12.2019 г. Дружеството не е инвестирало свободни
парични средства в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската
държава и/или в банкови депозити.
Дружеството не може да придобива вземания, които са предмет на правен спор
или обект на принудително събиране. Вземанията, придобивани от Дружеството
трябва да са към местни лица. Върху дейността на Дружеството са установени и
следните законови ограничения:
- да се преобразува в друг вид търговско дружество;
- да променя предмета си на дейност;
- да извършва други търговски сделки, освен ако са свързани пряко с
дейността му;
- да дава заеми или да обезпечава вземания на трети лица;
- да получава заеми, освен:
а) като емитент на дългови ценни книжа, регистрирани за търговия на
регулиран пазар на ценни книжа;
б) по банкови кредити с целево предназначение за придобиване на активи за
секюритизация;
в) по банкови кредити в размер до 20 на сто от балансовата стойност на
активите, които се използват за изплащане на лихви, ако кредитът е за срок не
повече от 12 месеца.
“Български фонд за вземания” АДСИЦ е публично дружество и акциите му се
търгуват на “Българска Фондова Борса” АД. Борсовият код на Дружеството е
(BRF/9BH).
Инвестиционните цели на Дружеството АДСИЦ са обусловени от характера на
Дружеството и установената стратегия за осъществяване на дейността му
съобразно приетите инвестиционна програма и Устав. Приоритет за Дружеството е
нарастването на стойността и пазарната цена на акциите му и увеличаване
размера на дивидентите, изплащани на акционерите, при запазване и увеличаване
на стойността на собствения капитал и при съблюдаване на по-долу посочените
ограничения.
За банка депозитар, Дружеството има сключен договор с „УниКредит Булбанк” АД,
със седалище и адрес на управление гр. София, 1000, район Възраждане, пл.
„Света Неделя“ № 7.
За обслужващо дружество, Дружеството има сключен договор с „Българско
обслужващо дружество” ЕООД, ЕИК 204673665, със седалище и адрес на
управление гр. София, Район р-н Красно село, бул. България 58, Бл. С, Ет. 7, Ап.
офис 24.
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Дружеството има сключен договор за регулярно и ефективно разкриване, и
разпространение на информация до обществеността с Инвестор.бг АД
(www.investor.bg).
Към 31 декември 2020 г. Дружеството има преки участия в следните
дружества:
- Българско обслужващо дружество ЕООД – 5000 бр. дялове с номинална стойност
10 лв. за дял, съставляващи 100.00% от капитала на дружеството, със
себестойност 40 000 лв.
Структура на основния капитал
Към 31.12.2020 г. капиталът на Дружеството е в размер на 1,500,000.00 (един
милион и петстотин хиляди) лева, разпределен в 1,500,000 (един милион и
петстотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно
прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 (един)
лев всяка.
Структурата на капитала на дружеството към 31.12.2020 г. е както следва:
Акционери

Брой притежавани
акции

Булфинанс Инвестмънт АД
Стикс 2000 ЕООД
Фин Инвест Къмпани ООД
други юридически лица

543 100
480 000
435 000
41 900

Процент от капитала
36.21%
32%
29%
2.79%

Всички издадени от дружеството акции са от един и същи клас и дават еднакви
права на притежателите си. Всяка обикновена акция дава право на един глас в
Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен
дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Към момента редът за
упражняване на правата по акциите се определя от разпоредбите на ЗППЦК,
Търговския закон и другите приложими нормативни актове.
Акциите на Дружеството се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на
действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.
Управление
Съгласно ЗДСИЦДС Дружеството е с едностепенна система на управление – СД, с
тригодишен мандат. Към 31.12.2020 г. СД има следния състав:
 Веселин Йорданов Василев – член на СД и Изпълнителен директор;
 Васил Ангелов Шарков – член на СД и Изпълнителен директор;
 Тодор Димитров Тодоров – член на СД;
Към 31.12.2020 г. Дружеството се представлява от Изпълнителните директори
Веселин Йорданов Василев и Васил Ангелов Шарков само заедно.
Човешки ресурси
Персоналът, с който е реализирана предварително заложената програма през
2020 год. е 4 човека/бр., които представляват 100% административен персонал.
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Анализ на структурата на приходите и разходите
Дружеството завършва 2020 г. с печалба в размер на 82 хил.лв., спрямо печалба
67 хил.лв. за 2019 г. Балансовата стойност на активите на дружеството е в размер
на 24 740 хил.лв., спрямо 4 552 хил.лв. за 2019 г. Всеки един елемент от тях е
точно отчетен.
Приходи: Общият размер на приходите през 2020 г. е 268 хил.лв., които са изцяло
финансови приходи.
в хил.лв
в хил.лв.
Приходи
2020
2019
Всичко (общо приходи)
268
148
Приходи от лихви по
договори за придобиване на
вземания
Други приходи по договори
за придобиване на вземания

263

122

5

26

Разходи: Общият размер на разходите през 2020 г. е както следва:
в хил.лв
в хил.лв.
Разходи
2020
2019
Всичко (общо разходи)
186
81
За външни услуги
77
41
За възнаграждения и
осигуровки
38
39
Финансови разходи
71
1
Разходите за външни услуги включват: изплащания на възнаграждения по сключен
договор с „Българско обслужващо дружество“ ЕООД; разходи за такси към КФН;
такси към ЦД АД и други.
Изследователска и развойна дейност
Поради специфичния предмет на дейност „Български фонд за вземания“ АДСИЦ
не се занимава с научни изследвания и разработки.
Клонове на дружеството
Към 31.12.2020 г. Дружеството няма и не е откривало клонове.
Преглед на дейността
Резултати за текущия период
Резултата от дейността на дружеството за 2020г. е печалба в размер на 82 хил.лв.
Финансов резултат
2020
2019
Приходи от дейността
268
148
Разходи за дейността
186
81
Нетна печалба за периода
82
67
Дивиденти и разпределение на печалбата
Съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, дружеството със специална
инвестиционна цел разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от
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печалбата за финансовата година, подлежаща на разпределение при спазване на
изискванията на чл. 247а от Търговския закон. Дружеството не разпределя
печалбата за 2019 г., тъй като собственият капитал е бил все още под размера на
вписания капитал.
Годишният дивидент за 2020 г. определен по реда на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС и
коригиран в съответствие с чл. 247а, ал. 3 от ТЗ е в размер на 55 хил.лв.
Финансови инструменти
Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви (финансовите
инструменти) на Дружеството могат да бъдат представени в следните категории:
Финансови инструменти
Финансови активи
Текущи търговски и други вземания
Вземания по договори за придобиване на вземания, в т.ч.:
- Нетекущи
- Текущи
Парични средства
Общо финансови активи
Финансови пасиви
Текущи търговски и други задължения
Задължения по договори за придобиване на вземания, в
т.ч.:
- Текущи
Задължения по облигационен заем, в т.ч.:
- Нетекущи
- Текущи
Общо финансови пасиви

31.12.2020 г.
24 673
24 673
27
24 700
31.12.2020 г.
70

31.12.2019 г.
530
3 982
766
3 216
4 512
31.12.2019 г.
15

3 844
3 844
19 324
19 278
46
23 238

3 052
3 052
3 067

В приложенията към индивидуалния финансов отчет на Дружеството към 31
декември 2020 г. е представена допълнителна информация относно оценяването и
представянето на финансовите инструменти.
Финансов отчет и анализ
Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на Дружеството,
са:
Приходи
Разходи
Финансов резултат преди данъци

2020 г.
268
186
82
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2019 г.
148
81
67
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Приходи, разходи и финансов резултат

300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
2020 г.
Приходи

Разходи

Коеф. на финансова автономност
Коеф. на задлъжнялост

2019 г.
Финансов резултат преди данъци

2020 г.
0,0645
15,4933

2019 г.
0,4784
2,0903

Финансова автономност
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
2020 г.

2019 г.

Коеф. на финансова автономност

Коеф. на обща ликвидност
Коеф. на бърза ликвидност
Коеф. на незабавна ликвидност
Коеф. на абсолютна ликвидност

Коеф. на задлъжнялост

2020 г.
6,2342
6,2342
6,2342
0,0068

2019 г.
1,2166
1,2166
1,0445
-
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Ликвидност
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Коеф. на обща ликвидност

Коеф. на бърза ликвидност

Коеф. на незабавна ликвидност

Коеф. на абсолютна ликвидност

2020 г.

2019 г.

Ефективност на разходите

1.4409

1.8272

Ефективност на приходите

0.6940

0.5473

Ефективност
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
2020 г.
Ефективност на разходите

Рентабилност на собствения капитал
Рентабилност на активите
Рентабилност на пасивите

2019 г.
Ефективност на приходите

2020 г.
0.0547
0.0033
0.0035
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2019 г.
0.0455
0.0147
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Рентабилност
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Рентабилност на собствения капитал

Рентабилност на активите

Рентабилност на пасивите

Рентабилност на приходите от продажби

Ефект от вируса SARS-CoV-2 и пандемията от COVID 19 върху дейността на
Дружеството през 2020 година
От края на 2019 г. 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 2020 г. Поради
тенденцията на увеличаване на случаите на заразени и болни, в началото на
месец март 2020 г. СЗО обяви официално разпространението на вируса SARSCoV-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 г. в различни държави по света бяха въвеждани различни
ограничителни мерки, включително някои ограничения в пътувания и транспорт,
поставяне на отделни хора, както и на цели населени места и райони под пълна
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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 г. 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 г. 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 г., както и в началото на 2021 г., 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.
Ръководството 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.
Дружеството не се е възползвало от икономически и социални мерки, въведени от
правителството на Република България във връзка с пандемията от COVID-19, тъй
като не отговаря на заложените критерии.
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Стопански цели за 2021 г.
Ръководството на “Български фонд за вземания” АДСИЦ си е поставило като
основна цел за 2021 г. събиране на закупените вземания и реинвестиране в нови.
През 2021 г. Съветът на директорите на дружеството ще се стреми към нарастване
на стойността на инвестициите и получаване на текущ доход при контролиране на
риска чрез диверсификация на портфейла от вземания. Стратегията на
дружеството се базира на принципа на получаване на доходи от лихви от
придобитите вземания, както и от разликата между покупната стойност и номинала
на вземането, реализирана при продажба или цялостно изплащане на вземането.
Тази стратегия се осъществява при балансирано разпределение на риска.
През 2021 г. Дружеството ще насочи своите усилия към разрастване на дейността
си както по отношение на увеличаване на портфейла от вземания, така и
диверсифицирането му, с цел намаляване на риска за инвеститорите. За
осигуряване на необходимите финансови средства, свързани с разрастването на
дейността,
Дружеството ще разчита както на емитираните корпоративни
облигации, така също и на, емитиране на нови акции и при необходимост на
банково кредитиране.
Основната цел на Дружеството през 2021 г. е нарастване на стойността на
инвестициите и получаване на текущ доход при контролиране на риска,
включително и диверсификация на портфейла от вземания. Конкретните
инвестиционни цели на Дружеството са:
a.
Запазване и нарастване на пазарната цена на акциите, издадени от
Дружеството;
b.
Осигуряване на текущ доход на акционерите под формата на паричен
дивидент;
c.
Осигуряване на ликвидност на инвестицията на акционерите.
Обслужващото дружество извършва голяма част от основните дейности,
свързани с нормалното функциониране на Дружеството, предвид на което през
2021 г. Дружеството не планира увеличение в числеността на персонала.
Предвиждано развитие на Дружеството
Ръководството
Дружеството.

не предвижда промени в развитието на основната дейност на

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет
На 12.03.2021г., в бр. 21 на Държавен вестник, е обнародван Закон за дружествата
със спрециална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация
/ЗДСИЦДС/. Съгласно §11 от новия закон, Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел /ЗДСИЦ/, който действаше до момента се отменя. След
влизане в сила на 16.03.2021г. на ЗДСИЦДС, дейността на дружеството ще бъде
изцяло регламентирана от неговите разпоредби.
Настоящият Индивидуален годишен финансов е изготвен в съответствие с
действащия през периода ЗДСИЦ (отм.), но анализът показва, че новия закон не
налага допълнителни корекции и/или оповестявания по същество и не оказва
влияние върху резултатите от дейността и размера на печалбата за
разпределение за 2020г.
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Не са настъпили други 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.
Информация по чл. 187 д от Търговския закон
През 2020 г. не са придобивани и прехвърляни собствени акции от Дружеството.
Дружеството не притежава собствени акции от капитала си.
Информация по чл. 247, ал. 2 от Търговския закон
Възнагражденията, получени общо през 2020 г. от членовете на Съвета на
директорите са в размер на 26 хил. лв.
През 2020 г. членовете на Съвета на директорите не са придобивали, не са
притежавали и не са прехвърляли акции и облигации на Дружеството.
В устава на Дружеството не са предвидени специални права, по силата на които
членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на
Дружеството.
Към 31 декември 2020 г. членовете на Съвета на директорите нямат участия в
търговски дружества като неограничено отговорни съдружници и не притежават
повече от 25 % на сто от капитала на друго дружество.
Веселин Василев участва в управлението на "СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД
като прокурист.
Васил Шарков участва в управлението на „Булфинанс Инвестмънт“ АД като член
на СД.
Тодор Тодоров не участва в управлението на други дружества .
През изминалата 2020 г. членовете на Съвета на директорите на Дружеството или
свързани с тях лица не са сключвали договори по смисъл на чл. 240б от
Търговския закон.
Управление на капиталовия риск
Целите на ръководството при управление на капитала са да защитят правото на
Дружеството да продължи като действащо дружество с цел доходност за
акционерите и поддържане на оптимална капиталова структура, за да се намали
цената на капитала.
Дружеството контролира капитала на база на съотношението собствен/привлечен
капитал (коефициент на задлъжнялост). Този коефициент се изчислява, като
нетните дългове (нетен дългов капитал) се разделят на общия капитал. Нетните
дългове се изчисляват, като от общия дългов капитал, който се формира от
задълженията към банки и финансови институции, по лизингови договори,
търговски кредити и заеми, стокови кредити, без значение дали са към свързани
или несвързани лица се приспаднат парите и парични еквиваленти. Общият
капитал се изчислява, като „собствен капитал” (както е показан в Отчета за
финансовото състояние) се събере с нетните дългове.
Политиката на ръководството е да се подържа стабилна капиталова база, така че
да се съхрани доверието на акционерите и на пазара като цяло, както и да може да
се осигурят условия за развитие на бизнеса в бъдеще.
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Вид
Общо привлечен капитал (пасиви), т.ч.:
Задължения към банки и финансови институции
Задължения към свързани предприятия
Всички останали пасиви
Общо собствен капитал
Коефициент на задлъжнялост

31.12.2020 г.
23 240
19 324
70
3 846
1 500
15,4933

31.12.2019 г.
3 079
842
2 237
1 473
2,0903

Целта на Дружеството е да подържа баланс между по-високата възвращаемост,
която може да е възможна с по-високите нива на задлъжнялост и ползите и
сигурността от силна капиталова позиция.
Управление на финансовия риск
Дружеството има експозиция към следните финансови рискове:
 кредитен риск;
 ликвиден риск;
 пазарен риск;
 оперативен риск.
В настоящия доклад е оповестена информация относно експозицията на
Дружеството спрямо всеки от горепосочените рискове, целите, политиките и
процеси в Дружеството по оценяване, и управление на риска, и управлението на
капитала. Допълнителни количествени оповестявания са включени в приложенията
към финансовия отчет.
Основни положения за управление на риска
Политиките за управление на риска в Дружеството са установени с цел да
идентифицират и анализират рисковете, влияещи върху Дружеството, да
установяват граници за поемане на рискове по отделни видове, дефинират
правила за контрол върху рисковете и спазване на установените граници.
Политиките и системите по управление на рисковете подлежат на регулярна
проверка с цел установяване на настъпили изменения на пазара и дейностите на
Дружеството.
В хода на обичайната си стопанска дейност Дружеството като цяло е изложено на
различни финансови рискове, най-важните от които са: риск на лихвено-обвързани
парични потоци, пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на
справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск.
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 услугите на дружествата и на привлечения заемен
капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от
групата инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства,
без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск. Управлението на
риска се осъществява текущо от оперативното ръководство в лицето на Съвета на
директорите
Одитният комитет на Дружеството следи как ръководството осигурява
съответствие с политиките за управление на риска и преглежда адекватността на
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рамката за управление на риска, по отношение на рисковете, с които се сблъсква
Дружеството..
Кредитен риск
Кредитният риск е свързан с формиране на загуби за Дружеството при:
 неплащане от страна на длъжника;
 предсрочно плащане;
 забавяне в плащането;
 частично плащане.
Действията на Дружеството срещу проявленията на този риск са свързани със
задълбочено проучване на длъжника; забраната за придобиване на вземания,
които са предмет на правен спор, принудително изпълнение, или са заложени в
полза на трети лица; сключване на застраховка за рискът от неплащане;
включване на такси и неустойки, както при предсрочно плащане, така и при забава
в плащанията; изискване на допълнителни гаранции и обезпечения. Към момента
във вземанията на Дружеството не може да бъде установен значителен кредитен
риск.
Ликвиден риск
Ликвидният риск е свързан с възможността Дружеството в качеството си на
Емитент да не може да погаси в договорения размер и/или срок свои задължения.
Възможно е при възникване на спешна нужда от парични средства, включително за
покриване на определени задължения, Дружеството да не може да превърне бързо
и без съществена загуба портфейла си от вземания в пари или други ликвидни
средства. За посрещане на краткосрочни нужди от парични средства, Дружеството
би могло да влага част от активите си в ликвидни инструменти (депозити и/или
средства по разплащателни сметки, пари на каса). При недостиг на собствени
средства, Дружеството би могло да ползва заемни средства при спазване на
ограниченията по ЗДСИЦДС. Към момента при Дружеството не може да бъде
идентифицирано негативно влияние на този риск.
Пазарен риск
Броят на дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизация на
вземания не е голям, което дава възможност за успешна реализация на
Дружеството в сектора. Нарастващата положителна репутация и доверие към
предприятията за колективно инвестиране, каквото е АДСИЦ, е предпоставка за
привличане на добри партньори и формиране на рентабилен портфейл от
вземания, като мениджмънтът ще предпочита интереса на Дружеството и
акционерите пред собствения и ще се старае да поддържа постоянно оптимално
съотношение между надеждност и доходност.
Лихвен риск
Лихвеният риск е свързан с възможността Дружеството да понесе загуби от
промяна в пазарните лихвени равнища/проценти. Към момента Дружеството не е
придобило вземания, по които лихвените проценти са плаващи.
Валутен риск
Въведеният през 1997 г. в България валутен борд, при който българският лев е
фиксиран към еврото, не носи на Дружеството съществен валутен риск.
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Съществен валутен риск би бил налице единствено при придобиване на вземания
във валути, различни от лев и евро. Към момента Дружеството няма вземания в
други валути, освен в български лев.
Риск, свързан с кредитоспособността на Дружеството
Този риск е свързан с възможността на Дружеството да се финансира със заемни
средства на пазарни лихвени равнища. Развитието и разрастването на дейността
на Дружеството е свързана с увеличаваща се необходимост от финансови
средства, което изисква и способност за финансиране със заемни средства.
Добрата кредитоспособност е резултат от финансовата дисциплина, която се
гарантира от непрекъснатите, последователни и съгласувани действия на
членовете на СД, на Одитния комитет на Дружеството и на наетия персонал, както
и от стриктното спазване на вътрешните правила и процедури на Дружеството.
Риск, породен от стопанската конюнктура
Тъй като Дружеството секюритизира вземания от длъжници, свързани директно
или индиректно с реалния сектор на икономиката, състоянието на икономиката
като цяло и в частност реалния сектор, има значително влияние върху неговата
дейност. При висок и устойчив икономически ръст вероятността от неплащане по
вземанията е значително по-ниска, отколкото в периоди на стагнация, когато дори
и редовните длъжници имат затруднения. За минимизиране на този риск приоритет
следва да имат секторите, които са антициклични и се представят добре дори и
при общо забавяне на ръста на икономиката, както и поддържане на широко
диверсифициран портфейл от вземания в различни сектори и компании.
Риск от некоректно/незаконно поведение
Този риск е свързан с това, Дружеството да претърпи вреди поради незаконно
поведение на лица, с които то се намира в договорни отношения. Рискът от
некоректно/незаконно на външни за Дружеството контрагенти, следва да се
минимизира чрез предварителен анализ на външните контрагенти, включително и
на тяхната репутация.
Риск свързан с евентуален недостиг на средства за изплащане на дивиденти
Законът за дружествата със специална инвестиционна цел задължава
Дружеството да разпределя дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за
финансовата година. Дивидентът следва да се изплати в срок от дванадесет
месеца от края на съответната финансова година. Чрез непрекъснат и
последователен контрол, от една страна, и от друга чрез
планиране и
прогнозиране на паричните потоци, Дружеството ще се стреми да осигури
едновременно както изпълнение на задължението за плащане на дивиденти в
законоустановения срок, така и точно изпълнение на останалите си задължения.
Съществуват редица други рискови фактори, като:
 промяна в законодателството;
 политическа нестабилност;
 инфлационен риск;
 риск от финансови кризи;
 политически риск;
 военни действия в региона;
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 бедствия и аварии;
които са външни за Дружеството, и върху които Дружеството не може да оказва
влияние. Начините за ограничаване на влиянието на тези рискове са: достъп до
изпреварваща информация, събиране и анализиране на текущата информация и
прогнозиране на бъдещото развитие по отделни и общи показатели.
Отговорности на ръководството
Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов
отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за
финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му
представяне и парични му потоци.
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни
счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31
декември 2020г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и
приблизителни оценки.
Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите
счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа „действащо
предприятие“.
Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри,
за целесъобразното управление на активите и за предприемането на
необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други
нередности.
Ръководството също потвърждава, че при изготвянето на настоящия доклад за
дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на
Дружеството за изминалия период, както и неговото състояние и основните
рискове, пред които е изправено.
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Допълнителна информация по приложение 10 към чл. 32, ал. 1, т. 2 от
НАРЕДБА 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и
допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването
на информация
1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно
основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване
на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените,
настъпили през отчетната финансова година.
През 2020 г. Дружеството реализира финансови приходи от лихви по договори за
придобиване на вземания и възстановени суми над цената на придобиване в
размер на 268 хил.лв., спрямо 148 хил.лв. 2019 г. Увеличението на приходите е в
размер на 120 хил.лв.
2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории
дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за
снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или
предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение
на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че
относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или
приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице
поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с
емитента.
През 2020 г. Дружеството осъществява своята дейност само в Република България
и реализираните приходи, които са посочени в по-горната точка, са изцяло от
български дружества по повод закупени вземания от тях.
Дружеството не извършва производствена дейност и няма източници за
снабдяване с материали и услуги.
Дружеството има сключен договор с „Българско обслужващо дружество“ ЕООД.
Разходите за възнаграждение на обслужващото дружество са в размер на 30
хил.лв., което представлява 16.13% от разходите за дейността на Дружеството.
Разходите за лихви по емитирания от дружеството облигационен заем са 46
хил.лв., което е 24.73 % от разходите на дружеството.
3. Информация за сключени сделки от съществено значение за дейността на
емитента.
През 2020 г. Дружеството има сключени сделки за покупка на вземания в размер на
22 139 хил.лв.
Придобити вземания от:

Номинална
стойност на
вземането
хил.лв.
240
271
540

Фирма 1
Фирма 2
Фирма 3
29

Цена на
придобиване
хил.лв.
240
271
540
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Фирма 4
Фирма 5
Фирма 6
Фирма 7
Фирма 8
Фирма 9
Фирма 10
Фирма 11
Фирма 12
Фирма 13
Фирма 14
Фирма 15
Фирма 16

700
250
409
378
899
5 725
290
1 517
3 355
2 815
1 127
4 200
2 186
24 902

675
240
385
357
715
5 650
286
1 450
3 270
2 800
1 110
3 150
1 000
22 139

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани
лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки,
както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се
отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дружество
е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и
всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху
финансовото състояние на емитента.
Свързаните лица на дружеството са оповестени в приложенията към годишен
отчет за 2020 г.
През 2020 г. дружеството е осъществявало следните сделки с дъщерно дружество:
- Получени услуги от дъщерно дружество за 30 хил.лв.;
5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер,
имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него
приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите
през текущата година.
През 2020 г. Дружеството няма събития и показатели с необичаен характер.
6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел,
посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако
рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако
разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото
състояние на емитента.
През 2020 г. Дружеството няма сделки, водени извънбалансово.
7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции
в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти,
нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови
ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на
финансиране.
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На 01.04.2019 г. с вписване в Търговски регистър „Български фонд за
вземания“ АДСИЦ придобива 100% дялово участие от „Българско обслужващо
дружество“ ЕООД, ЕИК 204673665, седалище и адрес на управление и
кореспонденция: гр. София 1680, район „Красно село“, бул. “България“ № 58, бл.
„С“, ет. 7, офис 24.
8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно
дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели,
договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните
срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и
поемане на задължения.
Съгласно чл. 26., ал.1 от ЗДСИЦДС Дружеството със специална инвестиционна
цел не може да обезпечава чужди задължения или да предоставя заеми.
9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно
дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори
за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това
число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях,
включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били
отпуснати.
През 2020 г. Дружеството не е сключвало договори в качеството си на заемодател
и не е предоставяло заемни средства в своята дейност.
10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия
ценни книжа през отчетния период.
На 10.12.2020 г. дружеството е сключило облигационен заем, при следните
условия:
Вид на облигациите: безналични, обикновени, неконвертируеми, поименни,
свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени;
ISIN код: BG2100015200;
Размер на облигационния заем: 20 000 000 /двадесет милиона/ лева;
Брой на облигациите: 20 000 /двадесет хиляди/;
Номинална стойност на една облигация: 1 000 /хиляда/ лева;
Емисионна стойност на една облигация: 1 000 /хиляда/ лева;
Срок (матуритет) на облигационния заем: 9 /девет/ години (108 месеца), считано
от датата на сключване на заема (издаване на емисията) с четири години гратисен
период;
Дата, от която тече срока до падежа: 10.12.2020 г.
Лихва по облигационния заем и лихвена конвенция: 4.00 % проста лихва на
годишна база при лихвена конвенция ISMA – реален брой дни в периода към
реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).
Период на лихвено плащане: 2 пъти в годината, на 6 месеца.
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Набраните от емисията средства са използвани съгласно обявената в
предложението цел на облигационния заем, по предмета на дейност на
дружеството за:
•
увеличаване на размера на портфейла от вземания на дружеството със
специална инвестиционна цел секюритизиращо вземания;
•
изплащане на дължими суми по цесионни договори по вече придобити
вземания, с оглед средносрочно и дългосрочно повишаване на приходите и
увеличаване на печалбата на дружеството със специална инвестиционна цел
секюритизиращо вземания.
11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати,
отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано
публикувани прогнози за тези резултати.
За 2020 г. Дружеството не е изготвяло и публикувало прогнозни резултати.
12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите
ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията,
евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да
предприеме с оглед отстраняването им.
Политиката, относно управлението на финансовите ресурси на Дружеството е
пряко свързана със способността на Дружеството да изпълнява задълженията си
навреме, да реализира добра събираемост на вземанията, да осигурява текущ
доход на акционерите под формата на паричен дивидент.
Съветът на директорите, Одитният комитет и съставителят на финансовите отчети
имат ключова роля в процеса на непрекъснат и последователен контрол върху
финансовите ресурси, както и върху ключовите финансови показатели.
Същевременно чрез планиране и прогнозиране на паричните потоци, Дружеството
се стреми да осигури едновременно както изпълнение на задължението за
плащане на дивиденти в законоустановения срок, така и изпълнение на останалите
си задължения.
Развитието и разрастването на Дружеството е свързано с увеличаваща се
необходимост от финансови средства при възможно най–изгодни условия. Изборът
на финансиране се съобразява с конкретните пазарни условия, както и с
предстоящите инвестиционни проекти. За осигуряване на необходимите
финансови средства, свързани с разрастването на дейността, Дружеството ще
разчита както на емитираните корпоративни облигации, така също и на, емитиране
на нови акции и при необходимост на банково кредитиране..
13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с
посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на
възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.
През 2021 г. Дружеството ще насочи своите усилия към разрастване на дейността
си както по отношение на увеличаване на портфейла от вземания, така и
диверсифицирането му, с цел намаляване на риска за инвеститорите.
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Основната цел на Дружеството през 2021 г. е нарастване на стойността на
инвестициите и получаване на текущ доход при контролиране на риска,
включително и диверсификация на портфейла от вземания.
14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните
принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.
През 2020 г. в Дружеството не са настъпили промени в основните принципи на
управление.
15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в
процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и
система за управление на рискове.
На 27.06.2019 г. редовното годишно ОСА избра Одитен комитет на Дружеството.
Текущият мониторинг от Одитния комитет се състои в оценяване дали системата е
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. Одитният 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.brfund.eu),
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
Инвестор.бг АД (www.investor.bg). 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 промените в управителните и надзорните органи през
отчетната финансова година.
През 2020 г. няма промени в Съвета на директорите на Дружеството.
17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на
всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната
финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества,
независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или
произтичат от разпределение на печалбата, включително:
а) получени суми и непарични възнаграждения;
б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори
и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;
в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане
на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.
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През 2020 г. на членовете на СД са изплатени възнаграждения в размер на 26
100.00 лева, както следва:
- Веселин Василев - 8 700.00 лв.;
- Васил Шарков - 8 700.00 лв.;
- Тодор Тодоров - 8 700.00 лв.
През 2020 г. членовете на СД не са получавали непарични възнаграждения. През
2020 г. не са възникнали условни или разсрочени възнаграждения. Към
31.12.2020г. Дружеството не дължи суми за изплащане на пенсии, обезщетения
при пенсиониране или други подобни обезщетения.
18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на
управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен
състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях
поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им
от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните
книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите,
покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.
Членовете на СД не притежават акции от Дружеството. Дружеството
предоставяло на членовете на СД опции върху негови ценни книжа.

не

е

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и
след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ
период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции
или облигации от настоящи акционери или облигационери.
Към 31.12.2020 г. на Дружеството не са известни договорености, в резултат на
които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял
акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.
20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни
производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер наймалко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на
задълженията или вземанията на емитента по всички образувани
производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя
информация за всяко производство поотделно.
Към 31.12.2020 г. Дружеството няма висящи съдебни, административни или
арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на същото.
21. Данни за директора за връзка с инвеститорите, включително телефон и
адрес за кореспонденция.
Мартин Ивайлов Сахакян – телефон +35928102652, office@brfund.eu, адрес за
кореспонденция: гр. София 1680, район „Красно село“, бул.“България“, № 58, бл.
„С“, ет. 7, офис 24.
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Информация по Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т.4 от Наредба №2 на
КФН
1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа,
които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България
или друга държава членка, с посочване на различните класове акции,
правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от
общия капитал, която съставлява всеки отделен клас:
Към 31.12.2020 г. капиталът на Дружеството е в размер на 1 500 000.00 (един
милион и петстотин хиляди) лева, разпределен в 1 500 000 (един милион и
петстотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични, свободно
прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 (един)
лев всяка. Дружеството няма ценни книжа, които не са допуснати до търговия на
регулиран пазар. Ценните книжа на Дружеството са регистрирани за търговия на
БФБ АД - Сегмент на дружества със специална инвестиционна цел, с борсов код
BRF/9ВН.
2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като
ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от
получаване на одобрение от дружеството или друг акционер:
Акциите на Дружеството са свободно прехвърляеми, няма ограничения и няма
необходимост от получаване на одобрение за тяхното прехвърляне.
3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто
или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството,
включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и
начина, по който се притежават акциите:
През м.декември 2020 г. „Булфинанс Инвестмънт“ АД намали дяловото си участие
в капитала на „Български фонд за вземания” АДСИЦ от 100,00% на 36,21 %, в
резултат на което вече няма лица, упражняващи контрол върху дружеството.
Към 31.12.2020 г. пряко участие над 5 на сто от капитала на Дружеството
имат следните акционери:
• „Булфинанс Инвестмънт“ АД - 36,21%;
• „Стикс 2000“ ЕООД - 32,00%;
• „Фин Инвест Къмпани“ ООД - 29,00%;
Към 31.12.2020 г. непряко участие над 5 на сто от капитала на Дружеството
имат:
- Некст Дженерейшън Консулт АД притежава непряко 34.47% чрез прякото си
участие в размер на 95.2% от капитала на Булфинанс Инвестмънт АД;
- Свилен Къдреков притежава непряко 32,00% в качеството си на едноличен
собственик на капитала на „Стикс 2000“ ЕООД;
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-

-

Еколенд Инженеринг ЕООД притежава непряко 21.39%, чрез прякото си
участие в Некст Дженерейшън Консулт АД (20%) и Фин Инвест Къмпани ООД
(50%);
Технохолдинг ЕООД - едноличен собственик на капитала на Еколенд
Инженеринг ЕООД и Гелабо АГ - едноличен собственик на капитала на
Технохолдинг ЕООД притежават непряко 21.39%.

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на
тези права:
Към 31.12.2020 г. Дружеството няма акционери със специални контролни права.
5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,
когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът
не се упражнява непосредствено от тях:
Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в
случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато
контролът не се упражнява непосредствено от тях.
6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата
на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за
упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество
на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от
притежаването на акциите:
Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на Дружеството.
ОСА включва акционерите с право на глас. Те участват в ОСА лично или чрез
упълномощен представител, овластен с изрично писмено пълномощно по
конкретното ОСА, което следва да отговаря на законовите изисквания за форма и
съдържание.
7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството
и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или
правото на глас:
На Дружеството не са известни споразумения, които могат да доведат до
ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.
8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на
членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването
на изменения и допълнения в устава:
Дружеството е с едностепенна система на управление. Членовете на СД се
избират и назначават от ОСА за срок от пет години. Членовете на СД могат да
бъдат преизбирани без ограничения. След изтичане на мандата им членовете на
СД продължават да изпълняват своите функции до освобождаването им от ОСА
или до избирането на други членове на тяхно място. Решенията на ОСА относно
избор и освобождаване на членове на СД имат действия от момента на вписването
им в ТР. ОСА изменя и допълва Устава на Дружеството.
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9. Правомощията на управителните органи на дружеството,
включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на
акции на дружеството:
Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по решение на ОСА или
по решение на СД в рамките на предоставените им правомощия. В срок до пет
години от вписване на Дружеството в ТР, СД може да приема решения за
увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер
20 000 000 (двадесет милиона) лева, чрез издаване на нови обикновени и/или
привилегировани акции, включително чрез превръщане на облигации, които са
издадени като конвертируеми, в акции и при спазване реда на приложимите правни
норми.
В срок до 5 (пет) години от вписване на Дружеството в Търговския регистър, СД
може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми)
в лева, евро или друга валута, при общ номинален размер на облигационния заем
до равностойността на 20 000 000 (двадесет милиона) лева. Видът на облигациите,
начинът на формиране на дохода от тях, размерът и всички останали параметри
на облигационния заем се определят в решението на СД при спазване на
разпоредбите на действащото законодателство и на устава.
Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван чрез обезсилване на акции
след придобиването им от Дружеството и/или по други допустими способи при
условията на действащото законодателство и Устава на Дружеството. Капиталът
не може да се намалява чрез принудително обезсилване на акции.
10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие,
изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството
при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от
тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да
причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното
изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие
информацията по силата на закона:
Дружеството няма сключени подобни договори.
11. Споразумения между дружеството и управителните му органи 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:
Не съществуват споразумения между Дружеството и членовете на СД, и
служителите на Дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или
уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите
правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.
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Информация по чл. 41, ал. 1 т. 8 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за
проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран
пазар на ценни книжа и за разкриването на информация
1. Размер на вземанията
Към 31.12.2020 г. вземанията на Дружеството са на обща стойност 24 672 204.71
лeвa и включват:
- портфейл от секюритизирани от Дружеството вземания, заедно с
начислените лихви, свързани с тях, общо 24 672 204.71 лeвa.
2. Относителен дял на необслужваните вземания от общия размер на
вземанията
Към 31.12.2020 г. Дружеството няма необслужвани вземания.
3. Вида и размера на обезпечението и срока на падежа на вземанията за
вземания, надвишаващи 10 на сто от общия размер на вземанията

Размер

Обезпечение

Краен срок
на
погасяване

Търговско дружество 1

2 800 хил.лв.

няма

2021 г.

Търговско дружество 2

5 665 хил.лв.

няма

2021 г.

Търговско дружество 3

3 275 хил.лв

няма

2021 г.

Търговско дружество 4

3 150 хил.лв

няма

2021 г.

Вземане от:

4. Съотношението на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията
Към 31.12.2020 г. секюритизираните вземания са необезпечени.
5. Среднопретегления срок на плащанията по лихви и главници на
вземанията
Среднопретегленият срок на плащанията на лихви и главници на вземанията е 12
месеца, считано от 31.12.2020 г.
6. Класификация на вземанията
Към 31.12.2020 г. Дружеството класифицира вземанията по договори за
придобиване на вземания като дългови инструменти, отчитани по амортизирана
стойност.
Съгласно оставащия срок до падежа вземания по придобиване на вземания са:
- Краткосрочни финансови вземания (със срок на падежа до 1 година и
начислените лихви) – 24 672 хил.лв.
7. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност,
надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, както и
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за такива сделки, извършени след датата на публикуване на годишния
отчет
Шест от вземанията на Дружеството надвишават поотделно 5% от стойността на
секюритизираните активи. Вземанията са придобити през 2020 г. и 2019 г.

Размер

Обезпечение

Краен срок
на
погасяване

Търговско дружество 1

2 800 хил.лв.

няма

2021 г.

Търговско дружество 2

5 665 хил.лв.

няма

2021 г.

Търговско дружество 3

3 275 хил.лв

няма

2021 г.

Търговско дружество 4

3 150 хил.лв

няма

2021 г.

Търговско дружество 5

1 450 хил.лв

няма

2021 г.

Търговско дружество 6

2 004 хил.лв

няма

2021 г.

Вземане от:

През първото тримесечие на 2021 г. e придобитo необезпеченo вземанe с длъжник
юридическo лицe с номинален размер 4 770 хил.лв.
Дружеството няма други покупки на актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто
стойността на секюритизираните вземания, след 31.12.2020 г. до датата на
публикуване на настоящия годишен отчет.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 100Н, АЛ. 8
ВЪВ ВРЪЗКА С АЛ. 7, Т. 1 ОТ ЗППЦК
Настоящата декларация за корпоративно управление се основава на
определените от българското законодателство принципи и норми за добро
корпоративно управление посредством разпоредбите на Националния кодекс за
корпоративно управление, Търговския закон (ТЗ), Закона за публично предлагане
на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за счетоводството (ЗС), Закона за независим
финансов одит (ЗНФО) и други законови и подзаконови актове и международно
признати стандарти. Декларацията за корпоративно управление е изготвена
съобразно изискванията на чл. 39 от ЗС и на чл. 100н от ЗППЦК.
1. Информация относно спазване по целесъобразност на: (a) Националния
кодекс за корпоративно управление или (б) друг кодекс за корпоративно
управление, както и информация относно практиките на корпоративно
управление, които се прилагат от Дружеството в допълнение на кодекса по
буква (а) или (б)
“Български фонд за вземания” АДСИЦ спазва Националния кодекс за
корпоративно управление, приет от Националната комисия за корпоративно
управление и одобрен като кодекс за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7,
т. 1 във връзка с ал. 8, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
(ЗППЦК) с Решение № 461-ККУ от 30.06.2016 г., Заместник-председателят на КФН,
ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".
2. Обяснение от страна на Дружеството кои части на кодекса за корпоративно
управление по т. 1, буква (а) или (б) не спазва и какви са основанията за това,
съответно когато не се позовава на никое от правилата на кодекса за
корпоративно управление - основания за това
Декларацията за корпоративно управление на “Български фонд за вземания”
АДСИЦ е подчинена на принципа „спазвай или обяснявай", което означава, че в
случай на отклонения от Националния кодекс за корпоративно управление
ръководството на “Български фонд за вземания” АДСИЦ следва да изясни
причините за това. Дружеството 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, както и
одиторът на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ 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 „Български
фонд за вземания“ АДСИЦ, както и върху процеса на финансово отчитане.
От м. март 2018 г. в „Български фонд за вземания“ АДСИЦ ефективно функционира
Одитен комитет. Одитният комитет осигурява надзор на дейностите по вътрешен
одит и следи за цялостните взаимоотношения с външния одитор, включително
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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.
„Български фонд за вземания“ АДСИЦ стриктно съблюдава правилата и
процедурите, регламентиращи ефективното функциониране на системите за
отчетност и разкриване на информация.
За удовлетворяване потребностите на акционерите, инвеститорите и
обществеността, „Български фонд за вземания“ АДСИЦ прилага корпоративна
информационна политика, като предоставя пълна, актуална и достоверна
информация в законоустановените срокове, чрез:
 своевременно предоставяне на информация на КФН.
 информиране на обществеността за значимите събития, свързани с
дейността му, чрез електронния бюлетин на Инвестор.бг АД www.investor.bg.
 своевременно публикуване на информация на уеб страницата на БФБ АД
чрез www.extri.bg
 Дружеството поддържа интернет страница
www.brfund.eu , 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 "и" от
Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април
2004 г. относно предложенията за поглъщане
4.1. Член 10, параграф 1, буква "в"
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;
През м.декември 2020г. „Булфинанс Инвестмънт“ АД намали дяловото си участие
в капитала на „Български фонд за вземания” АДСИЦ от 100,00% на 36,21 %, в
резултат на което вече няма лица, упражняващи контрол върху дружеството.
Към 31.12.2020 г. значимо пряко участие в капитала на Дружеството имат следните
акционери:
•
„Булфинанс Инвестмънт“ АД - 36,21%;
•
„Стикс 2000“ ЕООД - 32,00%;
•
„Фин Инвест Къмпани“ ООД - 29,00%;
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Към 31.12.2020 г. значимо непряко участие в капитала на Дружеството имат:
Некст Дженерейшън Консулт АД притежава непряко 34.47% чрез прякото си
участие в размер на 95.2% от капитала на Булфинанс Инвестмънт АД;
Свилен Къдреков притежава непряко 32,00% в качеството си на едноличен
собственик на капитала на „Стикс 2000“ ЕООД;
Еколенд Инженеринг ЕООД притежава непряко 21.39%, чрез прякото си
участие в Некст Дженерейшън Консулт АД (20%) и Фин Инвест Къмпани ООД
(50%);
Технохолдинг ЕООД - едноличен собственик на капитала на Еколенд
Инженеринг ЕООД и Гелабо АГ - едноличен собственик на капитала на
Технохолдинг ЕООД притежават непряко 21.39%.
Участия в капиталите на други дружества
Към 31.12.2020 г. Дружеството притежава 100% от дяловете в „Българско
обслужващо дружество“ ЕООД.
4.2. Член 10, параграф 1, буква "г"
Притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и
описание на тези права;
Не са налице ограничения по отношение правата на глас на акциите на “Български
фонд за вземания” АДСИЦ.
4.3. Член 10, параграф 1, буква "е"
Всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху
правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове,
крайни срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством
които чрез сътрудничество с Дружеството финансовите права, предоставени
на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа;
Не са налице ограничения върху прехвърлянето на акции на Дружеството и
ограничения върху правата на глас.
4.4. Член 10, параграф 1, буква "з"
Правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на
съвета и внасянето на изменения в учредителния акт
Правилата за избор на членове на Съвета на директорите на “Български фонд за
вземания” АДСИЦ са регламентирани в чл.39 от Устава на дружеството.
Чл. 39.(1) Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание
за срок от 5 (пет) години.
(2) Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три)
години.
(3) Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без
ограничения.
(4) След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите
продължават да изпълняват своите функции до освобождаването им от Общото
събрание или до избирането на други членове на тяхно място. Решенията на
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Общото събрание относно избор и освобождаване на членове на Съвета на
директорите имат действия от момента на вписването им в Търговския регистър.
Съгласно чл.31.(1).1. от Устава на “Български фонд за вземания” АДСИЦ, Общото
събрание на акционерите изменя и допълва устава на дружеството. Измененията и
допълненията в устава на “Български фонд за вземания” АДСИЦ, се извършват
след издадено одобрение от Комисията за финансов надзор.
4.5.

Член 10, параграф 1, буква "и"

Правомощията на членовете на съвета, и по-специално правото да се
емитират или изкупуват обратно акции.
Правомощията на Съвета на директорите на “Български фонд за вземания”
АДСИЦ са определени в Устава на Дружеството, съгласно изискванията на Закона
за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за
секюритизация, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Търговския
закон и други нормативни актове.
Съгласно Уставът на Дружеството, Съветът на директорите взема решения
относно:
1. избиране и замяна на обслужващи дружества и на банка - депозитар, сключване,
изменение, прекратяване и разваляне на договорите с обслужващите дружества и
с банката – депозитар;
2. контролиране на изпълнението на сключените договори по т. 1;
3. оказване на съдействие на обслужващото дружество и на банката – депозитар
при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и
устава на Дружеството;
4. придобиване и разпореждане с вземания в съответствие с изискванията и
ограниченията, предвидени в закона и устава на Дружеството;
5. определяне на лица, отговарящи на изискванията на чл. 22 от ЗДСИЦДС и
притежаващи необходимата квалификация и опит, за оценяване на вземанията;
6. инвестиране на свободните средства на Дружеството при спазване на
ограниченията, предвидени в законодателството и в устава на Дружеството;
7. сключване на договори за банкови кредити, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 5, букви „б”
и „в” от устава на Дружеството;
8. назначаване на трудов договор и освобождаване на директор за връзки с
инвеститорите;
9. приемане на правила за своята дейност;
10. издаване на облигации по реда и при условията на чл. 44 от устава;
11. други въпроси съгласно неговата компетентност съгласно устава на
Дружеството.
Решенията за емитиране на акции и обратно изкупуване на акции са в
компетенциите на Общото събрание на акционерите на “Български фонд за
вземания” АДСИЦ.
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5. Състав и функционирането на административните, управителните и
надзорните органи на Дружеството и техните комитети
Функции и задължения
Съветът на директорите на “Български фонд за вземания” АДСИЦ управлява
независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели,
стратегии на компанията и интересите на акционерите.
Членовете на Съвета на директорите дават гаранция за своето управление в
размер, определен от Общото събрание на акционерите, на равностойността на
тримесечното им брутно възнаграждение.
Съветът на директорите на “Български фонд за вземания” АДСИЦ установява и
контролира стратегическите насоки за развитие на Дружеството.
Съветът на директорите осигурява и контролира изграждането и функционирането
на система за управление на риска, в т.ч за вътрешен контрол и вътрешен одит.
Съветът на директорите осигурява и контролира интегрираното функциониране на
системите за счетоводство и финансова отчетност.
Съветът на директорите следи за резултатите от дейността на дружеството и при
необходимост инициира промени в управлението на дейността Съветът на
директорите на “Български фонд за вземания” АДСИЦ спазва законовите,
нормативните и договорните задължения на Дружеството, съобразно приетия
Устав на Дружеството.
Избор и освобождаване
Съветът на директорите на Дружеството се избира от Общото събрание за срок от
5 (пет) години.
Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.
След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават
да изпълняват своите функции до освобождаването им от Общото събрание или
до избирането на други членове на тяхно място. Решенията на Общото събрание
относно избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите имат
действия от момента на вписването им в Търговския регистър
Структура и компетентност
Съветът на директорите се състои от три до девет физически и/или юридически
лица. Съставът на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото
събрание на акционерите по всяко време.
Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите
следват изискванията на закона, Устава на “Български фонд за вземания” АДСИЦ
и стандартите на добрата професионална и управленска практика.
Членовете на Съвета на директорите на “Български фонд за вземания” АДСИЦ
имат подходящите знания и опит, които изисква заеманата от тях позиция.
Съгласно Устава на “Български фонд за вземания” АДСИЦ членовете на Съвета на
директорите могат да бъдат преизбирани без ограничения.
Изборът на членовете на Съвета на директорите на “Български фонд за вземания”
АДСИЦ става посредством прозрачна процедура, която осигурява навременна и
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достатъчна информация за личните и професионалните качества на кандидатите
за членове. Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на
директорите осигурява ефективна работа на Дружеството и спазването на
законовите изисквания.
Съветът на директорите възлага изпълнението на своите решения и
осъществяването на функции по оперативното управление на “Български фонд за
вземания” АДСИЦ на един или повече от своите членове (изпълнителни членове/
директори). Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на
Съвета на директорите и могат да бъдат сменени по всяко време.
Възнаграждение
Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на
директорите са регламентирани в Устава на “Български фонд за вземания”
АДСИЦ, приет от Общото събрание на Дружеството, както и в договорите за
управление.
Всеки от членовете на Съвета на директорите получава възнаграждение с
фиксиран размер, което не може да надвишава 10 (десет) пъти размера на
минималната работна заплата за страната. Възнаграждението се изплаща
ежемесечно в брой или по банкова сметка, до десетия работен ден на месеца,
следващ месеца, за който се дължи.
Освен месечното възнаграждение, членовете на Съвета на директорите могат да
получават, по решение на Общото събрание и при наличие на добри финансови
резултати за Дружеството, допълнително възнаграждение, представляващ процент
от реализираната печалба за съответната година.
В съответствие с изискванията на чл. 116в, ал. 1, изречение първо от ЗППЦК,
Дружеството приема, прилага и оповестява политика за възнагражденията на
членовете на Съвета на директорите, в която детайлизира начина на формиране
на възнагражденията, критерии за постигнатите резултати, които трябва да са
налице за изплащане на допълнителното възнаграждения, както и реда и
условията за изплащане на възнагражденията.
Конфликт на интереси
Членовете на Съвета на директорите на “Български фонд за вземания” АДСИЦ са
длъжни да осъществяват функциите си с грижата на добрия търговец и
съгласноправилата на действащото законодателство, да бъдат лоялни към
Дружеството и да действат в най-добър интерес на неговите акционери,
включително:
 Изпълняват задълженията си с присъщото на професионалиста умение,
старание и отговорност и то по начин, който обикновено считат, че е в
интерес на всички акционери на Дружеството, като ползват само
информация, за която обосновано считат, че е достоверна, пълна и
навременна;
 да предпочитат интереса на Дружеството и на инвеститорите в Дружеството
пред своя собствен интерес и да не ползват за облагодетелстване на себе
си или на други лица за сметка на Дружеството и акционерите, факти и
обстоятелства, които са узнали при изпълнение на служебните и
професионалните си задължения;
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 да избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на
Дружеството, а ако такива конфликти възникнат, да ги разкриват
своевременно и пълно и да не участват, както и не оказват влияние върху
другите членове на съвета, при взимането на решения в тези случаи;
 да не разпространяват информация за разискванията и решенията на
заседанията на Съвета на директорите, както и друга непублична
информация за Дружеството, включително и след като престанат за бъдат
членове на Съвета на директорите, до публичното оповестяване на
съответните обстоятелства от Дружеството.
Задълженията на членовете на Съвета на директорите по отношение конфликт на
интереси се прилагат и по отношение на физическите лица, които представляват
юридическите лица – членове на Съвета на директорите, както и спрямо
прокуристите.
Одитен комитет
Осъществяваният мониторинг от Одитния комитет е в следните основни
направления:
 информира Съветът на директорите за резултатите от задължителния одит
и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за
достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния
комитет в този процес;
 отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор и препоръчва
назначаването му;
 наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата
за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на
финансовото отчитане в одитираното предприятие;
 наблюдава независимия финансов одит на предприятието, както и преглед
на независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие
с изискванията на Закона за независимия финансов одит и Етичния кодекс
на професионалните счетоводители;
 извършва периодична оценка на системата за вътрешен контрол, съобразно
промените във вътрешната и външна среда за Дружеството, предприетите
действия осигуряват ли адаптивност и адекватност в поведението на
Дружеството към променящите се условия;
 наблюдава цялостния процес (включително иницииране, отразяване,
обработка и отчитане на финансово – счетоводните сделки и операции на
дружеството) на финансово отчитане и представя препоръки и предложения,
за да се гарантира неговата ефективност;
 идентифицира основните рискове, съпътстващи дейността на дружеството и
подпомага Съвета на директорите в тяхното ефективно управление.
Общо събрание на акционерите
Всички акционери на “Български фонд за вземания” АДСИЦ имат право да
участват в Общото събрание на акционерите и да изразяват мнението си.
Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участват в Общото
събрание лично или чрез упълномощен представител, овластен с изрично писмено
нотариално заверено пълномощно по конкретното общо събрание, което следва да
отговаря на законовите изисквания за форма и съдържание.
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ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Наименование на Дружеството:
Съвет на директорите

Изпълнителен директор
Съставител:
Държава на регистрация
Дружеството:
Седалище
и
адрес
регистрация:

„Български фонд за вземания“ АДСИЦ
 Васил Шарков – член на Съвета на
директорите
и
изпълнителен
директор;
 Веселин Василев – член на Съвета на
директорите
и
изпълнителен
директор;
 Тодор Тодоров – член на Съвета на
директорите.

Дружеството се представлява само заедно
от изпълнителните директори Васил Шарков
и Веселин Василев
Българско обслужващо дружество ЕООД
на Р България
на гр. София, Район р-н Красно село, бул.
България 58, Бл. С, Ет. 7, Ап. офис 24

Финансовият отчет е индивидуален отчет на Дружеството.
„Български фонд за вземания“ АДСИЦ (Дружеството) е регистрирано като
дружество със специална инвестиционна цел в България с ЕИК 204909069.
Седалището и адресът на управление на Дружеството се намират в гр. София,
Район р-н Красно село, бул. България 58, Бл. С, Ет. 7, Ап. офис 24.
Към 31 декември 2020 г. Дружеството е с регистриран капитал от 1 500 000 (един
милион и петстотин хиляди) лева, разпределен в 1 500 000 броя обикновени
безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.
През четвъртото тримесечие „Булфинанс Инвестмънт“ АД намали дяловото си
участие в капитала на „Български фонд за вземания” АДСИЦ от 100,00% на
36,21 %, в резултат на което вече няма лица, упражняващи контрол върху
дружеството.
Акционери
Булфинанс Инвестмънт АД
Стикс 2000 ЕООД
Фин Инвест Къмпани ООД
Други юридически лица
Всичко

Дялово
участие
36,21%
32,00%
29,00%
2,79%
100.00%

Брой акции
543 100
480 000
435 000
41 900
1 500 000

Номинална
стойност (хил.лв.)
543
480
435
42
1 500

Дъщерното дружество „Българско обслужващо дружество“ ЕООД е обслужващо
дружество на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, а Уникредит Булбанк АД е
банка депозитар.
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Дружеството има едностепенна система на управление. Съветът на директорите
към 31 декември 2020 г. е в следния състав:
•
Васил Шарков – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор;
•
Веселин Василев – член на Съвета на директорите и изпълнителен
директор;
•
Тодор Тодоров – член на Съвета на директорите.
Дружеството се представлява само заедно от изпълнителните директори Васил
Шарков и Веселин Василев.
Дейността на Дружеството е регулирана от Закона за дружествата със специална и
инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.
Дружеството притежава лиценз, издаден от Комисията за финансов надзор за
извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел. Акциите
му са регистрирани за търговия на Българска фондова борса АД.
Основната дейност на Дружеството се състои в набиране на парични средства,
чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания
/секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания.
Дата на финансовия отчет: 31.12.2020г.
Текущ период: годината, започваща на 01.01.2020г. и завършваща на 31.12.2020г.
Предходен период: годината, започваща на 01.01.2019г. и завършваща на
31.12.2019г.
Дата на одобрение на финансовия отчет: 30.03.2021г.
Орган одобрил финансовия отчет: Съвет на директорите, чрез решение вписано
в протокол от 30.03.2021г.
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ІІ. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И ПРИЛОЖЕНИ
СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ
Индивидуалният финансов отчет е изготвен съгласно изискванията на българското
счетоводно законодателство в националната валута на Република България –
български лев.
От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583
лева за 1 евро.
Точността на сумите представени в индивидуалния финансов отчет е хиляди
български лева.
Настоящият индивидуален финансов отчет е изготвен в съответствие с
изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО),
приети от Комисията на Европейския съюз, в сила от 01.01.2020г. Финансовият
отчет е изготвен и в съответствие с изискванията на Международните стандарти за
финансово отчитане, публикувани от Международния съвет по счетоводни
стандарти. Всички Международни стандарти за финансово отчитане са
публикувани от Международния съвет по счетоводни стандарти, в сила за периода
на изготвяне на тези финансови отчети, са приети от Европейския съюз чрез
процедура за одобрение, установена от Комисията на Европейския съюз.
Настоящият финансов отчет не е консолидиран. Дружеството изготвя и
консолидиран финансов отчет, който ще включва освен този индивидуален
финансов отчет на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, така и финансовите
отчети на дъщерното предприятие “Българско обслужващо дружество“ ЕООД
(100 % собственост на Дружеството).
Дружеството планира да публикува консолидирания си финансов отчет за годината
завършваща на 31 декември 2020 г., в срок до 30 април 2021 г.
Индивидуалният финансов отчет е изготвен на принципа - предположение за
действащо предприятие, което предполага, че Дружеството ще продължи
дейността си в обозримо бъдеще.
Изготвянето на индивидуалния финансов отчет съгласно Международните
стандарти за финансови отчети изисква ръководството да направи най-добри
приблизителни оценки, начисления и разумно обосновани предположения, които
оказват ефект върху отчетените стойности на активите и пасивите, на приходите и
разходите, и на оповестяването на условни вземания и задължения към края на
отчетния период. Тези приблизителни оценки, начисления и предположения са
основани на информацията, която е налична към края на отчетния период, поради
което бъдещите фактически резултати биха могли да бъдат различни от тях.
Когато е прилагало счетоводната политика, ръководството се е основавало на
собствената си преценка. Елементите на финансовите отчети, чието представяне
включва по-висока степен на преценка или субективност, както и тези елементи, за
които предположенията и оценките имат значително влияние върху финансовите
отчети като цяло, са отделно оповестени.
При прилагане счетоводна политика със задна дата, при преизчисляване на статии
(грешки) със задна дата или когато се прекласифицират статии във финансовите
отчети, се представят три отчета за финансово състояние и два от всички други
отчети, и свързаните с тях пояснителни приложения.
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ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТОПАНСКАТА СРЕДА
Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху
дейността на Дружеството, за периода 2019 – 2020г. са представени в таблицата
по-долу:
Показател

2020

БВП производствен метод в млн. лв.*
Реален растеж на БВП*
Инфлация в края на годината*
Среден валутен курс на щатския долар

118 605
(3,80)%
1,70%
1,71632

Към дата

Източник

Q4
Q4
дек.20
31.12.2020

НСИ
НСИ
НСИ
БНБ

Валутен курс на щатския долар
1,59386 31.12.2020
БНБ
Безработица в края на годината*
5,10% Q4
НСИ
Основен лихвен процент в края на годината
0,00% 31.12.2020
БНБ
*Данните за 2020г. са предварителни, Източници НСИ, БНБ - публикации 2020 и 2021г.

2019
119 772
3,10%
3,80%
1,74703
1,74099
4,20%
0,00%

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в
съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО),
приети от Комисията на Европейския съюз, в сила на 01 януари 2020г.
ПРИЛОЖЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ
База за изготвяне
Този годишен индивидуален финансов отчет е изготвен в съответствие с
Международните Стандарти за Финансово Отчитане, издадени от Съвета за
Международния Счетоводни Стандарти (СМСС) и всички разяснения издадени от
Комитета за Разяснения на МСФО, които ефективно са в сила на и от 1 януари
2020г. и които са приети от Комисията на Европейския съюз.
Индивидуалниятгодишен финансов отчет включва индивидуален отчет за
печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, индивидуален отчет за
финансовото състояние, индивидуаленотчет за промените в собствения капитал,
индивидуаленотчет за паричните потоци, както и пояснителни приложения.
Приходи и разходи, с изключение на компоненти на друг всеобхватен доход, се
признават в печалбата или загубата. Друг всеобхватен доход се признава в отчета
за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход и включва елементи на
приходи и разходи (включително корекции от прекласификация), които не са
признати в печалбата или загубата, както изисква или както е разрешено от МСФО.
Корекции от прекласификация са сумите, прекласифицирани в печалба или загуба
в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за текущия период,
които са били признати в друг всеобхватен доход през текущия и предходни
периоди. Транзакции със собствениците на Дружеството в качеството им на
собственици се признават в отчета за промените в собствения капитал.
Дружеството избира да представи един отчет за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход. Разделите се представят заедно, като този за печалбата или
загубата е първи, следван непосредствено от раздела за другия всеобхватен
доход.
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Форматът на отчета за финансовото състояние е базиран на разграничението
текущ/нетекущ. Форматът на отчета за финансовото състояние е базиран на
разграничението текущ/нетекущ.
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.
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
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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 по друг начин не са разгледани съгласно счетоводните стандарти, ще трябва
да прилагат преработената рамка от 1 януари 2020 г.
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:
Изменения на МСФО 16 „Лизинг“ (в сила за годишни периоди, започващи на или
след 1 юни 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
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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.
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 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
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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.
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.
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• 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 предприятиямайки, 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.
База за изготвяне - Промени в счетоводната политика
Възприетата счетоводна политика е последователна
предходната година.

с

прилаганата

през

Минимална сравнителна информация
С изключение на случаите, когато МСФО разрешават или изискват друго,
Дружеството представя сравнителна информация по отношение на предходен
период за всички суми, отчетени във финансовите отчети за текущия период.
Дружеството представя като минимум два отчета за финансовото състояние, два
отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, два отделни отчета
за печалбата или загубата (ако се представят такива), два отчета за паричните
потоци и два отчета за промените в собствения капитал и свързаните с тях
пояснителни приложения.
Когато текстовата описателна информация, съдържаща се във финансовите
отчети за предходния/предходните период(и), продължава да бъде актуална и за
текущия период се прави връзка с предходния, особено когато това е свързано с
несигурности, приблизителни оценки, провизии или обезценки.
Оповестявания на обезценка в отчетите, публикувани през 2020г.
При сегашната икономическа среда, оповестяванията, отнасящи се до обезценка,
се характеризират с нарастващо значение. Поради това тези Пояснителни
приложения към финансовите отчети на Дружеството за 2020г., съдържат
подробни оповестявания на обезценка, към следните раздели:
 Оповестявания по счетоводната политика;
 Оповестявания на съществени предположения;
 Финансови активи.
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Бази за оценяване, използвани при изготвянето на финансовите отчети
Финансовият отчет е изготвен на базата на историческата цена, с изключение на
определени финансови инструменти, които се отчитат по преоценена стойност или
справедлива стойност в края на всеки отчетен период, както е обяснено в
счетоводната политика по-долу.
Историческата цена обикновено се базира на справедливата стойност на
възнаграждението, което е дължимо (договорено) при замяна на стоки и услуги.
Справедлива стойност е цената, която би била получена при продажба на актив
или платена при прехвърлянето на задължение при обичайна сделка между
пазарни участници към датата на оценяване, независимо от това дали тази цена е
пряко наблюдавана или оценява като се използва друга техника за оценка. При
определяне на справедливата стойност на един актив или пасив, Дружеството
взема под внимание характеристиките на актив или пасив, така, както участниците
на пазара биха взели тези характеристики предвид при ценообразуването на
актива или пасива към датата на оценяване. Справедлива стойност за измерване
и/или оповестяване в този финансов отчет, се определя на такава база, с
изключение на базата на акции, платежни операции, които са в обхвата на МСФО
2, лизингови сделки, които са в обхвата на МСФО 16, и измервания, които имат
някои прилики със справедлива стойност, но не са по справедлива стойност, като
нетна реализируема стойност в МСС 2 или стойност в употреба в МСС 36.
Прилагането на справедлива стойност е подробно оповестено раздел „Определяне
на справедлива стойност“.
Критични счетоводни преценки
При прилагането на счетоводните политики на Дружеството, които са описани в
бележките в настоящото приложение, ръководството на Дружеството е длъжно да
прави преценки, приблизителни оценки и предположения за балансовата стойност
на активите и пасивите, които не са лесно видими от други източници. Преценките
и свързаните с тях предположения се базират на историческия опит и други
фактори, които се считат за подходящи. Действителните резултати могат да се
различават от тези оценки.
Преценките и основните предположения се преглеждат на текуща база.
Преработените счетоводни оценки се признават в периода, в който оценката е
преразгледана, ако прегледа засяга само този период, или в периода на
преразглеждането и бъдещи периоди, ако прегледите засягат както текущия и
бъдещите периоди.
Критичните счетоводни преценки са подробно оповестени в раздел „Критични
счетоводни преценки и приблизителни оценки“.
Оповестявания за комплекта финансови отчети
Пълния комплект финансови отчети, включва следните компоненти:
 Индивидуален отчет за финансовото състояние към края на периода;
 Индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
за периода;
 Индивидуален отчет за промените в собствения капитал за периода;
 Индивидуален отчет за паричните потоци за периода;
 пояснителни приложения, представляващи обобщение на по-важните
счетоводни политики и друга пояснителна информация, сравнителна
информация по отношение на предходния период и
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отчет за финансовото състояние към началото на най-ранния сравнителен
период, когато Дружеството прилага счетоводна политика със задна дата
или прави преизчисление със задна дата на статии в своите финансови
отчети, или когато прекласифицира статии в своите финансови отчети.
Представят се с еднакво значение всички финансови отчети в пълен комплект от
финансови отчети.
Ръководството избира да представи един отчет за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход.
Допустимо алтернативно третиране
В определени случаи, МСФО позволява повече от едно възможно счетоводно
третиране на определена сделка или събитие. Лицата, изготвящи финансовите
отчети, трябва да изберат това третиране, което най-точно съответства на
дейността на Дружеството.
Съгласно МСС 8, от Дружеството се изисква да подбере и да прилага своите
счетоводни политики последователно за подобните сделки и/или за други събития
и условия, освен когато даден МСФО конкретно изисква или позволява
категоризация на позициите, за които могат да са подходящи различни политики.
Когато даден МСФО изисква или позволява такава категоризация, за всяка една
отделна категория се подбира и последователно се прилага най-подходящата
счетоводна политика. Поради това, след като вече е избрано някое от
алтернативните третирания, то се превръща в счетоводна политика и се прилага
последователно. Промени по счетоводната политика се извършват само когато
това се изисква по силата на стандарт или тълкуване, или ако, в резултат на
промяната, въпросните финансови отчети ще предоставят по-надеждна и
релевантна информация.
Когато МСФО дава възможност за избор, Дружеството възприема едно от
възможните третирания, а именно това, което е най-подходящо за
обстоятелствата, в които се намира.
Финансов обзор от ръководството
В допълнение към финансовите отчети, Дружеството представя Годишен доклад
за дейността. В МСФО няма изискване да се представя такава информация, макар
че параграф 13 от МСС 1 съдържа кратко описание на това, което може да бъде
включено в един годишен доклад. През декември 2011г. Съветът по международни
счетоводни стандарти (СМСС) издаде МСФО Изложение за практиката - Коментар
на ръководството, който очертава една широка, необвързваща рамка за
представянето на коментара на ръководството във връзка с финансовите отчети,
изготвени в съответствие с МСФО. Ако Дружеството реши да следва указанията,
съдържащи се в Изложението за практиката, то ръководството се насърчава да
обясни степента, в която е било следвано Изложението за практиката.
Изявлението за съответствие с Изложението за практиката се допуска само, ако
въпросното Изложение е било следвано изцяло.
Съдържанието на финансовия обзор от ръководството се определя от местни
изисквания на пазара и от въпросите, които са специфични за дадена юрисдикция.
Поради това, Дружеството не е представило финансов обзор от ръководството, а
годишен доклад за дейността.
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ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОД
Приходите включват приходи от лихви от длъжници по договори за придобиване на
вземания и от разлики между покупната цена и номиналната стойност на
вземанията.
Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото
на получаване възнаграждение.
Приходите от лихви се отчитат текущо по метода на ефективния лихвен процент.
РАЗХОДИ
Дружеството отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и
след това ги отнася по функционално предназначение с цел формиране размера на
разходите по направления и дейности. Признаването на разходи за текущия период
се извършва при начисляване на съответстващите им приходи.
Разходите се отчитат на принципа „текущо начисляване“. Оценяват се по
справедливата стойност на платеното или на предстоящото за плащане.
Общи и административни разходи
Тази разходна категория включва всички разходи от общ и административен
характер.
Разходи за обезценка
Дружеството извършва периодично поне веднъж към датата на финансовия отчет
прегледи за наличие/отсъствие на условия за обезценка на финансовите и
нефинансовите си активи. Разходите от обезценка на активите се признават в
отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход като разходи от
дейността в статиите „разходи за обезценки на нефинансови активи“ и „нетни
загуби/печалби от обезценка на финансови активи“. Принципите на обезценка са
подробно разяснени в пояснителните бележки към съответните групи от активи.
Печалби/(загуби) от продажби на вземания (финансови активи)
Печалби/(загуби) от продажби на вземания и други финансови активи се признават
в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на датата, на която
Дружеството е прехвърлило правата си върху вземанията (финансовите активи) и
вече не може да получава възвръщаемост от тях. Печалбата/(загубата) от
продажбата е разликата между справедливата стойност на полученото
възнаграждение за продажбата на вземането (финансовия актив) и неговата нетна
балансова стойност към момента на продажбата (стойността по която се отчита
вземането (финансовия актив), намалена с начислените за него обезценки и други
корекции).
Печалбите от продажби на вземания (финансови активи) се признават в отчета за
печалбата или загубата и другия всеобхватен доход като финансови приходи към
„Възстановени суми над цената на придобиване“. Загубите от продажби на
вземания (финансови активи) се признават в отчета за печалбата или загубата и
другия всеобхватен доход като финансови разходи към „разходи от операции с
финансови инструменти“.
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Финансови приходи и разходи
Финансовите приходи включват приходи от лихви по инвестирани средства
(включително инвестиции, на разположение за продажба), приходи от дивиденти,
печалба от продажба на финансови активи на разположение за продажба, промени
в справедливата стойност на финансови активи, отчитани по справедлива стойност
в печалбата или загубата, печалба от операции в чуждестранна валута, признати
като печалби и загуби. Приход от лихви се признава в момента на начисляването
му по метода на ефективната лихва. Приход от дивиденти се признава на датата,
на която е установено правото на Дружеството да получи плащането, която в
случая на котирани ценни книжа е датата, след която акциите стават без право на
получаване на последния дивидент.
Към разходите за дейността се отнасят и финансови разходи, които Дружеството
отчита и които са свързани с обичайната дейност. Принципът на начисление се
отнася до финансовите разходи, така както се отнася до всички други компоненти
на отчета за доходите. Те включват и всички обезценки на финансови активи.
Финансови разходи включват разходи за лихви по заеми, загуби от операции в
чуждестранна валута, промени в справедливата стойност на финансови активи
отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата и загуби от
хеджингови инструменти, които се признават като печалба или загуба. Всички
разходи по платими лихви по заеми се признават като печалба или загуба, като се
използва метода на ефективния лихвен процент.
Разходи по заеми, които не могат да се отнесат пряко към придобиването,
строителството или производството на отговарящ на условията актив, се
признават в печалби и загуби, като се използва метода на ефективния лихвен
процент.
Печалби и загуби от курсови разлики се представят на нетна база във
финансовите отчети.
ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБИ ЗА ПЕРИОДА
Всички приходни и разходни статии, признати за периода, се включат в печалба или
загуба, освен ако стандарт или разяснение от МСФО изискват друго.
Печалба или загуба е общата сума на приходите минус разходите, като се
изключват компонентите на друг всеобхватен доход.
ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Първоначално признаване и оценяване
Финансовите активи и финансовите пасиви се признават, когато Дружеството стане
страна по договорните условия на финансовия инструмент.
Финансовите активи се отписват, когато договорните права върху паричните
потоци от финансовия актив изтичат или когато финансовият актив и по същество
всички рискове и изгоди се прехвърлят.
Финансовите пасиви се отписват, когато задължението, посочено в договора, е
изпълнено, е отменено или срокът му е изтекъл.
Първоначално финансовите активи се отчитат по справедлива стойност,
коригирана с разходите по сделката, с изключение на финансовите активи по
справедлива стойност през печалбата или загубата и търговските вземания, които
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не съдържат съществен финансов компонент. Първоначалната оценка на
финансовите активи по справедлива стойност през печалбата или загубата не се
коригира с разходите по сделката, които се отчитат като текущи разходи.
Първоначалната оценка на търговските вземания, които не съдържат съществен
финансов компонент представлява цената на сделката съгласно МСФО 15.
В зависимост от начина на последващо отчитане, финансовите активи се
класифицират в една от следните категории:
 дългови инструменти по амортизирана стойност;
 финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата;
 финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход с
или без рекласификация в печалбата или загубата в зависимост дали са
дългови или капиталови инструменти.
Класификацията на финансовите активи се определя на базата на следните две
условия:
 бизнес моделът на Дружеството за управление на финансовите активи;
 характеристиките на договорните парични потоци на финансовия актив.
Всички приходи от лихви по вземания, придобити по договори за придобиване на
вземания, положителните разлики между номиналната стойност на вземанията и
цената им на придобиване, както и обезценките на вземанията се представят като
приходи по от лихви и други приходи по договори за придобиване на вземания в
индивидуалния отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход.
Всички други приходи и разходи, свързани с финансовите активи, които са
признати в печалбата и загубата, се включват във финансови разходи и финансови
приходи.
Последваща оценка на финансови активи
Дългови инструменти по амортизирана стойност
Финансовите активи се оценяват по амортизирана стойност, ако активите
изпълняват следните критерии и не са определени за оценяване по справедлива
стойност през печалбата и загубата:
 Дружеството управлява активите в рамките на бизнес модел, чиято цел е да
държи финансовите активи и да събира техните договорни парични потоци;
 съгласно договорните условия на финансовия актив на конкретни дати
възникват парични потоци, които са единствено плащания по главница и
лихва върху непогасената сума на главницата.
Тази категория включва недеривативни финансови активи като заеми и вземания с
фиксирани или определими плащания, които не се котират на активен пазар. След
първоначалното признаване те се оценяват по амортизирана стойност с
използване на метода на ефективната лихва. Дисконтиране не се извършва, когато
ефектът от него е несъществен.

61

„Български фонд за вземания“ АДСИЦ
Доклад за дейността и Индивидуален финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2020

______________________________________________________________________________________

Търговски вземания
Търговските вземания са суми, дължими от клиенти за продадени стоки или услуги,
извършени в обичайния ход на стопанската дейност. Обикновено те се дължат за
уреждане в кратък срок и следователно са класифицирани като текущи.
Търговските вземания се признават първоначално в размер на безусловното
възнаграждение, освен ако съдържат значителни компоненти на финансиране.
Дружеството държи търговските вземания с цел събиране на договорните парични
потоци и следователно ги оценява по амортизирана стойност, като използва
метода на ефективната лихва. Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от
него е несъществен.
Обезценка на финансови активи
Изискванията за обезценка съгласно МСФО 9 използват информация, ориентирана
към бъдещето, за да признаят очакваните кредитни загуби – моделът за
„очакваните кредитни загуби“.
Инструментите, които попадат в обхвата на новите изисквания, включват
дълговите инструменти по амортизирана стойност на Дружеството: вземания по
договори за придобиване на вземания, търговски вземания и пари и парични
еквиваленти.
Признаването на кредитни загуби вече не зависи от настъпването на събитие с
кредитна загуба. Вместо това Дружеството разглежда по-широк спектър от
информация при оценката на кредитния риск и оценяването на очакваните
кредитни загуби, включително минали събития, текущи условия, разумни и
поддържащи прогнози, които влияят върху очакваната събираемост на бъдещите
парични потоци на инструмента.
При прилагането на тази подход, насочен към бъдещето, се прави разграничение
между:
 финансови инструменти, чието кредитното качество не се е влошило
значително спрямо момента на първоначалното признаване или имат нисък
кредитен риск (Фаза 1) и
 финансови инструменти, чието кредитното качество се е влошило значително
спрямо момента на първоначалното признаване или на които кредитния риск
не е нисък (Фаза 2)
 „Фаза 3“ обхваща финансови активи, които имат обективни доказателства за
обезценка към отчетната дата.
12-месечни очаквани кредитни загуби се признават за първата категория, докато
очакваните загуби за целия срок на финансовите инструменти се признават за
втората категория. Очакваните кредитни загуби се определят като разликата
между всички договорни парични потоци, които се дължат на Дружеството и
паричните потоци, които тя действително очаква да получи („паричен недостиг“).
Тази разлика е дисконтирана по първоначалния ефективен лихвен процент (или с
коригирания спрямо кредита ефективен лихвен процент).
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Изчисляването на очакваните кредитни загуби се определя на базата на
вероятностно претеглената приблизителна оценка на кредитните загуби през
очаквания срок на финансовите инструменти.
Дружеството прилага индивидуален подход при определянето на очакваните
кредитни загуби, свързани с вземанията по договори за придобиване на вземания
като използва модели включващи информация за финансовото състояние на
длъжниците, взема предвид историческа информация за събираемостта на
вземанията, статистическа информация за очаквани кредитни загуби и загуба от
неизпълнение, очакваните парични потоци, вероятност за неизпълнение,
настъпило неизпълнение, кредитно качество на контрагента, промени в кредитното
качество спрямо първоначалното придобиване на вземанията, предоговаряне на
условията по договорите и други допускания по отношение на очакваните кредитни
загуби. Дружеството използва услугите на независим лицензиран оценител за
изготвянето на оценки на справедливата стойност на вземанията, с цел
определяне на кредитните загуби.
Дружеството определя очакваните кредитни загуби на парични средства в банки по
следната формула:
ECL= EAD*LGD*PD
EAD - Сума на депозираните средства, вкл. депозити на виждане (разплащателни
сметки);
LGD - В зависимост от кредитния рейтинг, присъединен на банката прилагаме
стойност на LGD;
PD - В зависимост от кредитния рейтинг, присъединен на банката прилагаме
стойност на LGD.
ECL (ОКЗ) представлява сумата на очакваните кредитни загуби за всяка
експозиция към финансова институция, към която е изложено Дружеството.
Отписване на финансови активи
Финансов актив се отписва от Дружеството, когато договорните права върху
паричните потоци от този актив падежират или когато Дружеството е прехвърлило
тези права чрез сделка, при която всички съществени рискове и изгоди,
произтичащи от собствеността на актива се прехвърлят на купувача. Всяко участие
във вече прехвърлен финансов актив, което Дружеството запазва или създава, се
отчита самостоятелно като отделен актив или пасив.
В случаите когато Дружеството е запазила всички или по-голяма част от рисковете
и изгодите свързани с активите, последните не се отписват от отчета за
финансовото състояние (пример за такива сделки са репо сделките – продажба с
уговорка за обратно изкупуване).
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 степента, до
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която Дружеството е запазило участието си в актива и носи риска от промяна в
неговата стойност.
Финансови пасиви
Финансовите пасиви на Дружеството включват задължения по договори за
придобиване на вземания, търговски и други задължения.
Финансовите пасиви се оценяват първоначално по справедлива стойност и, където
е приложимо, се коригират по отношение на разходите по сделката, освен ако
Дружеството не е определило даден финансов пасив като оценяван по
справедлива стойност през печалбата и загубата.
Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност,
използвайки метода на ефективната лихва, с изключение на деривативи и
финансови пасиви, които са определени за оценяване по справедлива стойност
през печалбата или загубата (с изключение на деривативни финансови
инструменти, които са определени и ефективни като хеджиращ инструмент).
Всички разходи свързани с лихви и, ако е приложимо, промени в справедливата
стойност на инструмента, които се отчитат в печалбата или загубата, се включват
във финансовите разходи или финансовите приходи.
Последваща оценка на финансови пасиви
Последващата оценка на финансовите пасиви, зависи от това как те са били
класифицирани при първоначално признаване. Дружеството класифицира
финансовите си пасиви в една от следните категории:
Пасиви, отчитани по справедлива стойност през печалбата или загубата
Пасивите се класифицират в тази категория, когато те принципно са държани с цел
продажба в близко бъдеще (търговски задължения) или са деривативи (с
изключение на дериватив, който е предназначен за и е ефективен хеджиращ
инструмент) или отговаря на условията за попадане в тази категория, определени
при първоначалното признаване. Всички промени в справедливата стойност,
отнасящи се до пасиви, отчитани по справедлива стойност през печалбата или
загубата се отчитат в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен
доход към датата, на която възникват.
Пасиви, отчитани по амортизирана стойност
Всички задължения, които не са класифицирани в предишната категорията
попадат в тази категория. Тези задължения се отчитат по амортизирана стойност
посредством метода на ефективния лихвен процент.
Елементите, класифицирани като търговски и други задължения обикновено не се
оценяват отново, тъй като задълженията са известени с висока степен на
сигурност и уреждането е краткосрочно.
В тази категория обикновено попаднат следните финансови пасиви на
Дружеството: търговски задължения, кредити и заеми, задължения по лизингови
договори, задължения по получени депозити, задължения по цесии.
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Облигационна емисия
Дружеството отчита задължения по облигационна емисия по амортизираната
стойност на финансовия пасив. Това е стойността, по която са оценява
финансовия пасив при първоначалното му признаване, минус погашенията на
главницата, плюс или минус натрупаната амортизация на разликата между тази
първоначална стойност и стойността на падежа, изчислявана по метода на
ефективния лихвен процент, и минус всяко намаление (пряко или посредством
корективна сметка) вследствие на обезценка и несъбираемост.
Ефективен лихвен процент е процентът, който точно дисконтира приблизително
оценените бъдещи парични плащания за периода на очаквания живот на
финансовия пасив или когато е подходящо, за по-къс период, до балансовата
стойност на финансовия пасив. При изчисляване на ефективния лихвен процент,
предприятието оценява приблизително паричните потоци, като взема предвид
всички договорни условия на финансовия инструмент при пазарни нива на
лихвеното задължение. Изчисляването включва всички такси и други
възнаграждения, платени или получени от контрагентите по договора, които са
неразделна част от ефективния лихвен процент, разходите по сделката и всички
други премии и отбиви. Предполага се, че паричните потоци и очакваният живот на
групата от подобни финансови инструменти могат да се оценят приблизително по
надежден начин. В редките случаи обаче, когато не е възможно паричните потоци
или очакваният живот на финансовия инструмент (или групата от финансови
инструменти) да се оценят приблизително по надежден начин, предприятието
използва договорните парични потоци през пълния договорен срок на финансовия
инструмент (или групата от финансови инструменти).
Отписване на финансови пасиви
Дружеството отписва финансов пасив, когато договорните задължения по него се
погасят, изтекат или бъдат отменени.
Разликата между балансовата стойност на отписания финансов пасив и
изплатената престация се признава в печалбата или загубата.
Лихви, дивиденти, загуби и печалби
Лихви, дивиденти, загуби и печалби, свързани с финансов инструмент или
компонент, който е финансов пасив, се признават като приходи или разходи в
печалбата или загубата. Разпределенията за притежателите на инструменти на
собствения капитал се признават директно в собствения капитал.
Разходите по операцията за капиталова сделка се отразяват счетоводно като
намаление на собствения капитал.
Класификацията на финансов инструмент като финансов пасив или инструмент на
собствения капитал определя дали лихвите, дивидентите, загубите и печалбите,
свързани с този инструмент, се признават като приходи или разходи в печалбата
или загубата. Плащанията на дивиденти за акции, изцяло признати като пасиви, се
признават като разходи по същия начин както лихви по облигация. Печалбата и
загубата, свързана с обратни изкупувания или рефинансиране на финансови
пасиви, се признава в печалбата или загубата, докато обратните изкупувания или
рефинансирането на инструменти на собствения капитал се признават като
промени в собствения капитал. Промените в справедливата стойност на
инструмента на собствения капитал не се признават във финансовите отчети.
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Разходите при издаването или придобиването на свои инструменти на собствения
капитал се отчитат в капитал, например при капиталова сделка разходите по
сделката се отчитат счетоводно като намаление на собствения капитал.
Разходи по сделка, които са свързани с емитирането на съставен финансов
инструмент, се разпределят към пасивния и капиталовия компонент,
пропорционално на разпределението на постъпленията. Разходите по сделка,
които са съвместно свързани с повече от една сделка (например разходите за
съвместно предлагане на някои акции и котиране на други акции на фондова
борса), се разпределят между тези сделки, като се използва рационална и
относима към сходни сделки база за разпределение.
Печалбите и загубите, свързани с промени в балансовата стойност на финансов
пасив, се признават като приходи или разходи в печалбата или загубата дори
когато се отнасят до инструмент, който включва право на остатъчен дял от
активите на предприятието в замяна срещу парични средства или друг финансов
актив.
Компенсиране на финансов актив и финансов пасив
Финансовите активи и финансовите пасиви се компенсират и в отчета за
финансовото състояние се представя нетната сума когато:
 има юридически упражняемо право да компенсира признатите суми; и
 има намерение или да уреди на нетна база, или да реализира актив и
едновременно с това да уреди пасив.
При счетоводното отчитане на прехвърлянето на финансов актив, който не
отговаря на изискванията за отписване, Дружеството не компенсира прехвърления
актив и свързания пасив.
Компенсирането на признат финансов актив и признат финансов пасив и
представянето на нетната стойност се различават от отписването на финансов
актив или финансов пасив.
Правото на компенсиране е юридическо право на длъжник по договор да уреди или
по друг начин да елиминира цялата или част от сумата, дължима на кредитор, чрез
приспадането от тази сума на сума, дължима от кредитора.
Ако има юридическо право да приспадне сума, дължима от трето лице, от сумата,
дължима на кредитора, при условие че между трите страни съществува
споразумение, в което ясно е установено правото на длъжника да извърши
компенсирането, активите и пасивите се представят компенсирано.
Пари и парични еквиваленти
Пари и парични еквиваленти включват пари в брой, депозити и други краткосрочни
високо ликвидни инвестиции, които са лесно обръщаеми в определена сума пари и
са предмет на незначителен риск от промени на стойността.
За целите само на отчета за паричните потоци, пари и парични еквиваленти
включват банкови овърдрафти, платими при поискване. Тъй като характеристиките
на подобни банкови споразумения са, че банковото салдо често се променя от
положително до овърдрафт, те се считат за неразделна част от управлението на
парите на Дружеството.
ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Дружеството класифицира
като инвестиции в дъщерни предприятия
притежаваните от него акции и дялове в други дружества, над които упражнява
контрол. Приема се, че е налице контрол, когато дружеството:
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 притежава пряко или косвено чрез дъщерни предприятия, повече от половината
от правата на глас в дадено предприятие;
 притежава половината или по-малко от половината права на глас в
предприятие и :
 притежава власт над повече от половината права на глас по силата на
споразумение с други инвеститори;
 притежава властта да управлява финансовата и оперативната политика на
предприятието по силата на устав или споразумение;
 притежава властта да назначава или освобождава мнозинството от
членовете на Съвета на директорите или еквивалентен ръководен орган и
контролът над предприятието е чрез този съвет или орган; или
 притежава властта да подава мнозинството от гласовете на заседания на
Съвета на директорите или еквивалентен ръководен орган и контролът над
предприятието е чрез този съвет или орган.
Дългосрочните инвестиции, представляващи акции и дялове в дъщерни дружества
се представят в индивидуалния финансов отчет по цена на придобиване
(себестойност), намалена със загубите от обезценки. Акциите на дъщерното
дружество не се търгуват на фондови борси, което обстоятелство създава
практически затруднения за прилагането на алтернативни оценъчни методи за
надеждно определяне на справедливата им стойност.
Притежаваните от дружеството дългосрочни инвестиции подлежат на преглед за
наличие на условия за обезценка към края на всеки отчетен период. При
установяване на условия за обезценка и се определи нейния размер, същата се
отразява в индивидуалния отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен
доход (в печалбата или загубата за годината).
При покупка и продажба на инвестиции в дъщерни дружества се прилага “дата на
търгуване” (дата на сключване на сделката).
Инвестициите в дъщерни дружества се отписват, когато настъпят правните
основания за това и се загубва контрола върху стопанските изгоди от
инвестицията. Печалбата/(загубата) от продажбата им се представя съответно към
“финансови приходи” или “финансови разходи” в индивидуалния отчет за
печалбата или другия всеобхватен доход (в печалбата или загубата за годината).
РАЗХОДИ ПО ЗАЕМИ
Разходите по заеми за финансиране на покупка и развитие на актив, който
отговаря на условията за актив (т.е. актив, който непременно изисква значителен
период от време, за да стане готов за предвижданата му употреба или продажба)
се включват в стойността на актива до момента, до който активите са значително
готови за употреба или продажба. Такива разходи по заеми се капитализират
нетно от какъвто и да било инвестиционен доход получен от временното
инвестиране на средства, които са в излишък.
В разходите по заеми, които подлежат на капитализация обикновено се включват
разходите за лихви и такси, свързани с получените финансирания, ползвани за
придобиването на отговарящи на условията активи.
В зависимост от конкретните нужди на Дружеството, отговарящи на условията
активи могат да бъдат: материални запаси, машини, съоръжения, оборудване,
сгради, които да се ползват в основната дейност на Дружеството, инвестиционни
имоти, нематериални активи.
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В случаите, в които Дружеството ползва финансирания като цяло, които се ползват
не само за придобиване на отговарящи на условията активи или с едно получено
финансиране се придобиват няколко отговарящи на условията активи, размерът на
разходите по заеми, които допустими за капитализиране се определя чрез
прилагане на процент на капитализация към разходите по съответния актив.
Процентът на капитализация е средно претеглената величина на разходите по
заеми, отнесени към заемите на Дружеството, които са непогасени през периода,
като се изключат заемите, извършени специално с цел придобиване на един
отговарящ на условията актив.
Размерът на разходите по заеми, които Дружеството капитализира през един
период, не трябва да превишава размера на разходите по заеми, извършени през
този период.
Началната дата на капитализиране на разходите по заеми е датата, на която
Дружеството за първи път удовлетвори следните условия:
- извърши разходите за актива;
- извърши разходите по заемите;
- предприеме дейности, необходими за подготвяне на актива за
предвижданата му употреба или продажба.
Капитализирането на разходите по заеми се преустановява за дълги периоди, през
което е прекъснато активното подобрение на отговарящ на условията актив.
Дружеството прекратява капитализацията на разходите по заеми, когато са
приключени в значителна степен всички дейности, необходими за подготвянето на
отговарящия на условията актив за предвижданата употреба или продажба
Всички други разходи по заеми се признават в печалба или загуба в периода, през
който са възникнали.
ПЕНСИОННИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА ПО СОЦИАЛНОТО И
ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в Дружеството
се основават на разпоредбите на Кодекса на труда (КТ) и на разпоредбите на
действащото осигурително законодателство.
Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване
на наетия персонал за фонд “Пенсии”, допълнително задължително пенсионно
осигуряване (ДЗПО), фонд “Общо заболяване и майчинство” (ОЗМ), фонд
“Безработица”, фонд “Трудова злополука и професионална болест” (ТЗПБ) и
здравно осигуряване.
Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за
бюджета на ДОО и Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. Вноските
се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се
променя ежегодно и е определено в чл. 6, ал. 3 от „Кодекса за социално
осигуряване” (КСО). Общият размер на вноската за фонд “Пенсии”, ДЗПО, фонд
“ОЗМ”, фонд “Безработица” и здравно осигуряване през 2020г., е както следва:
За периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г.
 32,30% (разпределено в съотношение работодател:осигурено лице
18,52:13,78) за работещите при условията на трета категория труд;
 42,30% (разпределено в съотношение работодател:осигурено лице
28,52:13,78) за работещите при условията втора категория;
 47,30% (разпределено в съотношение работодател:осигурено лице
33,52:13,78) за работещите при условията първа категория.
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В допълнение, изцяло за своя сметка работодателят прави осигурителна вноска за
фонд “ТЗПБ”, която е диференцирана за различните предприятия от 0.4% до 1.1%
в зависимост от икономическата дейност на дружеството.
Няма промени в размера на осигурителните вноски за 2021г.
Към Дружеството няма създаден и функциониращ частен доброволен
осигурителен фонд.
Осигурителните и пенсионни планове, прилагани от дружествата в качеството им
на работодател се основават на българското законодателство и са планове с
дефинирани вноски. При тези планове работодателят плаща месечно определени
вноски в държавните фонд “Пенсии”, фонд “ОЗМ”, фонд “Безработица”, фонд
“ТЗПБ”, както и в универсални и професионални пенсионни фондове – на база
фиксирани по закон проценти и няма правно или конструктивно задължение да
доплаща във фондовете бъдещи вноски в случаите, когато те нямат достатъчно да
изплатят на съответните лица заработените от тях суми за периода на трудовия им
стаж. Аналогично са задълженията по отношение на здравното осигуряване.
Дружествата осигуряват всяко наето лице, на основата на сключен договор с
дружество за доброволно здравно осигуряване, за доболнични и болнични
медицински услуги.
Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда работодателят има задължение да
изплати при прекратяване на трудовия договор следните обезщетения:
 неспазено предизвестие – за периода на неспазеното предизвестие;
 поради закриване на дружеството или на част от него, съкращаване в щата,
намаляване на обема на работа и спиране на работа за повече от 15 дни и
др. – от една брутна месечна работна заплата;
 при прекратяване на трудовия договор поради болест – в размер на
брутното възнаграждение на работника за два месеца при условие, че има
най-малко пет години трудов стаж и не е получавал обезщетение на същото
основание;
 при пенсиониране – от 2 до 6 брутни месечни работни заплати според
трудовия стаж в дружеството;
 за неизползван платен годишен отпуск – за съответните години за времето,
което се признава за трудов стаж.
След изплащането на посочените обезщетения за работодателя не произтичат
други задължения към работниците и служителите.
Краткосрочните доходи за персонала под формата на възнаграждения, бонуси и
социални доплащания и придобивки (изискуеми в рамките на 12 месеца след края
на периода, в който персоналът е положил труд за тях или е изпълнил
необходимите условия) се признават като разход в отчета за печалбата или
загубата и другия всеобхватен доход в периода, в който е положен трудът за тях
или са изпълнени изискванията за тяхното получаване, като текущо задължение
(след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки) в размер
на недисконтираната им сума. Дължимите вноски по социалното и здравно
осигуряване се признават като текущ разход и задължение в недисконтиран
размер заедно и в периода на начисление на съответните доходи, с които те са
свързани.
Към датата на всеки финансов отчет Дружеството прави оценка на сумата на
очакваните разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква
да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск. В
оценката не се включват приблизителната преценка в недисконтиран размер на
разходите за вноски по задължителното обществено осигуряване.
69

„Български фонд за вземания“ АДСИЦ
Доклад за дейността и Индивидуален финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2020

______________________________________________________________________________________

Съгласно Кодекса на труда работодателят е задължен да изплаща на лица от
персонала при настъпване на пенсионна възраст обезщетение, което в зависимост
от трудовия стаж в съответното предприятие може да варира между 2 и 6 брутни
месечни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото
правоотношение. По своите характеристики тези схеми представляват планове с
дефинирани доходи.
Изчислението на размера на тези задължения налага участието на квалифицирани
актюери, за да може да се определи тяхната сегашна стойност към датата на
отчета, по която те се представят в отчета за финансовото състояние коригирана с
размера на непризнатите актюерски печалби и загуби, а респ. изменението в
стойността им включва признатите актюерски печалби и загуби – в отчета за
печалбата или загубата и другия всеобхватен доход.
Вземайки в предвид броя на служителите, ефекта върху финансовия отчет и
размера на актюерските възнаграждения, Дружеството може да вземе решение
само да извърши това изчисление или да направи само преглед дали се очаква
изплащане на такива обезщетения през следващата година и на тази база да
начисли провизия за тези обезщетения.
Към 31.12.2020 г. не е извършвана актюерска оценка, предвид малкия брой
персонал, очаквания незначителен ефект върху финансовия отчет съизмерен с
възнаграждението необходимо за сертифициран актюер.
ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДА
Дружеството е учредено съгласно Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел. Съгласно чл. 175 от Закона за корпоративно облагане
дружествата със специална инвестиционна цел не се облагат с корпоративен
данък.
ПРОВИЗИИ
Провизиите се признават, когато има вероятност сегашни задължения в резултат
от минало събитие да доведат до изходящ поток на ресурси от Дружеството и
може да бъде направена надеждна оценка на сумата на задължението. Възможно
е срочността или сумата на изходящия паричен поток да е несигурна. Сегашно
задължение се поражда от наличието на правно или конструктивно задължение
вследствие на минали събития, например гаранции, правни спорове или
обременяващи договори. Провизиите за преструктуриране се признават само ако е
разработен и приложен подробен формален план за преструктуриране или
ръководството е обявило основните моменти на плана за преструктуриране пред
тези, които биха били засегнали. Провизии за бъдещи загуби от дейността не се
признават.
Сумата, която се признава като провизия, се изчислява на база най-надеждната
оценка на разходите, необходими за уреждане на сегашно задължение към края на
отчетния период, като се вземат в предвид рисковете и несигурността, свързани
със сегашното задължение. Когато съществуват редица подобни задължения,
вероятната необходимост от изходящ поток за погасяване на задължението се
определя, като се отчете групата на задълженията като цяло. Провизиите се
дисконтират, когато ефектът от времевите разлики в стойността на парите е
значителен.

70

„Български фонд за вземания“ АДСИЦ
Доклад за дейността и Индивидуален финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2020

______________________________________________________________________________________

Обезщетения от трети лица във връзка с дадено задължение, за които
Дружеството е сигурно, че ще получи, се признават като отделен актив. Този актив
може и да не надвишава стойността на съответната провизия.
Провизиите се преразглеждат към края на всеки отчетен период и стойността им
се коригира, за да се отрази най-добрата приблизителна оценка.
В случаите, в които се счита, че е малко вероятно да възникне изходящ поток на
икономически ресурси в резултат на текущо задължение, пасив не се признава.
Условните пасиви следва да се оценяват последващо по по-високата стойност
между описаната по-горе сравнима провизия и първоначално признатата сума,
намалена с натрупаната амортизация.
КАПИТАЛ
Капиталовите инструменти са договори, които пораждат остатъчен интерес в
нетните активи на Дружеството. Обикновените акции се класифицират като
капитал. Капиталовите инструменти се признават по сумата на получените
постъпления, нетно от разходите, пряко свързани с транзакцията. Доколкото тези
постъпления превишават номиналната стойност на емитирани акции, те се
кредитират по сметка премиен резерв.
Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на
емитираните акции. Акциите са безналични.
Съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел минимално
изискуемият капитал е 500 000 лв.
Непокрита загуба включва текущия финансов резултат и натрупаните непокрити
загуби от минали години.
Разпределяне на дивидент
Задълженията за плащане на дивиденти на акционерите са включени в статия
„Текущи търговски и други задължения” в индивидуалния отчет за финансовото
състояние.
Дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за
финансовата година, определена по реда на чл.29, ал.3 от ЗДСИЦДС и при
спазване на изискванията на чл.247а от Търговския закон. Дивидентите се
изплащат в срок от 12 месеца от края на съответната финансова година. Поради
тази специфика задължителният по закон дивидент в размер на не по-малко от
90% от реализираната печалба, преизчислена по чл.29, ал.3 от ЗДСИЦДС, се
признава като задължение в текущата година и намаление на неразпределената
печалба в индивидуалния отчет за финансовото състояние.
Разпределението на останалите 10% от печалбата се определя с решение на
Общото събрание на акционерите по общия ред на Търговския закон, в т.ч. за
изплащане на дивидент.
Всички транзакции със собствениците на Дружеството са представени отделно в
индивидуалния отчет за промените в собствения капитал.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ
Справедлива стойност е: „цената, която би била получена при продажба на даден
актив или платена при прехвърлянето на задължение при обичайна сделка между
пазарни участници към датата на оценката“.
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Справедливата стойност при първоначално признаване като цяло се равнява на
цената на сделката освен в случаите, в които:
 Сделката е между свързани лица;
 Сделката е сключена по принуда или при форсмажорни обстоятелства;
 Пазарът на който се е случила сделката е различен от основния или найизгодния пазар;
 Разчетната единица, представена от цената на сделката, се различава от
отчетната единица за актива или пасива, който се оценява по справедлива
стойност.
Определяне на справедлива стойност при пазари с ниско ниво на активност:
При пазари с ниско ниво на активност:
 Определянето на справедлива стойност зависи от фактите, обстоятелствата
и характеристиките на пазара и изисква значителна преценка от страна на
оценителя;
 Сделките и котировките могат да не са представителни за определяне на
справедлива стойност;
 Необходим е допълнителен анализ върху сделките и котировките. Ако е
необходимо те могат да бъдат коригирани, за да дават по-ясна картина при
определянето на справедливата стойност.
Вземат се предвид характеристиките на активен пазар, който участник на пазара
ще вземе предвид на датата на оценката, като:
• Предполага уговорена сделка между участниците на пазара към датата на
оценяване по текущите пазарни условия;
• Предполага сделката да бъди извършена на основния пазар, в противен
случай на най-изгодния пазар;
• За нефинансов актив се взема предвид неговата най-ефективна или висока
употреба;
• За пасив отразява риска при неизпълнение, включително собствения
кредитен риск.
Използване с цел максимизиране на стойността, е онова използване на актив, от
пазарните участници, което максимизира стойността на актива, и което е:
– Физически възможно;
– Правно допустимо;
– Финансово осъществимо.
Използването с цел максимизиране на стойността обикновено е идентично с (но не
винаги) текущата употреба.
Ако няма основен пазар, изходната сделка се извършва в най-изгодния пазар, т.е.
на пазара, които максимизира сумата, която ще се получи при продажбата на
актива и свежда до минимум на сумата, която би била платена за прехвърляне на
пасива (най-ликвидния пазар за Активи/Пасиви).
Основните и най-изгодните пазари са едни и същи в повечето случаи.
Премии/отстъпки се съдържат в Справедливата Стойност (СС), ако те отразяват
характеристика на актива/пасива, която участниците на пазара ще вземат предвид
при сделка с активен пазар.
Прилагането на блокиращ фактор е забранено – блокиращ фактор: корекция на
котирана цена на активен пазар, защото нивото при нормална дневна търговия на
пазара не е достатъчно да абсорбира количествата притежавани от Дружеството.
Ако пазарната активност спада се използват методи за оценяване.
Когато има наблюдаема пазарна дейност:
 Когато има спад в наблюдаемата пазарна дейност;
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 Когато обикновено няма проследима пазарна дейност;
 Фокусът е върху това дали цените при сделките са сформирани в резултат
на обичайна дейност (не продажби при ликвидация или бедствие);
активността на пазара не е задължителен фокус.
Същите принципи са приложими за финансови и нефинансови Активи/Пасиви.
Дружеството използва подходящи според обстоятелствата методи за
остойностяване, за които има достатъчно налични данни за оценяване на
справедливата стойност, като използва максимално съответните наблюдаеми
хипотези и свежда до минимум използването на ненаблюдаемите.
Подход на пазарните сравнения – използват се цени и друга полезна информация,
генерирана от пазарни сделки с идентични или сравними (т.е. подобни)
Активи/Пасиви.
Подход на базата на разходите – отразява актуалната сума, която би се изисквала
текущо, за да се замени годността на актива (често наричана текуща цена за
подмяна).
Подход на базата на доходите – превръща бъдещи суми (например парични
потоци или приходи и разходи) в единна текуща (т.е. сконтирана) сума, която
отразява текущите пазарни очаквания за тези бъдещи суми.
Всички активи и пасиви, за които се измерва справедливата стойност или
оповестени във финансовите отчети се категоризират в йерархията на
справедливата стойност, описана по-долу, на базата на най-ниското ниво вход,
който е от значение за оценяването на справедливата стойност като цяло.
Йерархията на справедливите стойност се категоризира в три нива на хипотези,
използвани при методите за оценяване на справедливата стойност.
Категоризацията е в различни нива в йерархията на справедливата стойност на
базата на степента, в която входящите данни за измерването са наблюдавани и
значението на входящите данни за оценяването на справедливата стойност в
тяхната цялост. Йерархията на справедливите стойности предоставящи най-висок
ранг на обявените (некоригирани) цени на активните пазари за идентични активи
или пасиви (хипотези от 1-во ниво) и най-нисък - на ненаблюдаемите хипотези
(хипотези от 3-то ниво). Нивата от йерархията са следните:
- Хипотези от 1-во ниво – обявени (некоригирани) цени на активните пазари за
идентични активи или пасиви, до които предприятието може да има достъп към
датата на оценяване;
- Хипотези от 2-ро ниво - други хипотези освен включените в ниво 1 обявени цени
за актив или пасив, които са наблюдаеми пряко или косвено;
- Хипотези от 3-то ниво - ненаблюдаеми хипотези за актив или пасив. Получени от
техники за оценка, които включват входове за актива или пасива, които не се
основават на пазарни данни (непазарни фактори).
Трансфери между различните нива на йерархия на справедливата стойност се
признават от Дружеството в края на отчетния период, през който е настъпила
промяната.
КРИТИЧНИ СЧЕТОВОДНИ ПРЕЦЕНКИ И ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ
При изготвянето на своите финансови отчети, Дружеството е направило
значителни преценки, прогнози и предположения, които оказват влияние на
балансовата стойност на някои активи и пасиви, доходи и разходи, както и друга
информация, оповестена в пояснителните приложения. Дружеството периодично
следи тези прогнози и предположения и се уверява, че те съдържат цялата
необходима информация, налична към датата, на която се изготвят финансовите
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отчети. Въпреки това не пречи реалните цифри да се различават от направените
оценки.
Преценките, прогнозите и предположенията, за които съществува значителен риск
да причинят съществени корекции в балансовите суми на активите и пасивите, в
рамките на следващата финансова година, са разгледани по-долу.
Метод на амортизация и полезен живот на дълготрайните активи
Към 31 декември 2020г. Дружеството не притежава дълготрайни активи. Предвид
спецификата на дейността си, Дружеството не планира покупка на съществени
активи, които ще бъдат завеждани като дълготрайните активи, Дружеството
определя остатъчната стойност, метод на амортизиране и полезен живот на
дълготрайни активи при завеждането им При определянето на посочените
показатели се вземат предвид спецификите и характеристиките на актива,
очакванията на ръководството на Дружеството за неговата употреба в дейността,
местоположението, на което актива ще извършва своята работа и други фактори
Тестове за обезценка на финансови активи
Финансов актив или група от финансови активи, различни от тези, които попадат в
категорията на активи по справедлива стойност през печалбата или загубата се
оценяват за индикатори за обезценка в края на всеки отчетен период. Обезценка
се определя на база модела на „очакваните кредитни загуби“.
По отношение на капиталови инвестиции, категоризирани като на разположение за
продажба Дружеството смята, че тези активи за обезценени, когато е имало
значителен или продължителен спад в справедливата им стойност под
себестойност. Определянето на това, дали има „значителен“ или „продължителен“
изисква значителна преценка от страна на Ръководството.
Размерът на загубата от обезценка, признат за финансови активи, отчитани по
амортизирана стойност, е разликата между балансовата стойност на актива и
сегашната стойност на очакваните бъдещи парични потоци дисконтирани с
първоначалния ефективен лихвен процент.
Определянето на възстановимостта на дължимите на Дружеството суми от страна
на негови клиенти, заемополучатели и др. длъжници, включва определянето на
това дали са налице някакви обективни доказателства за обезценка. Лошите
вземания се отписват, когато се идентифицират доколкото е възможно обезценка и
несъбираемост да се определят отделно за всеки елемент. В случаите, когато този
процес не е възможен, се извършва колективна оценка на обезценка. В резултат
начинът, по който индивидуални и колективни оценки се извършват и сроковете
отнасящи се до идентифицирането на обективни доказателства за обезценка
изискват значителни преценка и може да повлияят значително на балансовата
сума на вземания на датата на отчитане.
Към 31декември 2020г. и 2019г.Дружеството отчита следните видове финансови
активи:
- Вземания по договори за цесии - отчитат се по амортизирана стойност чрез
използване на метода на ефективната лихва;
- Парични средства – отчитат се по амортизирана стойност, като на преглед за
наличие на условия за обезценка подлежат паричните средства във всчка отделна
банка. Дружеството попада в изключенията, посочени в чл.11 на Закона за
гарантиране на влоговете в банките, поради което неговите парични средства,
депозирани във всяка една банка не са гарантирани от Фонда за гарантиране на
влоговете в банките.За целта се прилага модел, базиран на публикуваните
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рейтинги на банките, определени от международно признати рейтингови фирми
като Moody’s, Fitch, S&P, BCRA и Bloomberg. На тази база, от една страна, се
определят показателите за PD (вероятности за неизпълнение), като се използват
публичните данни на РD рефериращи към рейтинга на съответната банка, а от
друга, чрез промяната на рейтинга на съответната банка от период в период,
дружеството оценява наличието на завишен кредитен риск.
Към 31 декември паричните средства са несъществени по размер и през 2020 г. не
е отчетена обезценка .
Справедливата стойност на финансови активи
Както е оповестено в настоящите пояснителни приложения, Дружеството е избрало
да отчита, оценява и представя своите финансови активи, представляващи
вземания по договори за цесии (или вземания, придобити с цесии) по
амортизирана стойност чрез използване на метода на ефективната лихва.
Дружеството използва услугите на независим лицензиран оценител за изготвянето
на оценки на справедливата стойност на вземанията, с цел определяне на
кредитните загуби.
СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СДЕЛКИ МЕЖДУ ТЯХ
Дружеството спазва изискванията на МСС 24 при определяне и оповестяване на
свързаните лица.
Сделка между свързани лица е прехвърляне на ресурси, услуги или задължения
между свързани лица без разлика на това дали се прилага някаква цена.
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III. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ СТАТИИТЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
1. Индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен
доход
1.1. Приходи по договори за придобиване на вземания
Приходи по договори за придобиване на вземания
Приходи от лихви по договори за придобиване на вземания
Възстановени суми над цената на придобиване
Общо

2020 г.
263
5
268

2019 г.
122
26
148

2020 г.

2019 г.

1.2. Финансови разходи
Финансови разходи
Разходи за лихви по придобиване на вземания
Разходи по облигационен заем
Разходи от операции с финансови инструменти
Други финансови разходи
Общо

1
46
22
2
71

1
1

1.3. Разходи за външни услуги
Разходи за външни услуги
Възнаграждение по договор с обслужващо дружество
Консултански и други договори
Такси БФБ, КФН, ЦД
Одит
Застраховки
Общо

2020 г.
30
28
5
10

2019 г.
25
9
5
2
4

-

-

77

41

2020 г.
36
36
2
2
38

2019 г.
36
36
3
3
39

1.4. Разходи за персонала
Разходи за персонала:
Разходи за заплати, в т.ч.:
на административен персонал
Разходи за осигуровки, в т.ч.:
на административен персонал
Общо
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1.5. Доход на акция
Основният доход на акция е изчислен като нетната печалба, подлежаща на
разпределение между притежателите на обикновени акции е разделена на
среднопретегления брой акции за периода. Изчисляването на дохода на акция на
база средно претеглен брой акции е както следва:

Нетна печалба, подлежаща на разпределение (хил.лв)
Среднопретегления брой акции
Доход на акция (лева за акция)

31 декември 2020
82

31 декември 2019
67

1 500
0.05

1 500
0.04

Съгласно чл.29 от ЗДСИЦДС, Дружеството следва да изплати дивидент не помалко от 90 на сто от печалбата за годината, определена по реда на чл.29, ал.3 от
същия закон и при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон.
2. Индивидуален Отчет за финансовото състояние
2.1. Инвестиции в дъщерни предприятия
Инвестиции в дъщерни предприятия
Наименование

Седалище

Българско обслужващо дружество ЕООД София
Общо

31.12.2020 г.
размер
стойност
100%
40
40

31.12.2019 г.
размер
стойност
100%
40
40

Към 31 декември 2020г. и 31 декември 2019г. е извършен анализ за наличие на
условия за обезценки на инвестицията на Дружеството в дъщерното предприятие,
като не са установени условия за обезценки.
2.2. Нетекущи вземания по договори за придобиване на вземания
Нетекущи секюритизирани вземания

31.12.2020 г.

Финансови активи, дългови инструменти, отчитани по
амортизирана стойност
Общо

31.12.2019 г.
-

766
766

Финансови активи, дългови инструменти, отчитани по амортизирана стойност - нетекущи
31.12.2020 г.
31.12.2019 г.
Вид
Вземания, придобити чрез цесии, отчитани по
амортизирана стойност
766
Общо
766
Вземания, придобити чрез цесии, отчитани по амортизирана стойност - нетекущи
31.12.2020 г.
31.12.2019 г.
Вид
Вземания от свързани лица, придобити чрез цесии, в
т.ч.: /нето/
766
Вземания за главници от свързани лица, придобити чрез
цесии
766
Общо
766
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Текущи активи
2.3. Текущи търговски и други вземания
Вид текущи вземания
Други вземания
Общо

31.12.2020 г.
-

31.12.2019 г.
530
530

2.4. Текущи вземания по договори за придобиване на вземания
Текущи секюритизирани вземания

31.12.2020 г.

Финансови активи, дългови инструменти, отчитани по
амортизирана стойност
Общо

31.12.2019 г.

24 673
24 673

3 216
3 216

Финансови активи, дългови инструменти, отчитани по амортизирана стойност - текущи
31.12.2020 г.
31.12.2019 г.
Вид
Вземания, придобити чрез цесии, отчитани по
амортизирана стойност
24 673
3 216
Общо
24 673
3 216

Вземания, придобити чрез цесии, отчитани по амортизирана стойност - текущи
31.12.2020 г.
31.12.2019 г.
Вид
Вземания от свързани лица, придобити чрез цесии, в
т.ч.: /нето/
3 455
1 500
Вземания за главници от свързани лица, придобити чрез
цесии
3 394
1 383
Вземания за лихви от свързани лица, придобити чрез цесии,
както и допълнително начислени лихви
Вземания от несвързани лица, придобити чрез цесии, в
т.ч.: /нето/
Вземания за главници от несвързани лица, придобити чрез
цесии
Вземания за лихви от несвързани лица, придобити чрез
цесии, както и допълнително начислени лихви
Общо

61

117

21 218

1 716

21 128

1 556

90
24 673

160
3 216

Вземанията по договори за вземания са оценени по амортизирана стойност
съгласно метода на ефективния лихвен процент.
Вземанията, в по-голямата си част, са лихвоносни, като договорените годишни
лихви са в рамките на 4% до 7%.
Ръководството използва оценки на независим лицензиран оценител с
професионална квалификация и опит в съответната област относно справедливата
стойност на вземанията. Съгласно издадените доклади балансовата стойност на
вземанията по договори за придобиване на вземания не надвишава справедливата
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стойност на обезпеченията и възстановимата стойност на необезпечените
вземания към 31 декември 2020 г.
Използваният метод за оценка на вземанията е метод на чистата стойност на
активите.

2.5. Парични средства
Вид
Парични средства в разплащателни сметки, в т.ч.:
В лева
Общо

31.12.2020 г.
27
27
27

31.12.2019 г.
-

Собствен капитал
2.6. Собствен капитал
2.6.1. Основен капитал
Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 1 500 000 (един милион и
петстотин хиляди) лева, разпределен в 1 500 000 броя обикновени безналични
акции с право на глас и с номинална стойност 1 (един) лев всяка една.
31.12.2020 г.
Показател

Брой акции

Брой на акциите в обращение в
началото на периода
Брой на акциите в обращение в
края на периода

31.12.2019 г.

Стойност

Номинал Брой акции

Стойност

Номинал

1 500 000

1 500 000

1

1 500 000

1 500 000

1

1 500 000

1 500 000

1

1 500 000

1 500 000

1

Списъкът на акционерите на Дружеството е представен, както следва;
31.12.2020 г.
Акционер
Булфинанс
Инвестмънт АД
Стикс 2000 ЕООД
Фин Инвест Къмпани
ООД
Други юридически
лица
Общо:

Брой
акции

Стойност

31.12.2019 г.

Платени

% Дял

Брой
акции
1 500 000

Стойност

Платени

%
Дял

543 100

543

543

36,21%

1 500

1 500

100%

480 000

480

480

32%

-

-

-

0%

435 000

435

435

29%

-

-

-

0%

41 900

42

42

2,79%

1 500 000

1 500

1 500

100%
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2.6.2. Резерви
Други
Резерви
Резерви към 31.12.2018 г.
Други
Резерви към 31.12.2019 г.
Разпределение на печалба
Резерви към 31.12.2020 г.

1
1
(1)
-

Всичко
1
1
(1)
-

2.6.3. Финансов резултат
Финансов резултат
Печалба към 01.01.2019 г.
Увеличения от:
Печалба за годината - 2019
Печалба към 31.12.2019 г.
Увеличения от:
Печалба за годината - 2020
Намаления от:
Разпределение на печалба за дивидент
Печалба към 31.12.2020 г.
Загуба към 01.01.2019 г.
Загуба към 31.12.2019 г.
Загуба към 31.12.2020 г.

Стойност
67
67
67
82
82
(54)
(54)
95
(95)
(95)
(95)

Финансов резултат към 01.01.2019 г.
Финансов резултат към 31.12.2019 г.
Финансов резултат към 31.12.2020 г.

(95)
(28)
-

Нетекущи пасиви
2.7. Нетекущи задължения по облигационен заем
Нетекущи задължения по облигационен заем
Облигационен заем, отчитан по амортизирана стойност
Общо

31.12.2020 г.
19 278
19 278

31.12.2019 г.
-

Към 31.12.2020г. Български фонд за вземания“ АДСИЦ отчита задължение в
размер на 19 278 хил.лв. (амортизирина стойност) по облигационна емисия във
връзка с емитирания през 2020 г. от страна на Дружеството облигационен заем с
номинална и емисионна стойност 20 000 000 лева, за 20 000 бр. издадени
обикновени, безналични, обезпечени, свободнопрехвърляеми и лихвоносни
облигации, с годишна лихва 4 % (при лихвена конвенция ISMA – реален брой дни в
периода към реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year)), ISIN код на
емисията BG2100015200 от 10.12.2020 г., с падеж 10.12.2029 г. (срок 9 години или
108 месеца) Плащанията по главницата са десет, на всяко шестмесечие, ,като
първото плащане е с падеж 10.06.2025 г., а последното е с падеж 10.12.2029 г.
Лихвените плащания са на всеки шест месеца от юни 2021г. до декември 2029 г.
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Текущи пасиви
2.8. Текущи търговски и други задължения
Вид текущи търговски и други задължения
Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:
Задължения по доставки
Задължения за дивиденти
Общо

31.12.2020 г.
70
15
55
70

31.12.2019 г.
15
15
15

2.9. Текущи задължения към персонала и осигурителни институции
Вид задължения
Задължения към персонала
в т.ч. задължения по неизползвани отпуски
Общо

31.12.2020 г.
1
1

31.12.2019 г.
11
1
11

2.10. Данъчни задължения
Вид данъчни задължения
Данъци върху доходите на физическите лица
Общо

31.12.2020 г.
1
1

31.12.2019 г.
1
1

2.11. Задължения по договори за придобиване на вземания
Вид задължения по договори за придобиване на вземания

31.12.2020 г.

Задължения по договори за придобиване на вземания
към свързани лица, в т.ч.:
Задължения за главници по цесии към свързани лица
Задължения по договори за придобиване на вземания
към несвързани лица, в т.ч.:
Задължения за главници по цесии към несвързани лица
Задължения за лихви по цесии към несвързани лица
Общо

31.12.2019 г.
-

827
827

3 844
3 844
3 844

2 225
2 224
1
3 052

2.12. Текущи задължения по облигационен заем
Вид текущи задължения по облигационен заем
Задължения за непадежирали лихви по облигационен
заем
Общо
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Съпоставяне на промените във финансовите пасиви и собствения капитал с паричните потоци от финансови
операции и други, непарични изменения
Задължения по финансови пасиви
Получени
кредити и
заеми
Балансова стойност на 31.12.2019
Промени в резултат на парични потоци от финансова дейност
Постъпления по издадена емисия облигационен заем
Общо промени в резултат на парични потоци от финансова
дейност

Други
финансови
пасиви
-

3 052

Общо
3 052

20 000

-

20 000

20 000

-

20 000

Други, непарични изменения
Нови договори за цесии, възникнали през годината

-

Начислени като разход лихви по получени заеми, кредити и
лизинги и др.

46

Платени задължения по цесии

-

Други промени, свързани със задълженията

(722)

Общо други, непарични изменения
Балансова стойност на 31.12.2020

22 270
(21 478)
-

22 270
46
(21 478)
(722)

(676)

792

116

19 324

3 844

23 168

IV. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ
1. Свързани лица и сделки със свързани лица
Дружеството оповестява следните свързани лица:
Акционери с над 5 % участие:
•

„Булфинанс Инвестмънт“ АД ;

•

„Стикс 2000“ ЕООД ;

•

„Фин Инвест Къмпани“ ООД .

Дъщерни предприятия на Дружеството:
Българско Обслужващо Дружество ЕООД
Други свързани лица под контрола на акционерите с над 5% участие, с които
Дружеството има сделки:
Финанс Инфо Асистанс ЕООД
Еколенд Инженеринг ЕООД
Дениз 2001 ЕООД
Некст Дженерейшън Консулт АД
Транзакциите със свързани лица са извършени при договорени условия,
разплащанията са по банков път.
Ключов ръководен персонал на Дружеството:
Веселин Василев – изп. директор и член на СД, Васил Шарков – изп. директор и
член на СД, Тодор Тодоров – член на СД.
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Сделки и незакрити салда със свързани лица
Покупки от свързани лица – разходи
Свързано лице - доставчик

Вид сделка

Българско обслужващо дружество ЕООД
Общо

2020 г.

2019 г.

месечно обслужване

30
30

25
25

Задължения към свързани лица
Свързано лице - доставчик
Българско обслужващо дружество ЕООД
Задължения за дивиденти към акционерите
Общо

31.12.2020

31.12.2019
15
55
70

15
15

Вземания по цесии от свързани лица - данни
Свързано лице
Финанс Инфо Асистанс ЕООД
Еколенд Инженеринг ЕООД
Некст Дженерейшън Консулт АД

Валута
BGN
BGN
BGN

Л. %
5-7%
4,5%
5%

Падеж
31.3.2021
30.09.2021г.
31.03.2021г.

Салда на главници по вземания по цесии от свързани лица - текуща година
Вземания
до 1 година

Свързано лице
Брутна
стойност

Финанс Инфо Асистанс ЕООД
Еколенд Инженеринг ЕООД
Некст Дженерейшън Консулт АД
Общо

Обезценки

Вземания
над 1 година
Балансова
стойност

Брутна
стойност

Балансова
стойност

Обезценки

2 004

2 004

-

715

715

-

675
3 394

675
3 394

-

-

-

-

Начислени приходи от лихви и вземания за лихви по вземания по цесии от свързани лица
Свързано лице
Финанс Инфо Асистанс ЕООД

Вземане към

Начислени през

Получени през

31.12.2019

2020

2020

Вземане към

Обезценки

31.12.2020

117

104

(167)

-

54

Еколенд Инженеринг ЕООД

-

2

-

-

2

Некст Дженерейшън Консулт АД

-

5

-

-

5

117

111

(167)

-

61

Общо

Салда на главници по вземания по цесии от свързани лица - предходна година
Вземания
до 1 година

Свързано лице
Брутна
стойност

Финанс Инфо Асистанс ЕООД
Общо

1 383
1 383

Обезценки

-
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Вземания
над 1 година
Балансова
стойност

1 383
1 383

Брутна
стойност

766
766

Обезценки

-

Балансова
стойност

766
766
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Салда на главници по задължения по цесии към свързани лица - предходна година
Задължения
Задължения
Свързано лице
до 1 година
над 1 година
Дениз 2001 ЕООД
Общо

827
827

-

Начисления, свързани с доходи на основния ръководен персонал
Доходи на ключов ръководен персонал
Вид доход / Категория

Съвет на директорите

Възнаграждения и осигуровки за периода
Общо:

26
26

2. Дивиденти
Съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, дружеството със специална
инвестиционна цел разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от
печалбата за финансовата година, подлежаща на разпределение при спазване на
изискванията на чл. 247а от Търговския закон. Дивидентът следва да се изплати в
срок от дванадесет месеца от края на съответната финансова година. Поради тази
специфика задължителният по закон дивидент в размер на не по-малко от 90% от
реализираната печалба, преизчислена по чл.29, ал.3 от ЗДСИЦДС, се признава
като задължение в текущата година и намаление на неразпределената печалба в
индивидуалния отчет за финансовото състояние.
Към 31.12.2020г. дружеството е признало задължения за дивиденти в размер на
55 хил.лв. след преизчисленията по чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС.
Няма разлика в дивидентите подлежащи на разпределяне спрямо отменения
ЗДСИЦ (обн. ДВ бр.21/12.03.2021г.).
3. Цели и политика за управление на финансовия риск
При осъществяване на своята текуща, инвестиционна и финансова дейност,
Дружеството е изложено на следните финансови рискове:
•
Кредитен риск: възможността длъжник да не изплати задълженията си –
изцяло или частично – или да не го изплати своевременно, предизвиквайки по този
начин загуба за Дружеството;
•
Ликвиден риск: рискът Дружеството да няма или да не е в състояние да
набави парични средства, когато са необходими и поради това да срещне
трудности при изпълнение на своите финансови задължения;
•
Пазарен риск: рискът определен финансов инструмент да претърпи
колебания по отношение на справедливата стойност или на бъдещите парични
потоци в резултат на колебания на пазарните цени. Всъщност Дружеството е
изложено на три компонента на пазарния риск:
Лихвен риск;
Валутен риск;
Риск от промяна в цената на собствения капитал.
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За ефективно управление на тези рискове, Съветът на директорите е одобрил
специфични стратегии за мениджмънт на финансовия риск, които са в
съответствие с корпоративните цели. Основните насоки на тези стратегии
определят краткосрочните и дългосрочните цели и действия, които трябва да се
предприемат, за да се управляват финансовите рискове, пред които е изправено
Дружеството.
Основните насоки на политиката по отношение на финансовите рискове са
следните:
• Минимизиране на лихвения риск, валутния риск и ценовия риск за всички видове
сделки;
• Максимално използване на „естественото хеджиране”, при което в максимална
възможна степен се залага на естественото прихващане на продажби, разходи,
дължими суми и вземания, преизчислени в съответната валута, вследствие на
което се налага прилагане на стратегии на хеджиране само за салдата в
превишение. Същата стратегия се прилага и по отношение на лихвения риск;
• Внедряване на деривативи или други подобни инструменти единствено за целите
на хеджиране;
• Всички дейности по управление на финансовия риск се осъществяват и
контролират на централно ниво;
• Всички дейности по управление на финансовия риск се осъществяват на разумна
и последователна основа и при спазване на най-добрите пазарни практики.
Дружеството може да инвестира в акции или други подобни инструменти само в
случай, че е налице временна допълнителна ликвидност, като за всички подобни
сделки е необходимо разрешение от Съвета на директорите.
Финансовите инструменти на Дружеството могат да бъдат представени в следните
категории:
Финансови активи
Текущи търговски и други вземания
Вземания по договори за придобиване на вземания, в т.ч.:
- Нетекущи
- Текущи
Парични средства
Общо финансови активи
Финансови пасиви
Текущи търговски и други задължения
Задължения по договори за придобиване на вземания, в т.ч.:
- Текущи
Задължения по облигационен заем, в т.ч.:
- Нетекущи
- Текущи
Общо финансови пасиви

31.12.2020 г.
24 673
24 673
27
24 700
31.12.2020 г.
70
3 844
3 844
19 324
19 278
46
23 238

31.12.2019 г.
530
3 982
766
3 216
4 512
31.12.2019 г.
15
3 052
3 052
3 067

Информация за финансовия риск
Кредитен риск
Дружеството контролира своята изложеност на
чрез установяване на граници на
риска по отношение на отделните клиенти/длъжници. Дружеството е възприело
политика на извършване на делова активност само с кредитоспособни насрещни
страни.
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Салдата по търговските вземанията и другите финансови активи се следят текущо,
в резултат на което експозицията на Дружеството към кредитен риск не е
съществена.
Степента на кредитния риск, на който е изложено Дружеството се определя от
стойността на търговските и други краткосрочни вземания и активи към датата на
отчета.
Максималната кредитна експозиция на Дружеството е представена по-долу:
Кредитна експозиция

31.12.2020 г.

Парични средства
Търговски и други вземания
Вземания по договори за придобиване на вземания
Общо

31.12.2019 г.

27

-

24 673
24 700

530
3 982
4 512

Кредитен риск
С ненастъпил падеж

31.12.2020 г.

не обезценени

Текущи активи
Вземания по договори за придобиване на вземания
Вземания по договори за придобиване на вземания от
свързани лица
Общо финансови активи

Общо

24 673
21 218

24 673
21 218

3 455
24 673

3 455
24 673

Ликвиден риск
Ликвидният риск произтича от възможността Дружеството да не осигури
достатъчно външно финансиране, както и контрагентите да не изпълнят своите
финансови задължения на договорените падежи. Периодично се извършва
преглед и оценка на събираемостта на търговските и други краткосрочни вземания
като за тези, които са трудносъбираеми и несъбираеми се заделят провизии
(обезценки), както е посочено по-горе.
Дружеството управлява ликвидния риск на базата на очакваните дати на падежа.
В следващите таблици са анализирани финансовите инструменти по оставащия
срок до падежа съгласно съответния договор (договорни и недисконтирани
парични потоци):
Ликвиден риск - текуща година
Към 31.12.2020 година
Финансови активи
Други финансови активи (цесии, лизинг,
депозити и др.)
Други финансови активи от свързани
лица (цесии, лизинг, депозити и др.)
Парични средства и парични еквиваленти
Финансови пасиви
Задължения по кредити и заеми към
финансови институции
Други
финансови
пасиви
(цесии,
депозити и др.)
Търговски и други задължения към
свързани лица
Общо:

Договорени парични потоци, в т.ч.
над 1
над 2
до 1
година
година
над 5
година
до 2
до 5
години
години
години
27 613
-

Преносна
(балансо
ва)
стойност

Договоре
ни
парични
потоци

24 700

27 613

21 218

24 084

24 084

-

-

-

24 084

3 455
27
23 238

3 502
27
29 314

3 502
27
4 714

800

6 360

17 440

3 502
27
29 314

19 324

25 400

800

800

6 360

17 440

25 400

3 844

3 844

3 844

-

-

-

3 844

70
1 462

70
(1 701)

70
22 899

(800)

(6 360)

(17 440)

70
(1 701)
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Ликвиден риск - предходна година
Преносна
(балансо
ва)
стойност

Договорен
и парични
потоци

4 512

4 672

3 906

766

4 672

1 716

1 772

1 772

-

1 772

2 266

2 370

1 604

766

2 370

530

530

530

-

530

Финансови пасиви

3 067

3 069

3 069

-

3 069

Други финансови пасиви (цесии, депозити и др.)

2 225

2 227

2 227

-

2 227

Други финансови пасиви към свързани лица
(цесии, депозити и др.)

827

827

827

-

827

Търговски и други задължения към свързани лица

15

15

15

-

15

1 445

1 603

837

766

1 603

Към 31.12.2019 година
Финансови активи
Други финансови активи (цесии, лизинг, депозити
и др.)
Други финансови активи от свързани лица (цесии,
лизинг, депозити и др.)
Търговски и други вземания от трети лица

Общо:

Договорени парични потоци, в т.ч.
до 1 година

над 1 година
до 2 години

Общо

Лихвен риск
Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при
дългосрочно финансиране. Към 31 декември 2020 г. Дружеството не е изложено на
съществен риск от промяна на пазарните лихвени проценти по задълженията си по
договори за придобиване на вземания. Лихвоносните финансови активи на Дружеството са
с фиксиран лихвен процент и при промени в пазарните нива, лихвените условия се
предоговарят.
Лихвен риск - текуща година
Към 31.12.2020 година

С фиксирана лихва

Без лихвени

Общо

Нетекущи пасиви

19 278

-

19 278

Други нетекущи финансови пасиви

19 278

-

19 278
(19 278)

Нетекущ риск

(19 278)

-

Текущи активи

17 272

7 428

24 700

Други текущи финансови активи

13 851

7 367

21 218

Други текущи финансови активи от свързани лица

3 394

61

3 455

27

-

27

Текущи пасиви

-

3 960

3 960

Текущи търговски и други задължения към свързани лица

-

70

70

-

Парични средства и парични еквиваленти

Други текущи финансови пасиви

3 890

3 890

Текущ риск

17 272

3 468

20 740

Общо финансови активи

17 272

7 428

24 700

Общо финансови пасиви

19 278

3 960

23 238

Общо излагане на лихвен риск

(2 006)

3 468

1 462
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Лихвен риск - предходна година
Към 31.12.2019 година

С фиксирана лихва

Без лихвени

Общо

Нетекущи активи

766

-

766

Нетекущи търговски и други вземания от свързани лица

766

-

766

Нетекущ риск

766

-

766

Текущи активи

2 448

1 298

3 746

Текущи търговски и други вземания

1 065

413

1 478

Текущи търговски и други вземания от свързани лица
Текущи пасиви

1 383
32

117
3 035

1 500
3 067

-

15

15

Текущи търговски и други задължения към свързани лица
Други текущи финансови пасиви

32

2 193

2 225

Други текущи финансови пасиви към свързани лица
Текущ риск

2 416

827
(1 737)

827
679

Общо финансови активи

3 214

1 298

4 512

Общо финансови пасиви

32

3 035

3 067

3 182

(1 737)

1 445

Общо излагане на лихвен риск

Валутен риск
Валутният риск произтича от колебанията в цената на финансов инструмент в
зависимост от промените във валутните курсове.
Дружеството е изложено на валутни рискове, свързани със сделки от продажби или
покупки в чуждестранна валута.
Към 31.12.2020 г. Дружеството не е изложено на валутни рискове, тъй като не
отчита финансови активи и финансови пасиви във валута различна от лев.
Пазарен риск
Пазарен риск е рискът, че справедливата стойност на бъдещите парични потоци от
даден инструмент ще варира поради промените в пазарните цени. Пазарните цени
включват четири типа риск: лихвен, валутен, стоков и друг ценови риск, какво е и
рискът за цената на собствения капитал. Финансовите инструменти, които биват
засегнати от пазарния риск, включват заеми и привлечени средства, депозити,
инструменти на разположение за продажба и деривативни финансови
инструменти.
4. Управление на капитала
Капиталът включва собствен капитал, принадлежащ на собствениците на
Дружеството.
Основната цел на управлението на капитала на Дружеството е да се гарантира, че
то поддържа стабилен кредитен рейтинг и подходящи капиталови съотношения, за
да поддържа бизнеса си и да увеличи максимално стойността за акционерите.
Дружеството управлява капиталовата си структура и прави корекции в нея с оглед
на промените в икономическите условия. За поддържане или коригиране на
капиталовата структура Дружеството може да коригира плащането на дивиденти
на акционерите, възвръщаемостта върху капитала на акционерите или емисията
на нови акции.
През годините, приключващи на 31 декември 2020г. и 31 декември 2019г. няма
промени в целите, политиката или процесите за управление на капитала.
Дружеството наблюдава капитала като използва съотношение на задлъжнялост,
което представлява нетния дълг, разделен на общия капитал плюс нетния дълг.
Дружеството включва в нетния дълг лихвоносните заеми и привлечени средства,
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заеми от партньори в съвместно предприятие, търговски и стокови кредити,
намалени с паричните средства и паричните еквиваленти, с изключение на
преустановените дейности.
Вид
Общо дългов капитал, т.ч.:
Задължения към банки и финансови институции
Намален с:
паричните средства и парични еквиваленти
Нетен дългов капитал
Общо собствен капитал
Общо капитал
Коефициент нетен дълг към общо капитал

31.12.2020 г.
19 324
19 324

31.12.2019 г.

(27)
19 297
1 500
20 797
0,9279

1 473
1 473
-

Вид
Общо привлечен капитал (пасиви), т.ч.:
Задължения към банки и финансови институции
Задължения към свързани предприятия
Всички останали пасиви
Общо собствен капитал
Коефициент на задлъжнялост

31.12.2020 г.
23 240
19 324
70
3 846
1 500
15,4933

31.12.2019 г.
3 079
842
2 237
1 473
2,0903

-

5. 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.
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През почти цялата 2020 година в различни държави по света бяха въвеждани
различни ограничителни мерки, включително някои ограничения в пътувания и
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 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 2020г. 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.
Ръководството 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-19, тъй
като не отговаря на заложените критерии.
6.Събития след края на отчетния период
На 12.03.2021г., в бр. 21 на Държавен вестник, е обнародван Закон за дружествата
със спрециална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация
/ЗДСИЦДС/. Съгласно §11 от новия закон, Закона за дружествата със специална
инвестиционна цел /ЗДСИЦ/, който действаше до момента се отменя. След
влизане в сила на 16.03.2021г. на ЗДСИЦДС, дейността на дружеството ще бъде
изцяло регламентирана от неговите разпоредби.
С влизане в сила на новия ЗДСИЦДС, регулацията на дейността на дружествата
със специална инвестиционна цел (ДСИЦ), инвестиращи във вземания до голяма
степен се запазва сравнима с досега действащата нормативна уредба.
Прецизирана и детайлизирана е уредбата на лицензирането, управлението и
извършването на надзор над дейността от страна на КФН. Извършени са промени
и добавени изисквания към дейността, отчетността, задължителните оценки на
вземанията, премахнато е понятието обслужващо дружество, като е заменено с
понятието трето лице и други промени.
Законодателният срок за привеждане на дейността на Дружеството в съответствие
с изискванията на ЗДСИЦДС е една година от влизането му в сила (до
16.03.2021г.).
Членовете на СД продължават да управляват и представляват Дружеството и при
действието на новия закон, но съгласно § 7 от ПЗР на ЗДСИЦДС подлежат на
одобрение по реда на чл. 15 от ЗДСИЦСД преди преизбирането им за нов мандат.
Третото лице (обслужващото дружество по отменения ЗДСИЦ) запазва правото да
извършва дейност като трето лице по чл. 27, ал. 4 ЗДСИЦДС и не се изисква
специално одобрение от КФН.
Настоящият индивидуален годишен финансов е изготвен в съответствие с
действащия през периода ЗДСИЦ (отм.), но анализът показва, че новия закон не
налага допълнителни корекции и/или оповестявания по същество и не оказва
влияние върху резултатите от дейността и размера на печалбата за
разпределение за 2020г.
Не са настъпили други 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.
7. Принцип-предположение за действащо предприятие – финансово
състояние
Принципът-предположение за действащо предприятие е фундаментален принцип
при изготвянето на финансовите отчети. Съгласно принципа-предположение за
действащо предприятие,
Дружеството обикновено се разглежда като
продължаващо дейността си в обозримо бъдеще без намерение или необходимост
от ликвидация, преустановяване на стопанската дейност или търсене на защита от
кредиторите, вследствие на съществуващи закони или други нормативни
разпоредби. Съответно, активите и пасивите се отчитат на база възможността на
Дружеството да реализира активите и да уреди пасивите си в нормалния ход на
бизнеса. При оценката за това дали принципа-предположение за действащо
предприятие е уместен, ръководството взема предвид цялата налична
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информация за обозримото бъдеще, която обхваща поне, но не се ограничава
само до, дванадесетте месеца от края на отчетния период.
Финансовият отчет е изготвен на принципа-предположение за действащо
предприятие, който предполага, че Дружеството ще продължи дейността си в
обозримото бъдеще. Освен промяна на бизнес модела и приемане на нова
стратегия за функциониране в променяща се среда, Дружеството предприема
намаляване на разходите си и политика на по-бърза и ефективна адаптация към
променящия се пазар.
Ръководството на Дружеството счита, че Дружеството е действащо и ще остане
действащо, няма планове и намерения за преустановяване на дейността.
V. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ
Въз основа на данните от ГФО на Дружеството може да бъде извършен финансов
анализ на следните показатели:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Показатели
Нетекущи активи
Текущи активи, в т.ч.:
Текущи вземания
Текущи финансови активи
Парични средства
Обща сума на активите
Собствен капитал
Финансов резултат
Нетекущи пасиви
Текущи пасиви
Обща сума на пасивите
Приходи общо
Разходи общо

Коефициенти
Рентабилност:
На собствения капитал
На активите
На пасивите
Ефективност:
На разходите
На приходите
Ликвидност:
Обща ликвидност
Бърза ликвидност
Незабавна ликвидност
Абсолютна ликвидност
Финансова автономност:
Финансова автономност
Задлъжнялост

Показатели
2020 г.
Стойност
40
24 700
24 673
27
24 740
1 500
82
19 278
3 962
23 240
268
186

2019 г.
Стойност
806
3 746
530
3 216
4 552
1 473
67
3 079
3 079
148
81

Разлика
Стойност
%
(766)
-95%
20 954
559%
(530)
-100%
21 457
667%
27
100%
20 188
443%
27
2%
15
22%
19 278
100%
883
29%
20 161
655%
120
81%
105
130%

Коефициенти
2020 г.
Стойност

2019 г.
Стойност

Разлика
Стойност

%

0,0547
0,0033
0,0035

0,0455
0,0147
0,0218

0,0092
(0,0114)
(0,0182)

20%
-77%
-84%

1,4409
0,6940

1,8272
0,5473

(0,3863)
0,4167

-21%
27%

6,2342
6,2342
6,2342
0,0068

1,2166
1,2166
1,0445
-

5,0176
5,0176
5,1897
0,0068

412%
412%
497%
100%

0,0645
15,4933

0,4784
2,0903

(0,4139)
13,4030

-87%
641%
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