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Пояснения към финансовия отчет
1.

Предмет на дейност и информация за дружеството

Основната дейност на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД се състои в управление на собствени активи
– земя: отдаване под наем, покупко-продажба.
„РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на
18.10.2013 г. с ЕИК 202780647, седалище и адрес на управление град Варна, ул. Георги
Стаматов № 1.
Дружеството е учредено с решение на ОСА чрез разделяне по смисъла на чл. 262б от
Търговския закон на „Инвестиционна Компания Галата” АД на две новоучредени дружества
– „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД и „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД. В
резултат на разделянето преобразуващото се дружество „Инвестиционна Компания Галата”
АД се прекратява без ликвидация, а двете новоучредени дружества „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД
и „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД стават негови правоприемници за
части от имуществото му, съгласно предвиденото в плана за преобразуване по чл. 262д, ал. 3
и 262ж от Търговския закон, както и свързани лица. Самото преобразувало се дружество
„Инвестиционна Компания Галата” АД е учредено чрез правоприемство в резултат на
преобразуване на дружество с ограничена отговорност „Асен Николов 1” ООД в „Асен
Николов 1” АД, впоследствие с наименование - „Инвестиционна Компания Галата” АД, гр.
Варна.
Акционерите в преобразуващото се дружество стават акционери във всяко от двете
новоучредени дружества „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД и „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ
ГАЛАТА” АД като придобиват акции в тях пропорционално на дела им в капитала на
преобразуващото се дружество.
Преобразуващото се „Инвестиционна Компания Галата” АД е публично дружество по
смисъла на чл. 110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”).
Съгласно чл. 122, ал. 1 и чл. 110, ал. 2 ЗППЦК и тъй като е учредено в резултат на
преобразуване на публично дружество,„РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД придобива статут на
публично дружество по силата на закона. Дружеството осъществява своята дейност при
спазване и на разпоредбите на ЗППЦК, ЗПЗФИ, подзаконовите нормативни актове по
прилагането им, както и на останалите нормативни актове, регулиращи дейността на
публичните дружества.
Предметът на дейност на дружеството е: строителство и продажба на недвижими имоти;
вътрешно и външнотърговска дейност; транспорт на пътници и товари в страната и чужбина;
спедиционна, лизингова, комисионна и информационна дейност; хотелиерство и
ресторантьорство; вътрешен международен туризъм и туроператорска дейност след лиценз;
търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; производство на стоки
и услуги; сделки с интелектуална собственост; рекламна и издателска дейност; както и всяка
друга дейност, разрешена от закона.
Дружеството се управлява от едностепенна система за управление - Съвет на директорите.
Към 31.12.2019 г. Съвет на директорите е в състав както следва:
· Цанко Тодоров Цаков
· Радослав Николов Коев
· Ивайло Иванов Кузманов
· Надя Радева Динчева
Изпълнителни директори към 31.12.2019 г. са Цанко Тодоров Цаков и Радослав Николов
Коев, които представляват дружеството заедно и поотделно.
Съвета на директорите е с мандат до 10 Юни 2021г.
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За отчетния период лицата, натоварени с общо управление в “Регала Инвест” АД и
упражняващи надзор над процеса на финансово отчитане, са както следва:
▪ Одитен комитет,който към 31.12.2019 г. е в състав:
Сава Радославов Коев
Надя Радева Динчева
Светла Захариева Димитрова
Председателна Одитния комитет е Светла Захариева Димитрова.
Към 31 Декември 2019 г. акциите на Дружеството са регистрирани на Българската фондова
борса.
Към 31 декември 2019 г. Дружеството има назначено по трудов договор едно лице.
Средносписъчният брой на персонала за 2019 г. е 6 човека.
2.

Основа за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на Дружеството е съставен в съответствие с Международните стандарти
за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни
счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (МСФО, приети от ЕС).
Отчетната рамка „МСФО, приети от ЕС“ по същество е определената национална
счетоводна база МСС, приета със Закона за счетоводството и дефинирана в т.8 от
Допълнителните разпоредби“.
Настоящият финансов отчет е първи финансов отчет на Дружеството по МСФО.
Ефекта от прехода и равненията са оповестени в пояснение 5 към настоящия финансов
отчет.
Финансовият отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута на
Дружеството. Всички суми са представени в хиляди лева (‘000лв.)(включително
сравнителната информация за 2018 г.), освен ако не е посочено друго. Финансовият отчет е
индивидуален.
Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие.
Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет ръководството е направило преценка
на способността на Дружеството да продължи своята дейност като действащо предприятие
на база на наличната информация за предвидимото бъдеще. След извършения преглед на
дейността на Дружеството Съветът на директорите очаква, че Дружеството ще може да
осигури достатъчно финансови ресурси, за да продължи оперативната си дейност в близко
бъдеще.
В предходни периоди Дружеството е започнало процедури по реализиране на
инвестиционните намерения за изграждане на част от предвидените за изграждане сгради,
върху притежаваните от дружеството земи на територията на кв.151, по плана на 29-ти м.р.,
гр.Варна /кв.Аспарухово, местност Вилите/. Към момента Регала Инвест АД има влязло в
сила разрешение за строеж на многофамилна жилищна сграда, в УПИ V-2665, 2612
/идентификатор 10135.5506.894/. Сградата е с РЗП 11 851 кв.м. и застроена площ от 1 581,34
кв.м.
Дружеството продължава да прилага принципа за действащо предприятие при изготвянето
на финансовия отчет.
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Промени в счетоводната политика

3.1.
Нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които са влезли в сила
от 1 януари 2019 г.
Дружеството прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО,
разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които имат
ефект върху финансовия отчет на Дружеството и са задължителни за прилагане от годишния
период, започващ на 1 януари 2019 г.:
МСФО 16 „Лизинг” в сила от 1 януари 2019 г., приет от ЕС
Този стандарт заменя указанията на МСС 17 „Лизинг“ и въвежда значителни промени в
отчитането на лизинги особено от страна на лизингополучателите.
Съгласно МСС 17 от лизингополучателите се изискваше да направят разграничение между
финансов лизинг (признат в баланса) и оперативен лизинг (признат извънбалансово).
МСФО 16 въвежда нови изисквания за признаването, оценяването и оповестяването на
лизинговите договори във финансовите отчети, включително премахване на
разграничаването на лизинговите договори при лизингополучателите на оперативен и
финансов и признаването на почти всички лизингови договори в отчета за финансвото
състояние.
МСФО 16 изисква лизингополучателите да признават лизингово задължение, отразяващо
бъдещите лизингови плащания и „право на ползване на актив“ за почти всички лизингови
договори. СМСС е включил право на избор за някои краткосрочни лизинги и лизинги на
малоценни активи, като това изключение се прилага само за лизингополучателите.
Следващите изменения, влезли в сила от 01.01.2019 г., които не оказват съществено влияние
върху финансовите отчети на Дружеството са следните:
КРМСФО 23 Несигурност при данъчното третиране на дохода;
МСФО 9 Предплащания с отрицателно компенсиране (Изменения на МСФО 9);
МСС 28 Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия (изменения на МСС 28);
Изменението пояснява, че дружествата следва да отчитат дългосрочни участия в асоциирани
и съвместни предприятия, за които не се прилага метода на собствения капитал, съгласно
изискванията на МСФО 9.
Годишни подобрения на цикъла на МСФО 2015-2017;
МСС 19 „Доходи на наети лица (изменен) – Промяна в плана, съкращаване или уреждане;
3.2.
Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се
прилагат от по-ранна дата от Дружеството
Промените са свързани със следните стандарти:
• МСФО 17 Застрахователни договори
• МСФО 14 „Отсрочени сметки при регулирани цени” в сила от 1 януари 2016 г., все още не
е приет от ЕС
• Дефиниция на бизнес (изменения на МСФО 3)
• Дефиниция на материал (изменения на МСС 1 и МСС 8)
• Концептуална рамка за финансово отчитане и изменения на позоваванията към нея
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Не се очаква тези изменения да имат значително влияние върху финансовите отчети на
Дружеството в периода на първоначално прилагане и следователно оповестяванията не са
направени.
4.

Счетоводна политика

4.1.

Общи положения

Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на този финансов отчет,
са представени по-долу.
Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципите за оценяване навсички видове
активи, пасиви, приходи и разходи съгласно МCФО. Базите за оценка са оповестени
подробно по-нататък в счетоводната политика към финансовия отчет.
Следва да се отбележи, че при изготвянето на настоящия финансов отчет са използвани
счетоводни оценки и допускания. Въпреки че те са базирани на информация, предоставена
на ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет, реалните резултати могат да
се различават от направените оценки и допускания.
4.2.

Представяне на финансовия отчет

Предходния финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Националните
счетоводни стандарти (НСС) и е първи годишен финансов отчет, изготвен по НСС.
Съгласно новите разпоредби на Закона за счетоводството Дружеството е задължено да
прилага Междунатодните счетоводни стандарти от 01.01.2019 г., като датата на преминаване
към Международните счетоводни стандарти на предприятието е 01.01.2018 г., към която дата
е изготвен встъпителен баланс, който е оповестен в настоящото приложение.
Дружеството прие да представя отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
в единен отчет.
В отчета за финансовото състояние се представят два сравнителни периода, когато
Дружеството:
а) прилага счетоводна политика ретроспективно;
б) преизчислява ретроспективно позиции във финансовия отчет; или
в) преклаcифицира позиции във финансовия отчет,
когато това има съществен ефект върху информацията в отчета за финансовото състояние
към началото на предходния период.
Предвид това, че е налице промяна в базата за изготвяне на финансовите отчети на
Дружеството - преминаване от НСС към МСС/МСФО, през 2019 г. са представени два
сравнителни периода.
Повече информация относно ефекта от промяната в базата на изготбвяне на финансовите
отчети и преминаване от НСС към МСС/МСФО, е представена в пояснение 5.
В случаите, в които има корекции по отношение на класифицирането на елементите на
финансовите отчети с цел представяне на финансовата информация в съответствие с
дейността на дружеството, съответните сравнителни данни също са били рекласифицирани
с оглед осигуряването на сравнимост между отчетните периоди.
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Инвестиции в дъщерни предприятия

Дъщерни предприятия са всички предприятия, които се намират под контрола на
Дружеството. Налице е контрол, когато Дружеството е изложено на, или има права върху,
променливата възвръщаемост от неговото участие в предприятието, в което е инвестирано,
и има възможност да окаже въздействие върху тази възвръщаемост посредством своите
правомощия върху предприятието, в което е инвестирано. В индивидуалния финансов отчет
на Дружеството инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат по себестойност.
Дружеството признава дивидент от дъщерно предприятие в печалбата или загубата в
своите индивидуални финансови отчети, когато бъде установено правото му да получи
дивидента.
Към 31 декември 2019 г. Дружеството не притежава инвестиции в дъщерни предприятия.
4.4.

Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия

Съвместно предприятие е договорно споразумение, по силата на което Дружеството и други
независими страни се заемат със стопанска дейност, която подлежи на съвместен контрол и
страните притежаващи съвместен контрол върху предприятието имат право на нетните
активи на предприятието.
Асоциирани са тези предприятия, върху които Дружеството е в състояние да оказва
значително влияние, но които не са нито дъщерни предприятия, нито съвместно
контролирани предприятия. Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат по
себестойностния метод.
Дружеството признава дивидент от съвместно контролирано предприятие или асоциирано
предприятие в печалбата или загубата в своите индивидуални финансови отчети, когато бъде
установено правото му да получи дивидента.
Към 31 декември 2019 г. Дружеството притежава инвестиции в асоциирани предприятия, като
същите са класифицирани като финансови активи на разположение за продажба.
Дружеството не притежава инвестиции в съвместни предприятия.
4.5.

Сделки в чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута на Дружеството по
официалния обменен курс към датата на сделката (обявения фиксинг на Българска народна
банка). Печалбите и загубите от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези
сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута към края на отчетния
период, се признават в печалбата или загубата.
Непаричните позиции, оценявани по историческа цена в чуждестранна валута, се отчитат по
обменния курс към датата на сделката (не са преоценени). Непаричните позиции, оценявани
по справедлива стойност в чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс към датата, на
която е определена справедливата стойност.
4.6.

Приходи

Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на
получаване възнаграждение, като не се включват данък добавена стойност, всички търговски
отстъпки и количествени рабати, направени от Дружеството.
При сделки, които включват продажбата на няколко вида продукти и услуги
(многокомпонентни сделки), Дружеството прилага критериите за признаване на приход,
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представени по-долу, за всеки отделен компонент от такъв вид сделка за продажба, за да
отрази нейната същност. Полученото възнаграждение от такъв вид сделка за продажба, се
разпределя между отделните компоненти на базата на съотношението на справедливите им
стойности.
Приходът се признава, когато са изпълнени следните условия:
·
·
·
·

Сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;
Вероятно е икономическите ползи от сделката да бъдат получени;
Направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени,могат надеждно да
бъдат оценени;
Критериите за признаване, които са специфични за всяка отделна дейност на
Дружеството, са изпълнени. Те са определени в зависимост от продуктите или услугите,
предоставени на клиента, и на договорните условия, както са изложени по-долу.
4.6.1. Продажба на стоки

Приход от продажба на стоки се признава, когато Дружеството е прехвърлило на купувача
значимите ползи и рискове от собствеността на предоставените стоки. Счита се, че
значимите рискове и ползи са прехвърлени на купувача, когато клиентът е приел стоките без
възражение.
Приходите от продажба на стоки, които не са обвързани с договор за бъдеща сервизна
поддръжка, се признават към момента на доставката. Когато стоките изискват
приспособяване към нуждите на клиента, модификация или внедряване, приход се признава
по метода на процент на завършеност, описан по-долу.
Когато продажбата на стоки включва поощрения за лоялни клиенти, полученото
възнаграждение се разпределя между отделните компоненти на договора за продажба на база
на тяхната справедлива стойност. Приход от този вид продажби се признава, когато клиентът
замени получените поощрения с продукти, доставени от Дружеството.
През отчетния период Дружеството не е реализирало приходи от продажба на стоки.
4.6.2. Предоставяне на услуги
Дружеството не е обвързано с дългосрочен договор за предоставяне на услуги.
Приходите от услуги се признават, когато услугите са предоставени в съответствие със
степента на завършеност на договора към датата на финансовия отчет (за повече
информация относно метода степен на завършеност вижте по-долу).
През отчетния период Дружеството не е реализирало приходи от продажба на услуги.
4.6.3. Приходи от лихви и дивиденти
Приходите от лихви се отчитат текущо по метода на ефективния лихвен процент.
Приходите от дивиденти се признават в момента на възникване на правото за получаване на
плащането.
4.7.

Активи и пасиви по договори с клиенти

Дружеството признава активи и/или пасиви по договор, когато една от страните по договора
е изпълнила задълженията си в зависимост от връзката между дейността на предприятието и
плащането от клиента. Дружеството представя отделно всяко безусловно право на
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възнаграждение като вземане. Вземане е безусловното право на предприятието да получи
възнаграждение.
Пасиви по договор се признават в отчета за финансовото състояние, ако клиент заплаща
възнаграждение или дружеството има право на възнаграждение, което е безусловно, преди да
е прехвърлен контрола върху стоката или услугата.
Дружеството признава активи по договор, когато задълженията за изпълнение са
удовлетворени и плащането не е дължимо от страна на клиента. Актив по договор е правото
на предприятието да получи възнаграждение в замяна на стоките или услугите, които
предприятието е прехвърлило на клиент.
Последващо Дружеството определя размера на обезценката за актив по договора в
съответствие с МСФО 9 „Финансови инструменти”.
4.8.

Оперативни разходи

Оперативните разходи се признават в печалбата или загубата при ползването на услугите или
на датата на възникването им.
Дружеството отчита два вида разходи, свързани с изпълнението на договорите за доставка на
услугис клиенти: разходи за сключване/ постигане на договора и разходи за изпълнение на
договора. Когато разходите не отговарят на условията за разсрочване съгласно изискванията
на МСФО 15, същите се признават като текущи в момента на възникването им като например
не се очаква да бъдат възстановени или периодът на разсрочването им е до една година.
Следните оперативни разходи винаги се отразяват като текущ разход в момента на
възникването им:
–

Общи и административни разходи (освен ако не са за сметка на клиента);

–

Разходи за брак на материални запаси;

–

Разходи, свързани с изпълнение на задължението;

–
Разходи, за които предприятието не може да определи, дали са свързани с
удовлетворено или неудовлетворено задължение за изпълнение.
Разходите за гаранции се признават и се приспадат от свързаните с тях провизии при
признаването на съответния приход.
4.9.

Разходи за лихви и разходи по заеми

Разходите за лихви се отчитат текущо по метода на ефективния лихвен процент.
Разходите по заеми основно представляват лихви по заемите на Дружеството. Всички
разходи по заеми, които директно могат да бъдат отнесени към закупуването, строителството
или производството на един отговарящ на условията актив, се капитализират през периода,
в който се очаква активът да бъде завършен и приведен в готовност за използване или
продажба. Останалите разходи по заеми следва да се признават като разход за периода, в
който са възникнали, в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доходна ред
„Финансови разходи”.
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Печалба или загуба от преустановени дейности

Преустановена дейност е компонент на Дружеството, който или е освободен, или е
класифициран като държан за продажба, и:
·
·
·

представлява определен вид основна дейност или обхваща дейности от определена
географска област;
е част от отделен съгласуван план за продажба на даден вид основна дейност или на
дейности от определена географска област; или
представлява дъщерно предприятие, придобито с цел последваща продажба.

Печалбата или загубата от преустановени дейности, както и компонентите на печалбата или
загубата от предходни периоди, са представени като една сума в отчета за печалбата или
загубата и другия всеобхватен доход.
Към датата на изготвяне на настоящите финансови отчети не са налице преустановени
дейности.
4.11.

Нематериални активи

Нематериалните активи се отчитат по цена на придобиване, включваща всички платени
мита, невъзстановими данъци и направените преки разходи във връзка с подготовка на актива
за експлоатация.
Последващото оценяване се извършва по цена на придобиване, намалена с натрупаните
амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се
признават в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за съответния
период.
Последващите разходи, които възникват във връзка с нематериалните активи след
първоначалното им признаване, се признават в отчета за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход за периода на тяхното възникване, освен ако благодарение на тях активът
може да генерира повече от първоначално предвидените бъдещи икономически ползи и
когато тези разходи могат надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. Ако тези
условия са изпълнени, разходите се добавят към себестойността на актива.
Остатъчната стойност и полезният живот на нематериалните активи се преценяват от
ръководството към всяка отчетна дата.
Разходите за амортизация се включват в отчета за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход на ред „Разходи за амортизация”.
Печалбата или загубата от продажбата на нематериални активи се определя като разлика
между постъпленията от продажбата и балансовата стойност на активите и се отразява в
отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Печалба/(загуба) от
продажба на нетекущи активи”.
Избраният праг на същественост за нематериалните активи на Дружеството е в размер на 700
лв.
Към 31 декември 2019 г. дружеството не притежава нематериални активи.
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Имоти, машини и съоръжения

Имотите, машините и съоръженията се оценяват първоначално по себестойност, включваща
цената на придобиване, както и всички преки разходи за привеждането на актива в работно
състояние.
Последващото оценяване на имотите, машините и съоръженията се извършва по цена на
придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените
обезценки се отчитат като разход и се признават в отчета за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход за съответния период.
Последващите разходи, свързани с определен актив от имоти, машини и съоръжения, се
прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно Дружеството да има
икономически ползи, надвишаващи първоначално оценената ефективност на
съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават за разход за периода,
в който са направени.
Остатъчната стойност и полезният живот на имоти, машини и съоръжения се преценяват от
ръководството към всяка отчетна дата.
Имоти, машини и съоръжения, придобити при условията на финансов лизинг, се
амортизират на база на очаквания полезен срок на годност, определен посредством
сравнение с подобни собствени активи на Дружеството, или на база на лизинговия договор,
ако неговият срок е по-кратък.
Амортизацията на имоти, машини и съоръжения се изчислява, като се използва линейният
метод върху оценения полезен живот на отделните групи активи, както следва:
·

Съоръжения

25 години

Разходите за амортизация се включват в отчета за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход на ред „Разходи за амортизация”.
Печалбата или загубата от продажбата на имоти, машини и съоръжения се определя като
разлика между постъпленията от продажбата и балансовата стойност на актива и се признава
в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Печалба/ (Загуба) от
продажба на нетекущи активи”.
Избраният праг на същественост за имотите, машините и съоръженията на Дружеството е в
размер на 700 лв.
4.13.

Тестове за обезценка на нематериални активи и имоти, машини и съоръжения

При изчисляване размера на обезценката Дружеството дефинира най-малката разграничима
група активи, за която могат да бъдат определени самостоятелни парични потоци (единица,
генерираща парични потоци). В резултат на това някои от активите подлежат на тест за
обезценка на индивидуална база, а други - на база на единица, генерираща парични потоци.
Всички активи и единици, генериращи парични потоци, се тестват за обезценка поне веднъж
годишно. Всички други отделни активи или единици, генериращи парични потоци, се
тестват за обезценка, когато събития или промяна в обстоятелствата индикират, че тяхната
балансова стойност не може да бъде възстановена.
За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден актив или
единица, генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност, която е повисоката от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден актив, и
неговата стойност в употреба. За да определи стойността в употреба, ръководството на
Дружеството изчислява очакваните бъдещи парични потоци за всяка единица, генерираща
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парични потоци, и определя подходящия дисконтов фактор с цел калкулиране на настоящата
стойност на тези парични потоци. Данните, използвани при тестването за обезценка, се
базират на последния одобрен бюджет на Дружеството, коригиран при необходимост с цел
елиминиране на ефекта от бъдещи реорганизации и значителни подобрения на активи.
Дисконтовите фактори се определят за всяка отделна единица, генерираща парични потоци,
и отразяват съответния им рисков профил, оценен от ръководството на Дружеството.
Загубите от обезценка на единица, генерираща парични потоци, се посочват в намаление на
балансовата сума на активите от тази единица. За всички активи на Дружеството
ръководството преценява последващо дали съществуват индикации за това, че загубата от
обезценка, призната в предходни години, може вече да не съществува или да е намалена.
Обезценка, призната в предходен период, се възстановява, ако възстановимата стойност на
единицата, генерираща парични потоци, надвишава нейната балансова стойност.
4.14.

Инвестиционни имоти

Дружеството отчита като инвестиционни имоти земи, които се държат за получаване на
приходи от наем и /или за увеличение на капитала, по модела на справедливата стойност.
Инвестиционните имоти се оценяват първоначално по себестойност, включваща покупната
цена и всякакви разходи, които са пряко свързани с инвестиционния имот, например
хонорари за правни услуги, данъци по прехвърляне на имота и други разходи по сделката.
Инвестиционните имоти се преоценяват на годишна база и се включват в отчета за
финансовото състояние по пазарните им стойности. Те се определят от независими
оценители с професионална квалификация и значителен професионален опит в зависимост
от характера и местонахождението на инвестиционните имоти, базирайки се на доказателства
за пазарните условия.
Всяка печалба или загуба от промяна в справедливата стойност или от продажба на даден
инвестиционен имот се признава незабавно в печалбата или загубата на ред „Промяна в
справедливата стойност на инвестиционни имоти”.
Последващите разходи, свързани с инвестиционни имоти, които вече са признати във
финансовия отчет на Дружеството, се прибавят към балансовата стойност на имотите, когато
е вероятно Дружеството да получи бъдещи икономически ползи, надвишаващи
първоначално оценената стойност на съществуващите инвестиционни имоти. Всички други
последващи разходи се признават за разход в периода, в който са възникнали.
Дружеството отписва инвестиционните си имоти при продажбата им или при трайното им
изваждане от употреба, в случай че не се очакват никакви икономически изгоди от тяхното
освобождаване. Печалбите или загубите, възникващи от изваждането им от употреба или
тяхната продажба, се признават в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
и се определят като разлика между нетните постъпления от освобождаването на актива и
балансовата му стойност.
През отчетния период не са реализирани приходи от наем. Оперативните разходи, свързани
с инвестиционни имоти, се представят в отчета за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход на ред „Разходи за външни услуги“ и ред „Други разходи”
4.15.

Нетекущи активи и пасиви, класифицирани като държани за продажба

Когато Дружеството възнамерява да продаде нетекущ актив или група активи (група за
освобождаване) и ако продажбата е много вероятно да бъде осъществена в 12-месечен срок,
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активът или групата за освобождаване се класифицират като държани за продажба и се
представят отделно в отчета за финансовото състояние.
Пасиви се класифицират като държани за продажба и се представят като такива в отчета за
финансовото състояние, само ако са директно свързани с групата за освобождаване.
Активи, класифицирани като държани за продажба, се оценяват по по-ниската от тяхната
балансова стойност непосредствено след тяхното определяне като държани за продажба и
тяхната справедлива стойност, намалена с разходите по продажбата им. Някои активи,
държани за продажба, като финансови активи или активи по отсрочени данъци, продължават
да се оценяват в съответствие със счетоводната политика относно тези активи на
Дружеството. Активите, класифицирани като държани за продажба, не подлежат на
амортизация след тяхното класифициране като държани за продажба.
4.16.

Материални запаси

Като материални запаси в Дружеството се отчитат придобитите материали, незавършено
производство и стоки. В себестойността на материалните запаси се включват директните
разходи по закупуването или производството им, преработката и други преки разходи,
свързани с доставката им, както и част от общите производствени разходи, определена на
базата на нормален производствен капацитет. Финансовите разходи не се включват в
стойността на материалните запаси. Към края на всеки отчетен период материалните запаси
се оценяват по по-ниската от себестойността им и тяхната нетна реализуема стойност. Сумата
на всяка обезценка на материалните запаси до нетната им реализуема стойност се признава
като разход за периода на обезценката.
Нетната реализуема стойност представлява очакваната продажна цена на материалните
запаси, намалена с очакваните разходи по продажбата. В случай че материалните запаси са
били вече обезценени до нетната им реализуема стойност и в последващ отчетен период се
окаже, че условията довели до обезценката не са вече налице, то се възприема новата им нетна
реализуема стойност. Сумата на възстановяването може да бъде само до размера на
балансовата стойност на материалните запаси преди обезценката. Сумата на обратно
възстановяване на стойността на материалните запаси се отчита като намаление на разходите
за материали за периода, в който възниква възстановяването.
Дружеството определя разходите
среднопретеглена стойност.

за

материални

запаси,

като

използва

метода

При продажба на материалните запаси тяхната балансова стойност се признава като разход
в периода, в който е признат съответният приход.
Към 31.12.2019 г., в Отчета за финансовото състояние, на ред "Незавършено производство“,
са отчетени 35 хил.лв., представляващи разходи, направени през предходни периоди във
връзка със строителството на многофамилна жилищна сграда.
4.17.

Отчитане на лизинговите договори

4.12.1. Счетоводна политика приложима след 1 януари 2019г.
Дружеството като Лизингополучател
За новите договори, сключени на или след 1 януари 2019 г. Дружеството преценява дали
даден договор е или съдържа лизинг. Лизингът се определя като „договор или част от
договор, който предоставя правото да се използва актив (базовият актив) за определен период
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от време в замяна на възнаграждение.“ За да приложи това определение, Дружеството
извършва три основни преценки:
·

·

·

дали договорът съдържа идентифициран актив, който или е изрично посочен в
договора, или е посочен по подразбиране в момента, когато активът бъде предоставен за
ползване
Дружеството има правото да получава по същество всички икономически ползи от
използването на актива през целия период на ползване, в рамките на определения обхват
на правото му да използва актива съгласно договора
Дружеството има право да ръководи използването на идентифицирания актив през
целия период на ползване.

Дружеството оценява дали има правото да ръководи „как и с каква цел“ ще се използва
активът през целия период на ползване.
Оценяване и признаване на лизинг от дружеството като лизингополучател
На началната дата на лизинговия договор Дружеството признава актива с право на ползване
и пасива по лизинга в отчета за финансовото състояние.
Активът с право на ползване се оценява по цена на придобиване, която се състои от размера
на първоначалната оценка на пасива по лизинга, първоначалните преки разходи, извършени
от Дружеството, оценка на разходите, които лизингополучателят ще направи за демонтаж и
преместване на основния актив в края на лизинговия договор и всякакви лизингови
плащания, направени преди датата на започване на лизинговия договор (минус получените
стимули по лизинга).
След началната дата лизингополучателят оценява актива с право на ползване посредством
модел на цената на придобиване. Прилагайки модела на цената на придобиване, Дружеството
оценява актива с право на ползване по цена на придобиване:
а) минус всички натрупани амортизации и всички натрупани загуби от обезценка; и
б) коригиран спрямо всяка преоценка на пасива по лизинга, отразяваща преоценките или
измененията на лизинговия договор или отразяваща коригираните фиксирани по същество
лизингови плащания.
Дружеството амортизира актива с право на ползване по линейния метод от датата на
започване на лизинга до по-ранната от двете дати: края на полезния живот на актива с право
на ползване или изтичане на срока на лизинговия договор. Дружеството също така преглежда
активите с право на ползване за обезценка, когато такива индикатори съществуват.
На началната дата на лизинговия договор Дружеството оценява пасива по лизинга по
настоящата стойност на лизинговите плащания, които не са изплатени към тази дата,
дисконтирани с лихвения процент, заложен в лизинговия договор, ако този процент може да
бъде непосредствено определен или диференциалния лихвен процент на Дружеството.
За да определи диференциалния лихвен процент, Дружеството:
·
използва, когато е възможно, приложимият лихвен процент от последното
финансиране от трети страни, коригиран с цел да отрази промените в условията за
финансиране, които са настъпили след това последно финансиране; или
·
използва лихвен процент състоящ се от безрисковия лихвен процент и надбавка
отразяваща кредитния риск свързан с Дружеството и коригиран допълнително поради
специфичните условия на лизинговия договор, в т.ч. срок, държава, валута и обезпечения.
Лизинговите плащания, включени в оценката на лизинговото задължение, се състоят от
фиксирани плащания (включително по същество фиксирани), променливи плащания въз
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основа на индекс или процент, суми, които се очаква да бъдат дължими от лизингополучателя
по гаранциите за остатъчна стойност и плащания, произтичащи от опции, ако е достатъчно
сигурно, че Дружеството ще упражни тези опции.
След началната дата пасивът по лизинга се намалява с размера на извършените плащания и
се увеличава с размера на лихвата. Пасивът по лизинга се преоценява, за да отрази
преоценките или измененията на лизинговия договор или да отрази коригираните
фиксирани по същество лизингови плащания.
Когато задължението за лизинг се преоценява, съответната корекция се отразява в актива с
право на ползване или се признава в печалбата или загубата, ако балансовата стойност на
актива с право на ползване вече е намалена до нула.
Дружеството е избрало да отчита краткосрочните лизингови договори и лизинга на активи с
ниска стойност, като използва практическите облекчения, предвидени в стандарта. Вместо
признаване на активи с право на ползване и задължения по лизингови договори, плащанията
във връзка с тях се признават като разход в печалбата или загубата по линейния метод за
срока на лизинговия договор.
В отчета за финансовото състояние, активите с право на ползване са включени в имоти,
машини и съоръжения, а задълженията по лизингови договори са представени на отделен
ред.
Дружеството е лизингополучател по един краткосрочен лизингов договор за нает офис при
месечен наем от 50 лв., поради което въвеждането на МСФО 16 няма отражение във
финансовия отчет.
Дружеството като Лизингодател по договори за оперативен лизинг
Дружеството признава лизинговите плащания по договори за оперативен лизинг като
приход по линейния метод или на друга систематична база. Дружеството прилага друга
систематична база, когато тази база отразява по-точно начина, по който се намалява ползата
от използването на основния актив.
Дружеството признава разходите, включително амортизацията, извършени във връзка с
генерирането на дохода от лизинг, като разход.
Дружеството прибавя първоначалните преки разходи, извършени във връзка с постигането
на оперативен лизинг, към балансовата стойност на основния актив и ги признава като разход
през срока на лизинговия договор на същата база както дохода от лизинг.
Амортизационната политика по отношение на амортизируемите основни активи, предмет
на оперативен лизинг, трябва да бъде съгласувана с обичайната амортизационна политика на
Дружеството по отношение на подобни активи. Активите отдавани по договори за
оперативен лизинг са класифицирани ка инвестиционни имоти, отчитани по справедлива
стойност.
Към 31.12.2019г. (31.12.2018г.; 31.12.2017г.) Дружеството не е лизингодател по договори за
оперативен лизинг.
Към 31 декември 2019 г. Дружеството не е страна по договори за финансов лизинг.
4.18.

Финансови инструменти

Финансов инструмент е всеки договор, който поражда едновременно както финансов актив
в едно предприятие, така и финансов пасив или инструмент на собствения капитал в друго
предприятие.
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Признаване и отписване
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.
Класификация и първоначално оценяване на финансови активи
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 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.
Класификацията на финансовите активи на Дружеството 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.

На тази база финансовите активи на Дружеството се класифицират като дългови
инструменти по амортизирана стойност.
Всички приходи и разходи, свързани с финансовите активи, които са признати в печалбата
и загубата, се включват в нетния лихвен доход с изключение на обезценката на търговските
вземания, която се представя на ред „Други разходи“ в отчета за печалбата или загубата и
другия всеобхватен доход.
Последващо оценяване на финансовите активи

В зависимост от начина на последващо отчитане, финансовите активи съгласно
МСФО 9 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 или без
рекласификация в печалбата или загубата в зависимост дали са дългови или капиталови
инструменти.
× Дългови инструменти по амортизирана стойност
Финансовите активи се оценяват по амортизирана стойност, ако активите изпълняват
следните критериии 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.
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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.
Дружеството класифицира в тази категория всички свои финансови активи - пари и
паричните еквиваленти, предоставените заеми и търговски и други вземания.
Търговските вземания са суми, дължими от клиенти за продадени стоки или услуги, извършени инцидентно
в хода на стопанската дейност. Обикновено те се дължат за уреждане в кратък срок и са сравнително бързо
ликвидни.
Обезценка на финансовите активи
Прилага се модела за „очакваните кредитни загуби“.
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)
Тук се включват стабилни финансови активи, които не са в просрочие („редовни“ кредити) и се
очаква да бъдат обслужвани съгласно техните договорни условия и за които няма признаци за увеличен
кредитен риск.
· финансови инструменти, чието кредитното качество се е влошило значително
спрямо момента на първоначалното признаване или на които кредитния риск не е нисък
(фаза 2)
Тук се включват активи, за които от момента на първоначално признаване е настъпило влошаване
на кредитното им качество, но то не трябва да се свързва с индивидуално обезценяване на конкретни активи
(настъпили са събития, пряко свързани с възможни бъдещи загуби по портфейла, но не и по конкретни
кредити).Обичайно в тази фаза се класифицират кредити с просрочие повече от 30 дни.
· „Фаза 3“ обхваща финансови активи, които имат обективни доказателства за
обезценка към отчетната дата.
Тук се включват активи, за всеки от които в бъдеще се очакват загуби. Настъпило е влошаване на
кредитното качество, но това влошаване е свързано с конкретни активи. Обичайно в тази фаза се
класифицират кредити в неизпълнение с просрочие повече от 90 дни.
На тази фаза очакваните кредитни загуби ще се създават за целия оставащ срок на кредита, но
загубите ще се оценяват индивидуално по конкретни кредити при просрочие над 180 дни.
12-месечни очаквани кредитни загуби се признават за всички финансови активи във фаза 1,
докато очакваните загуби за целия срок на финансовите инструменти се признават за
финансовите активи във фаза 2 и фаза 3. 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). Изчисляването на очакваните кредитни загуби
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се определя на базата на вероятностно претеглената приблизителна оценка на кредитните
загуби през очаквания срок на финансовите инструменти.
Политиката на Дружеството за определяне на очакваните кредитни загуби относно
предоставените заеми включва следните изходни параметри:
LGD
PD
(Вероятност от
(Загуба при неизпълнение)
неизпълнение)
Обезпечени Необезпечени
Фаза 1 – „Редовни кредити“ (без
просрочия)

10%

45%

5%

Фаза 2 – „Необслужвани кредити“
(просрочие над 30 дни)

10%

45%

50%

Фаза 3 – „Кредити в неизпълнение“
(просрочие над 90 дни)

10%

45%

100%

Очакваните кредитни загуби се изчисляват по формулата:
А. За финансови активи във фаза 1 – признават се очаквани кредитни загуби за 12 месеца
ECL-12m= PD x LGD x EAD х D12m, където
PD – вероятност от неизпълнение
LGD – загуба при неизпълнение
EAD – експозиция при неизпълнение
Б. За финансови активи във фаза 2 и фаза 3 - признават се очаквани кредитни загуби за целия срок на
заема
LT
ECL-LT = ∑ PDt x LGDt x EADt х Dt
t=1

Вероятността от неизпълнение e вероятността от неизпълнение през определен времеви хоризонт.
Tози показател предоставя оценка на вероятността кредитополучателят да не е в състояние да изпълни
задълженията си. Вероятността от неизпълнение нараства с нарастване на просрочието.

Загубата при неизпълнение се пресмята като разлика между дължимите договорени
парични потоци и потоците, които Дружеството очаква да получи включително потоците
от реализация на обезпечението. Дефинира като очаквания размер на загубата в момента на
настъпване на неизпълнението и се посочва като процент от експозицията. Използвания % на загубата при
неизпълнение се определя според вида на обезпечението по кредита и при необезпечените кредити се базира на
Регламент 575/2013г.

Експозиция при неизпъление е общата стойност, на която е изложена Дружеството при
неизпълнение на заема. Експозицията при неизпълнение е равна на текущата неизплатена сума към края
на отчетния период при фиксирани експозиции, като срочни заеми, каквито са заемите на Дружеството.
Търговски и други 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
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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.
Дружеството използва опростен подход при последващо отчитане на търговските и други
вземания и признава загуба от обезценка в размер на очакваните кредитни загуби за целия
срок на финансовия актив. Те представляват очакваният недостиг в договорните парични
потоци, като се има предвид възможността за неизпълнение във всеки момент от срока на
финансовия инструмент. Дружеството използва своя натрупан опит, външни показатели и
информация в дългосрочен план, за да изчисли очакваните кредитни загуби според
възрастовата структура на вземанията като ползва т.нар. „матрица на провизиите“.
От извършения анализ на събираемостта на вземанията по времеви елементи, се установи че
дружеството няма в исторически план загуби от неизпълнение, се приема, че опростеният
подход е неприложим. Предвид посоченото възприетата от Дружеството политика е по
модела за „очакваните кредитни загуби“. Вземанията се класифицират като такива във фаза
1 и се прилагат съответните % посочени по-горе – 45% за загуба при неизпълнение и 5%
вероятност от неизпълнение. Предвид несъщественият размер на вземанията, за текущия и
предходния период не са отчитани разходи за обезценка.
Класификация и оценяване на финансовите пасиви
Финансовите пасиви на Дружеството включват получени заеми, търговски и други
финансови 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 определила 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.
4.19.

Данъци върху дохода

Разходите за данъци, признати в печалбата или загубата, включват сумата на отсрочените и
текущи данъци, които не са признати в другия всеобхватен доход или директнов собствения
капитал.
Текущите данъчни активи и/или пасиви представляват тези задължения към или вземания от
данъчните институции, отнасящи се за текущи или предходни отчетни периоди, които не са
платени към датата на финансовия отчет. Текущият данък е дължим върху облагаемия доход,
който се различава от печалбата или загубата във финансовите отчети. Изчисляването на
текущия данък е базиран на данъчните ставки и на данъчните закони, които са в сила към
края на отчетния период.
Отсрочените данъци се изчисляват по пасивния метод за всички временни разлики между
балансовата стойност на активите и пасивите и тяхната данъчна основа. Отсрочен данък не
се предвижда при първоначалното признаване на актив или пасив, освен ако съответната
транзакция не засяга данъчната или счетоводната печалба.
Отсрочените данъчни активи и пасиви не се дисконтират. При тяхното изчисление се
използват данъчни ставки, които се очаква да бъдат приложими за периода на реализацията
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им, при условие че те са влезли в сила или е сигурно, че ще влезнат в сила, към края на
отчетния период.
Отсрочените данъчни пасивисе признават в пълен размер.
Отсрочени данъчни активи се признават, само ако съществува вероятност те да бъдат усвоени
чрез бъдещи облагаеми доходи. Относно преценката на ръководството за вероятността за
възникване на бъдещи облагаеми доходи, чрез които да се усвоят отсрочени данъчни активи,
вижте пояснение 4.25.
Отсрочени данъчни активи и пасиви се компенсират, само когато Дружеството има право и
намерение да компенсира текущите данъчни активи или пасиви от същата данъчна
институция.
Промяната в отсрочените данъчни активи или пасиви се признава като компонент от
данъчния приход или разход в печалбата или загубата, освен ако те не са свързвани с
позиции, признати в другия всеобхватен доход (напр. преоценка на земя) или директно в
собствения капитал, при което съответният отсрочен данък се признава в другия всеобхватен
доход или в собствения капитал.
4.20.

Пари и парични еквиваленти

Като пари и парични еквиваленти се класифицират наличните пари в брой, парични
средства по банкови сметки, безсрочни депозити и депозити до 3 месеца, краткосрочни и
високоликвидни инвестиции, които са лесно обращаеми в конкретни парични суми и
съдържат незначителен риск от промяна в стойността си.
Към 31 декември 2019 г. и сравнимите периоди, паричните средства на Дружеството се
състоят от пари в брой и парични средства по банкови сметки.
4.21.

Собствен капитал, резерви и плащания на дивиденти

Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на емитираните
акции.
Обратно изкупуване и повторно издаване на обикновени акции (изкупени собствени
акции)
При изкупуване на собствени акции, платената сума, която включва директно свързаните
разходи, нетно от данъци, се признава като намаление в собствения капитал. Обратно
изкупените собствени акции се представят в перото "Изкупени собствени акции".
Резервите включват законови резерви и резерв от преоценка на финансови активи на
разположение за продажба (виж пояснение 12.3.).
Неразпределената печалба включва текущия финансов резултат и натрупаните печалби и
непокрити загуби от минали години.
Задълженията за плащане на дивиденти на акционерите са включени на ред „Задължения
към свързани лица” в отчета за финансовото състояние, когато дивидентите са одобрени за
разпределение от общото събрание на акционеритепреди края на отчетния период. През
текущия отчетен период не са разпределяни дивиденти.
Всички транзакции със собствениците на Дружеството са представени отделно в отчета за
промените в собствения капитал.
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Пенсионни и краткосрочни възнаграждения на служителите

Дружеството отчита краткосрочни задължения по компенсируеми отпуски, възникнали
поради неизползван платен годишен отпуск в случаите, в които се очаква той да бъдат
ползван в рамките на 12 месеца след датата на отчетния период, през който наетите лица са
положили труда, свързан с тези отпуски. Краткосрочните задължения към персонала към
31 декември 2019 г. включват заплати и социални осигуровки.
Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение,
след като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
Дружеството е задължено да му изплати обезщетение в размер до шест брутни работни
заплати.
Дружеството не е разработвало и не прилага планове за възнаграждения на служителите след
напускане.
Краткосрочните доходи на служителите, включително и полагаемите се отпуски, са
включени в текущите пасиви на ред „Пенсионни и други задължения към персонала” по
недисконтирана стойност, която Дружеството очаква да изплати.
Към 31 декември 2019 г. няма неползвани компенсируеми отпуски от текущия период.
4.23.

Възнаграждение на персонала на базата на акции

Дружеството не прилага планове за плащане на базата на акции като възнаграждение на
персонала. Дружеството не предвижда плащане, базирано на цената на акциите.
Дружеството не е разработвало и не прилага планове за възнаграждения на служителите под
формата на компенсации с акции или с дялове от собствения капитал.
4.24.

Провизии, условни пасиви и условни активи

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.
Обезщетения от трети лица във връзка с дадено задължение, за които Дружеството е сигурна,
че ще получи, се признават като отделен актив. Този актив може и да не надвишава
стойността на съответната провизия.
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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.
Вероятни входящи потоци на икономически ползи, които все още не отговарят на
критериите за признаване на актив, се смятат за условни активи. Те са описани заедно с
условните задължения на Дружеството в пояснение 28.
4.25.

Значими преценки на ръководството при прилагане на счетоводната
политика

Значимите преценки на ръководството при прилагането на счетоводните политики на
Дружеството, които оказват най-съществено влияние върху финансовите отчети, са описани
по-долу.
Основните източници на несигурност при използването на приблизителните счетоводни
оценки са описани в пояснение 4.26.
4.25.1. Приходи
Дружеството не е реализирало приходи от стопанска дейност през отчетния период.
4.25.2. Отсрочени данъчни активи
Оценката на вероятността за бъдещи облагаеми доходи за усвояването на отсрочени данъчни
активи се базира на последната одобрена бюджетна прогноза, коригирана относно значими
необлагаеми приходи и разходи и специфични ограничения за пренасяне на неизползвани
данъчни загуби или кредити. Данъчните норми в различните юрисдикции, в които
Дружеството извършва дейност, също се вземат предвид. Ако надеждна прогноза за облагаем
доход предполага вероятното използване на отсрочен данъчен актив особено в случаи,
когато активът може да се употреби без времево ограничение, тогава отсроченият данъчен
актив се признава изцяло. Признаването на отсрочени данъчни активи, които подлежат на
определени правни или икономически ограничения или несигурност, се преценява от
ръководството за всеки отделен случай на базата на специфичните факти и обстоятелства.
Сумата на приспадащите се временни разлики и неизползваните данъчни загуби, за които в
отчета за финансовото състояние не е бил признат отсрочен данъчен актив, възлиза на
190 хил.лв. Датата на изтичане на срока им е 2020-2024 г.
4.26.

Несигурност на счетоводните приблизителни оценки

При изготвянето на финансовия отчет ръководството прави редица предположения, оценки
и допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи.
Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките и
допусканията на ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително
оценените резултати.
Информация относно съществените предположения, оценки и допускания, които оказват
най-значително влияние върху признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и
разходи е представена по-долу.
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4.26.1. Обезценка на нефинансови активи
За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден актив или
единица, генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност, която е повисоката от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден актив, и
неговата стойност в употреба. За да определи стойността в употреба, ръководството на
Дружеството изчислява очакваните бъдещи парични потоци за всяка единица, генерираща
парични потоци, и определя подходящия дисконтов фактор с цел калкулиране на настоящата
стойност на тези парични потоци. При изчисляване на очакваните бъдещи парични потоци
ръководството прави предположения относно бъдещите брутни печалби. Тези
предположения са свързани с бъдещи събития и обстоятелства. Действителните резултати
могат да се различават и да наложат значителни корекции в активите на Дружеството през
следващата отчетна година.
В повечето случаи при определянето на приложимия дисконтов фактор се прави оценка на
подходящите корекции във връзка с пазарния риск и рисковите фактори, които са
специфични за отделните активи.
Дружеството не е претърпяло загуби от обезценка на нетекущи активи през 2019 г.
4.26.2. Полезен живот на амортизируеми активи
Ръководството преразглежда полезния живот на амортизируемите активи в края на всеки
отчетен период.
Към 31 декември 2019 г. ръководството определя полезния живот на активите, който
представлява очакваният срок на ползване на активите от Дружеството. Преносните
стойности на активите са анализирани в пояснение 6. Действителният полезен живот може
да се различава от направената оценка поради техническо и морално изхабяване, предимно
на софтуерни продукти и компютърно оборудване.
4.26.3. Определяне на очакваните кредитни загуби
Кредитните загуби представляват разликата между всички договорни парични потоци,
дължими на Дружеството и всички парични потоци, които Дружеството очаква да получи.
Очакваните кредитни загуби са вероятностно претеглена оценка на кредитните загуби, които
изискват преценката на Дружеството. Очакваните кредитни загуби са дисконтирани с
първоначалния ефективен лихвен процент (или с коригирания спрямо кредита ефективен
лихвен процент за закупени или първоначално създадени финансови активи с кредитна
обезценка).
5. Ефект от промяна на счетоводната политика
С измененията на ЗСч (ДВ, бр.37/2019г. в сила от 07.05.2019г.), финансовите отчети на
предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар
в държава – членка на Европейския съюз се изготвят на базата на Междунаровните
счетоводни стандарти.
По –долу Дружеството представя как преминаването от НСС към МСФО се е отразило на
отчетените от него финансово състояние, финансови резултати и парични потоци. Дата на
преход – 01.01.2018 г.
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5.1. Ефект от прехода върху Отчета за финансовото състояние към 01.01.2018 г.
Балансова позиция
съгласно НСС към
01.01.2018 г.

Пояснение

Балансова
стойност
по НСС
към
01.01.2018 г.

Ефект от
прехода
от НСС
към
МСФО

Балансова
стойност по
МСФО към
встъпителен
отчет за
финансовото
състояние (към
01.01.2018 г.)

Балансова позиция
във встъпителен
отчет за
финансовото
състояние по
МСФО (към
01.01.2018 г.)

АКТИВИ
Нетекущи
(дълготрайни)
активи, в т.ч.:
Дълготрайни
материални активи

26 858

(161)

26 697

Нетекущи активи, в
т.ч.:

86

86

Имоти, машини и
съоръжения

Акции и дялове в
асоциирани и
смесени предприятия

2 288

2 288

Дългосрочни
фонансови активи

Дългосрочни
инвестиции

24 323

24 323

Инвестиционни
имоти

Изкупени собствени
акции

-

5.1.1.

Текущи
(краткотрайни)
активи, в т.ч.:

161

(161)

179

0

179

Текущи активи, в
т.ч.:

Материални запаси,
перо Незавършено
производство

-

35

35

Незавършено
производство

Вземания, перо
Други вземания

-

139

139

Търговски и други
вземания

Парични средства

-

5

5

5.1.2.

10

(10)

27 047

(171)

Разходи за бъдещи
периоди

Сума на актива

26 876

Пари и парични
еквиваленти

Общо активи
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ПАСИВИ
Собствен капитал, в
т.ч.:
Записан капитал

23 896
-

18 429

5.1.1.
Резерви, в т.ч.:
Законови и други
резерви
Неразпределена
печалба (загуба) от
минали години

Други задължения

Собствен капитал, в
т.ч.:

18 429

Акционерен капитал

(161)

Изкупени собствени
акции

2 371

2 371

Резерви

-

3 088

3 088

Неразпределена
печалба

8

8

Текуща печалба
(загуба)

Задължения, в т.ч.:

Задължения към
доставчици
Задължения,
свързани с
асоциирани и
смесени предприятия

(161)

23 735

-

Текуща печалба
(загуба)

Задължения към
финансови
предприятия

(161)

5.1.2.

3 151

(10)

3 141

Текущи пасиви, в
т.ч.:

2 860

(10)

2 850

Задължения по заеми
към банки

4

4

236

236

51

29

7

15
Сума на пасива

27 047

(171)

26 876

Търговски и други
задължения
Краткосрочни
задължения към
свързани лица
Краткосрочни
задължения към
свързани лица
Задължения към
персонал и
осигурителни
институции
Дантчни задължения
Общо собствен
капитал и пасиви

5.1.1. Изкупените собствени акции към 31.12.2017 г. са представени във встъпителния отчет
за финансовото състояние в намаление на собствения капитал.
5.1.2. Разходите за бъдещи периоди към 31.12.2017 г. са представени във встъпителния
отчет за финансовото състояние в намаление на задълженията към финансови предприятия.
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5.2. Ефект от прехода върху Отчета за финансовото състояние към 31.12.2018 г.
Балансова позиция
съгласно НСС към
31.12.2018 г.

Пояснение

Балансова
стойност
по НСС
към
31.12.2018 г.

Ефект
от
прехода
от НСС
към
МСФО

Балансова
стойност по
МСФО към
встъпителен
отчет за
финансовото
състояние (към
31.12.2018 г.)

Балансова позиция
във встъпителен
отчет за финансовото
състояние по МСФО
(към 31.12.2018 г.)

АКТИВИ
Нетекущи
(дълготрайни) активи, в
т.ч.:
Дълготрайни материални
активи
Акции и дялове в
асоциирани и смесени
предприятия
Дългосрочни инвестиции
Изкупени собствени
акции
Текущи (краткотрайни)
активи, в т.ч.:
Материални запаси, перо
Незавършено
производство

27 272
-

5.2.1.

(161)

27 111

85

85

Имоти, машини и
съоръжения

2 288

2 288

Дългосрочни
фонансови активи

24 738

24 738

Инвестиционни имоти

161

(161)

180

0

180

Текущи активи, в
т.ч.:
Незавършено
производство

-

35

35

Вземания, перо Други
вземания

-

140

140

Парични средства

-

5

5

5.2.2.

10

(10)

27 462

(171)

Разходи за бъдещи
периоди
Сума на актива

Нетекущи активи, в
т.ч.:

Търговски и други
вземания
Пари и парични
еквиваленти

27 291

Общо активи

23 775

Собствен капитал, в
т.ч.:

18 429

Акционерен капитал

(161)

Изкупени собствени
акции

ПАСИВИ
Собствен капитал, в
т.ч.:
Записан капитал

23 936
-

(161)

18 429

5.2.1.

(161)

Резерви, в т.ч.: Законови
и други резерви

-

2 371

2 371

Резерви

Неразпределена печалба
(загуба) от минали години

-

3 096

3 096

Неразпределена
печалба

40

40

Текуща печалба (загуба)

Текуща печалба (загуба)
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Задължения, в т.ч.:
Задължения към
финансови предприятия
Задължения към
доставчици

3 526

(10)

3 516

Текущи пасиви, в т.ч.:

5.2.2.

3 112

(10)

3 102

Задължения по заеми
към банки

-

9

9

319

319

Краткосрочни
задължения към
свързани лица

86

49

Краткосрочни
задължения към
свързани лица

18

Задължения към
персонал и
осигурителни
институции

Задължения, свързани с
асоциирани и смесени
предприятия
Други задължения

-

Търговски и други
задължения

19
Сума на пасива

27 462

(171)

27 291

Дантчни задължения
Общо собствен
капитал и пасиви

5.2.1. Изкупените собствени акции към 31.12.2018 г. са представени във встъпителния отчет
за финансовото състояние в намаление на собствения капитал.
5.2.2. Разходите за бъдещи периоди към 31.12.2018 г. са представени във встъпителния
отчет за финансовото състояние в намаление на задълженията към финансови предприятия.

5.3.
Ефект от прехода върху Отчета за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход за 2018 г.
Годината, приключваща към 31.12.2018г. (последен период, представен по НСС)
ПояснеСума
Ефект от
Сума
ние
съгласно
прехода от
съгласно
НСС
МСФО
НСС към
МСФО
Промяна в
справедливата
Други приходи
417
415
стойност на
инвестиционни имоти
Други приходи
Общо приходи от
оперативната дейност
Общо приходи от
обичайната дейност
Разходи за суровини,
материали и външни
услуги, в т.ч.
суровини и материали

2
417

-

417

417

-

417

17

17

4

4

Други приходи

Разходи за материали
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13

Разходи за външни
услуги
Разходи за персонала

външни услуги

13

Разходи за персонала, в т.ч.
разходи за възнаграждения
разходи за осигуровки
Разходи за амортизация и
обезценка

62
49
13

62
49
13

1

1

Разходи за
амортизация

Други разходи

33

33

Други разходи

Общо разходи за
оперативната дейност
Разходи за лихви и други
финансови разходи
Общо разходи за
обичайната дейност

113

113

264

264

377

377

Счетоводна печалба

40

40

Разходи за данъци от
печалбата

-

-

40

40

Печалба

5.4.

Финансови разходи
Печлаба преди
данъци
Разходи за данъци
върху дохода
Печлаба за периода

Ефект от прехода върху Отчета за паричните потоци за 2018 г.

Годината, приключваща към 31.12.2018 г. (последен период, представен по НСС)
ПояснеСума съгласно
Ефект от
Сума съгласно
ние
НСС
прехода от НСС
МСФО
към МСФО
Нетен паричен поток от
(72)
(72)
оперативна дейност
Нетен паричен поток от
инвестиционна дейност
Нетен паричен поток от
72
72
финансова дейност
Нетно увеличение/намале0
0
ние на пари и парични
еквиваленти
Пари
и
парични
еквиваленти към началото
5
5
на периода
Пари
и
парични
еквиваленти към края на
5
5
периода
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6. Имоти, машини и съоръжения
Балансовата стойност на имотите, машините и съоръженията е формирана от разходи за
придобиване на активи по стопански начин и може да бъде анализирана, както следва:

Брутна балансова стойност
Салдо към 1 Януари 2019 г .
Новопридобити активи
Отписани активи
Салдо към 31 Декември 2019 г.
Амортизация
Салдо към 1 Януари 2019г.
Отписани активи
Амортизация
Салдо към 31 Декември 2019 г.
Балансова стойност към
31 Декември 2019 г.

Брутна балансова стойност
Салдо към 1 Януари 2018 г .
Новопридобити активи
Прехвърляния към незавършено
производство
Салдо към 31 Декември 2018 г.
Амортизация
Салдо към 1 Януари 2018 г.
Отписани активи
Амортизация
Салдо към 31 Декември 2018 г.
Балансова стойност към
31 Декември 2018 г.
Брутна балансова стойност
Салдо към 1 Януари 2017 г .
Новопридобити активи
Отписани активи
Салдо към 31 Декември 2017 г.
Амортизация
Салдо към 1 Януари 2017 г.
Отписани активи
Амортизация
Салдо към 31 Декември 2017 г.
Балансова стойност към
31 Декември 2017 г.

Съоръжения
‘000 лв.

Разходи за придобиване
на имотите, машините,
съоръженията
‘000 лв.

Общо
‘000 лв.

9
9

77
77

86
86

1
1

-

1
1

8

77

85

9
-

77
-

86
-

9

77

86

1
1

-

1
1

8

77

85

9
9

77
77

86
86

-

-

-

9

77

86

Всички разходи за амортизация и обезценка са включени в отчета за печалбата или загубата
и другия всеобхватен доход на ред „Разходи за амортизация”.
През отчетния и предходни периоди не са възниквали условия и съответно не са отчитани
загуби и не са възстановявани загуби от обезценка на Имоти, машини и съоръжения.
По договори за банков кредит е учреден първи по ред залог по реда на ЗОЗ на търговско
предприятие Регала Инвест АД като съвкупност от права, задължения и фактически
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отношения. Подробна информация за размера и условията на кредита е видна от пояснение
13.
Към 31.12.2019 г. Дружеството няма поети ангажименти за придобиване на активи.
Към 31.12.2019 г. (31.12.2018 г., 31.12.2017 г.) не е имало съществени договорни задължения
във връзка със закупуване на имоти, машини и съоръжения.

7. Инвестиционни имоти
Инвестиционните имоти на Дружеството включват имоти–земи с площ от 292 095 кв.м.,
които се намират в гр. Варна и околностите и се държат с цел получаване на приходи от наем
или за увеличаване стойността на капитала.

Инвестиционни имоти
Разходи за подобрение на инвестиционни имоти

31.12.2019

31.12.2018

01.01.2018

‘000 лв.
25 282
26
25 308

‘000 лв.
24 712
26
24 738

‘000 лв.
24 297
26
24 323

Промените в балансовите стойности, представени в отчета за финансовото състояние, могат
да бъдат обобщени, както следва:

Балансова стойност към 1 Януари 2018 г.
Разходи увеличаващи стойността на инвестиционните имоти
Промяна на справедливата стойност
Балансова стойност към 31 Декември 2018 г.
Разходи увеличаващи стойността на инвестиционните имоти
Промяна на справедливата стойност
Балансова стойност към 31 Декември 2019 г.

Инвестиционни
имоти
‘000 лв.
24 323
415
24 738
570
25 308

Възприет е подход за последваща оценка на инвестиционните имоти по тяхната справедлива
стойност. Дружеството извършва преоценка на база оценка на лицензиран оценител Руска
Николова Димитрова – „ФОРУМ“ ЕООД, ЕИК 103171527, тел. 088 820 4905, адрес: 9000
Варна, ул. „Константин Павлов“ №6, Сертификат Рег.№ 900300005/14.12.2009г. от Камарата
на независимите оценители в България; Сертификат Рег.№ 500100139/14.12.2009г. от
Камарата на независимите оценители в България; Сертификат Рег.№ 100100327/14.12.2009г.
от Камарата на независимите оценители в България.
За информация относно определянето на справедливата стойност на инвестиционните
имоти вижте пояснение 32.2.
Към 31.12.2019 г. Дружеството няма поети ангажименти за придобиване на инвестиционни
имоти.
Инвестиционните имоти са предоставени като обезпечение по договори за банкови кредити.
Подробна информация за размера и условията на кредита е видна от пояснение 14.
Към 31 декември 2019 г. върху инвестиционните имоти, собственост на Дружеството са
учредени ипотеки както следва:
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- първа по ред договорна ипотека върху недвижимите имоти - земи, собственост на
Дружеството;
- втора по ред договорна ипотека, върху недвижимите имоти – земи, класифицирани
като инвестиционни имоти, собственост на Дружеството;
- трета по ред договорна ипотека, върху недвижимите имоти – земи, класифицирани
като инвестиционни имоти, собственост на Дружеството;
- първи по ред залог по реда на ЗОЗ на търговско предприятие Регала Инвест АД като
съвкупност от права, задължения и фактически отношения;
- първи по ред особен залог по реда на ЗОЗ на притежаваните от Регала Инвест АД
101 891 броя поименни безналични акции с балансова стойност в размер на 2 288 хил. лв.,
представляващи 45% от капитала на „Галатекс“ АД, емисия BG11GAVAAT10
Върху част от инвестиционните имоти е наложена възбрана от ЧСИ Николай
Георгиев по ИД от 2019г. за задължения на Дружеството към Община Варна.
8. Дългосрочни финансови активи
Сумите, признати в отчета за финансовото състояние, се отнасят към следните категории
дългосрочни финансови активи:

Пояснение

2019
‘000 лв.

2018
‘000 лв.

2017
‘000 лв.

8.1

2 288
2 288

2 288
2 288

2 288
2 288

Финансови активи на разположение за продажба:
Акции

8.1. Финансови активи на разположение за продажба
Балансовата стойност на финансовите активи на разположение за продажба, включващи
101 891 броя акции – 45% от капитала на Галатекс АД, и е представена, както следва:
2019
2018
2017
‘000 лв.
‘000 лв.
‘000 лв.
Акции
2 288
2 288
2 288
Балансова стойност
2 288
2 288
2 288
Активите се отчитат по справедлива стойност.
Финансовите активи на разположение за продажба са номинирани в български лева и не се
търгуват на публична фондова борса. Справедливата им стойност е определена от
лицензиран оценителРуска Николова Димитрова – „ФОРУМ“ ЕООД, ЕИК 103171527, тел.
088 820 4905, адрес: 9000 Варна, ул. „Константин Павлов“ №6, Сертификат Рег. №
900300005/14.12.2009 г. от Камарата на независимите оценители в България; Сертификат Рег.
№ 500100139/14.12.2009 г. от Камарата на независимите оценители в България; Сертификат
Рег. № 100100327/14.12.2009 г. от Камарата на независимите оценители в България.
За информация относно определянето на справедливата стойност на финансовите активи
на разположение за продажба вижте пояснение 31.1.
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Върху притежаваните акции от капитала на „Галатекс”АД във връзка с банков кредит са
наложени тежести. Подробна и нформация за предоставните обезпечения е оповестена в
пояснение 13
9. Незавършено производство

Разходи за изграждане на многофамилна
жилищна сграда

2019
‘000 лв.

2018
‘000 лв.

2017
‘000 лв.

35
35

35
35

35
35

Разходите са във връзка със започнали през предходни периоди процедури по реализиране
на инвестиционните намерения на дружеството за изграждане на част от предвидените за
изграждане сгради, върху притежаваните от дружеството земи на територията на кв.151, по
плана на 29-ти м.р., гр.Варна /кв.Аспарухово, местност Вилите/. Към момента Регала Инвест
АД има влязло в сила разрешение за строеж на многофамилна жилищна сграда, в УПИ V2665, 2612 /идентификатор 10135.5506.894/. Сградата е с РЗП 11 851 кв.м. и застроена площ
от 1 581,34 кв.м.
10. Търговски и други вземания

Предоставени аванси и други вземания

2019
‘000 лв.
139

2018
‘000 лв.
140

2017
‘000 лв.
139

5

5

5

139

140

139

В т.ч. предоставени аванси

Всички вземания са краткосрочни. Нетната балансова стойност на вземанията се приема за
разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност.
Всички търговски и други вземания на Дружеството са прегледани относно индикации за
обезценка.
Изменението на търговските вземания може да бъде представено по следния начин:

Салдо към началото на периода
Възникнали
Отписани суми (в т.ч. погасени)
Салдо към 31 декември

2019
‘000 лв.
140
(1)
139

2018
‘000 лв.
139
1
140

2017
‘000 лв.
139
139

11. Пари и парични еквиваленти
Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи:

Парични средства в банки и в брой в:
- български лева
- в евро
Пари и парични еквиваленти

2019
‘000 лв.

2018
‘000 лв.

2017
‘000 лв.

4
59
63

5

5

5

5

Регала инвест АД
Финансов отчет
31 декември 2019 г.

35

За обезпечаване на вземанията на Община Варна представляващи непогасени задъжения на
„Регала инвест“АД по ЗМДТ е образувано ИД и е наложен запор върху банковите сметки на
Дружеството.
12. Собствен капитал
12.1.Акционерен капитал
Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 18 428 734 на брой напълно платени
безналични, обикновени, поименни акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция.
Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват
един глас от общото събрание на акционерите на Дружеството.
Брой акции, напълно платени на 01 януари:

2019

2018

2017

акции

18 428 734

18 428 734

18 428 734

Брой акции, издадени и напълно платени към 31 декември:
акции

18 428 734

18 428 734

18 428 734

Списъкът на основните акционери на Дружеството е представен, както следва:
31 декември 2019
Брой акции
с право на
глас

31 декември 2018
Брой акции с
право на глас

%

31 декември 2017
Брой акции
с право на
глас

%

%

РОСИМ ЕООД

6 924 926

37,58

6 924 926

37,58

6 925 576

37,58

С И Р ЕООД

6 983 009

37,89

6 983 009

37,89

6 890 709

37,39

83 180

0,45

83 180

0,45

83 180

0,45

1 810 784

9,83

1 825 800

9,91

1 825 800

9,91

УПФ СЪГЛАСИЕ

996 327

5,41

996 327

5,41

1 286 327

6,98

ДИВЕЛЪПМЪНТ
АСЕТС ЕАД

1 214 252

6,59

1 213 902

6,59

416 256

2,25

401 590

2,17

1 417 142

7,69

18 428 734

100,00

18 428 734

100,00

18 428 734

100,00

РЕГАЛА ИНВЕСТ АД
ЦЕНТРАЛНА
КООПЕРАТИВНА
БАНКА АД

ДРУГИ АКЦИОНЕРИ
с под 5%

12.2. Изкупени собствени акции
На 21.05.2014 г. на основание чл.187б от ТЗ и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, Общото събрание на
акционерите на "Регала инвест"АД приема решение за обратно изкупуване на акции при
следните условия:
1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване: до 3% от общия брой
издадени от Дружеството акции, за целия срок на изкупуване;
2. Срок за извършване на изкупуването: до 5 /пет/ години от приемане на
решението за обратно изкупуване на собствени акции на “Регала Инвест” АД;
3. Минимален размер на цената на изкупуване: 1,50 лв.;
4. Максимален размер на цената на изкупуване: 2,40 лв.;
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Към 31 декември 2019 г. „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД притежава 83 180 бр. собствени акции,
представляващи 0,45 % от капитала на дружеството. Акциите са с номиална стойност 1 лв. за
акция.
Салдо на 01 януари 2017
Обратно изкупени собствени акции
Разходи по обратно изкупени собствени акции
Продадени обратно изкупени собствени акции
Салдо на 31 декември 2017

Акции
брой
(83 180)
(83 180)

‘000 лв.
(161)
(161)

Салдо на 01 януари 2018
Обратно изкупени собствени акции
Разходи по обратно изкупени собствени акции
Продадени обратно изкупени собствени акции
Салдо на 31 декември 2018
Салдо на 01 януари 2019
Обратно изкупени собствени акции
Разходи по обратно изкупени собствени акции
Продадени обратно изкупени собствени акции
Салдо на 31 Декември 2019

(83 180)
(83 180)
(83 180)

(161)
(161)
(161)

12.3.

Резерви
Законови
резерви

‘000 лв.

Резерв от
преоценка на
финансови активи
на разпореждане
за продажба
‘000 лв.

Общо

Салдо към 01 януари 2019 г.
Преоценка на нефинансови активи
Друг всеобхватен доход за годината преди данъци
Данъчен приход/(разход)
Друг всеобхватен доход за годината след данъци
Салдо към 31 декември 2019 г.

1 843
1 843

528
528

2 371
2 371

Салдо към 1 януари 2018 г.
Преоценка на нефинансови активи
Друг всеобхватен доход за годината преди данъци
Данъчен приход/(разход)
Друг всеобхватен доход за годината след данъци
Салдо към 31 декември 2018г.

1 843
1 843

528
528

2 371
2 371

‘000 лв.
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13. Задължения към банки по получени заеми
Заемите включват следните финансови пасиви:
31
Декември
2019
‘000 лв.

Текущи
31
Декември
2018
‘000 лв.

31
Декември
2017
‘000 лв.

31
Декември
2019
‘000 лв.

Нетекущи
31
Декември
2018
‘000 лв.

31
Декември
2017
‘000 лв.

Банкови заеми

3 489

3 102

2 850

-

-

-

Общо балансова
стойност

3 489

3 102

2 850

-

-

-

Всички заеми са деноминирани в български лева.
Заеми отчитани по амортизирана стойност
Към 31 Декември 2019 г. дружеството има разрешен банков кредит – овърдрафт, както следва:
· Дата на договор – 07 Юли 2014 г.;
· Размер на разрешения лимит към 31 Декември 2019 г.. – до 1 650 хил. евро;
· Срок на погасяване – 07.01.2020 г.; с междинно погасяване (намаляване на лимита за
ползване), както следва:
- На 07.11.2019г. – погасителна вноска в размер на 825 хил. евро
- На 07.12.2019г. – погасителна вноска в размер на 412,5 хил. евро
- На 07.01.2020г. – погасителна вноска в размер на 412,5 хил. евро;
· Лихвени условия - редовен лихвен процент: 7.5%; лихвен процент за просрочена
главница:неразрешен овърдрафт - 35%;
· Обезпечения:
- първа по ред договорна ипотека върху недвижимите имоти - земи, собственост на
Дружеството;
- втора по ред договорна ипотека, върху недвижимите имоти – земи, класифицирани
като инвестиционни имоти, собственост на Дружеството;
- трета по ред договорна ипотека, върху недвижимите имоти – земи, класифицирани
като инвестиционни имоти, собственост на Дружеството;
- първи по ред залог по реда на ЗОЗ на търговско предприятие Регала Инвест АД като
съвкупност от права, задължения и фактически отношения;
- първи по ред особен залог по реда на ЗОЗ на притежаваните от Регала Инвест АД
101 891 броя поименни безналични акции с балансова стойност в размер на 2 288 хил. лв.,
представляващи 45% от капитала на „Галатекс“ АД, емисия BG11GAVAAT10
· Валута, в която се извършват плащанията – евро.
Солидарно отговорни съдлъжници по кредита са "СИР" ООД и "РОСИМ" ЕООД.
Балансовата стойност на банковите заеми се приема за разумна приблизителна оценка на
справедливата им стойност.
Балансовата стойност на банковите заеми се приема за разумна приблизителна оценка на
справедливата им стойност.
Към 31.12.2019г. задълженията по получени банкови заеми в размер на 2 420 хил.лв. главница
и 262 хил.лв. лихви и такси са в просрочие. Към датата на одобрения на настоящия финансов
отчет сумата на просрочените задължения по получени банкови заеми е в размер на 3 489
хил.лв. (главница и лихва).
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14. Възнаграждения на персонала
14.1.Разходи за персонала
Разходите за възнаграждения на персонала включват:

Разходи за заплати
Разходи за социални осигуровки
Разходи за персонала
14.2.

2019
‘000 лв.

2018
‘000 лв.

(72)
(17)
(89)

(49)
(13)
(62)

Задължения към персонала и осигурителни институции

Задължения към персонала, признати в отчета за финансовото състояние, се състоят от
следните суми:
2019
‘000 лв.

2018
‘000 лв.

2017
‘000 лв.

6
11
17

2
16
18

1
6
7

Текущи:
Задължения за заплати
Задължения за осигуровки

Текущата част от задълженията към персонала представляват задължения към настоящи
служители на Дружеството, за периода м.04.2018г. – 31.12.2019 г. Към края на отчетния
период няма неползвани компенсируеми отпуски.
Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение,
след като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
Дружеството е задължено да му изплати обезщетение в размер до шест брутни работни
заплати. Дружеството не е начислило правно задължение за изплащане на обезщетения на
наетите лица при пенсиониране в съответствие с изискванията на МСС 19 „Доходи на наети
лица” предвид изключително малкия средно-списъчен брой на персонала (1 човек). Размера
на задължението би бил несъществен за целите на отчета.

15. Търговски задължения
Текущи:
Задължения към доставчици
Получени аванси

2019
‘000 лв.

2018
‘000 лв.

2017
‘000 лв.

16
50
66

9
9

4
4
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16. Данъчни задължения
Данъчни задължения в т.ч.:

2019
‘000 лв.
67

2018
‘000 лв.
19

2017
‘000 лв.
15

9
9
49

3
16

1
14

ДДС
Данък върху доходите на физически лица
Местни данъци и такси

Задълженията на Дружеството за местни данъци и такси са просрочени към датата на
изготвяне на годишния финансов отчет. За обезпечаване на посочените задължения е
наложен запор върху банковите сметки на Дружеството и е наложена възбрана върху част
от инвестиционните имоти от ЧСИ Николай Георгиев по ИД.

17. Лизинг
Оперативен лизинг като лизингополучател
Дружеството е лизингополучател по договор за оперативен лизинг. Договорът е
краткосрочен, със срок на действие до 31.12.2020 г.
Разходите за наеми за 2019 г., възлизащи на 1 хил. лв. (2018 г.: 1хил. лв.), са включени в отчета
за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Разходи за външни услуги“.

18. Промяна в справедливата стойност на инвестиционните имоти
Промяна в справедливата стойност на
инвестиционните имоти,
в т.ч.:
- в увеличение
- в намаление

Подробна информация касаеща определянето на
инвестиционните имоти е направена в пояснение 32.2.

2019
‘000 лв.
570
570

2018
‘000 лв.
415
415

справедливата

стойност

на

19. Приходи от продажба на дългосрочни права върху активи

Приходи от продажба на дългосрочни права върху активи

2019

2018

‘000 лв.

‘000 лв.

-

2

-

2
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20. Разходи за материали
Разходите за материали включват:

Разходи за ел.енергия офис

2019

2018

‘000 лв.

‘000 лв.

(3)

(4)

(3)

(4)

2019

2018

‘000 лв.

‘000 лв.

(3)
(1)
(5)
(1)
(1)

(3)
(1)
(6)
(2)
(1)

(11)

(13)

21. Разходи за външни услуги
Разходите за външни услуги включват:
Разходи за одит
Разходи за консултантски услуги
Разходи за такси
Разходи за експертни оценки
Разходи за наем

Възнаграждение за одиторски услуги:
Този индивидуален финансов отчет е одитиран от одиторско дружество „Актив” ООД и
регистриран одитор отговорен за одита Костадинка Коева. Възнаграждението на
регистрирания одитор е за независим финансов одит на финансовия отчет. През годината
регистрираният одитор не е предоставял други услуги. Настоящото оповестяване е в
изпълнение на изискванията на чл. 30 ал. 1 от Закона за счетоводството.
22. Други разходи
Разходи за МДТ
Разходи за глоби и неустойки
Други

2019
‘000 лв.
(32)
(3)
(35)

2018
‘000 лв.
(32)
(1)
(33)

23. Финансови приходи и разходи
Финансовите разходи за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани както
следва:

Такси по заеми
Лихви по заеми, в т.ч.
Лихви по просрочена главница
Обща сума на финансовите разходи

2019
‘000 лв.
(21)
(376)
(158)
(397)

2018
‘000 лв.
(26)
(238)
(264)

Регала инвест АД
Финансов отчет
31 декември 2019 г.

41

24. Разходи за данъци върху дохода
Очакваните разходи за данъци, базирани на приложимата данъчна ставка за България в
размер на 10 % и действително признатите данъчни разходи в печалбата или загубата могат
да бъдат равнени, както следва:

Печалба преди данъчно облагане
Данъчна ставка
Очакван разход за данъци върху дохода

2019
‘000 лв.

2018
‘000 лв.

35
10%
(4)

40
10%
(4)

58
(8)
-

43
(5)
-

Данъчен ефект от:

Корекции за приходи, освободени от данъчно облагане
Корекции за разходи, непризнати за данъчни цели
Разходи за данъци върху дохода

През предходния и настоящия период в предприятието не са възниквали и не са
отчитани отсрочени данъчни активи.
Непризнати данъчни активи.

Временна разлика

31.12.2019 г.
31.12.2018 г.
Размер на Размер на
Размер на Отсрочен
Забележка
временната временната временната данъчен
(причина за
разлика
разлика
разлика
актив
непризнаването
(хил.лв.):
(хил.лв.):
(хил.лв.):
(хил.лв.): им като актив):

Данъчни загуби от
предходни периоди

1 897

190

1 663

166

Общо непризнати
данъчни активи:

1 897

190

1 663

166

Дружеството не
разполага с
достатъчно
надеждни
прогнози относно
наличието на
бъдещи данъчни
печалби, срещу
които може да се
приспадне
намаляемата
временна разлика,
данъчната загуба

25. Доход на акция и дивиденти
25.1.

Доход на акция

Основният доходна акция и доходътна акция с намалена стойност са изчислени, като за
числител еизползвана нетната печалба, подлежаща на разпределение между акционерите на
Дружеството.
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Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доходна акция,
както и нетната печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени
акции, е представен, както следва:

Печалба, подлежаща на разпределение (в лв.)
Средно претеглен брой акции
Основен доходна акция (в лв. за акция)

2019

2018

2017

35 072
18 372 563
0,00

40 172
18 372 563
0,00

8 389
18 372 563
0,00

Среднопретегленият брой акции, представлява броя на държаните обикновени акции в
началото на периода, коригиран с броя на обратно изкупените обикновени акции умножен
по средно-времевия фактор. Този фактор изразява броя на дните, през които конкретните
акции са били държани, спрямо общия брой на дните в периода.
Доход на акция с намалена стойност не се изчислява, тъй като няма издадени потенциални
акции с намалена стойност.
25.2.

Дивиденти

През 2019 г. Дружеството не е разпределяло и съответно не е изплащало дивидентина своите
акционери.
26. Свързани лица
СвързанителицанаДружеството включват собствениците, ключов управленски персонал и
други описани по-долу:
Наименование на свързаното лице

Описание на типа свързаност

РОСИМ ЕООД
СИР ЕООД
ГАЛАТЕКС АД
ЦАНКО ТОДОРОВ ЦАКОВ
РАДОСЛАВ НИКОЛОВ КОЕВ
СВЕТЛА ЗАХАРИЕВА ДИМИТРОВА
САВА РАДОСЛАВОВ КОЕВ
НАДЯ РАДЕВА ДИНЧЕВА

акционер
акционер
асоциирано предприятие
ключов управленски персонал
ключов управленски персонал
ключов управленски персонал
ключов управленски персонал
ключов управленски персонал

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при
специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.
26.1. Сделки с ключов управленски персонал
Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Съвета на
директорите. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните
разходи:
Краткосрочни възнаграждения:
Заплати
Разходи за социални осигуровки
Общо краткосрочни възнаграждения
Общо възнаграждения

2019
‘000 лв.

2018
‘000 лв.

(69)
(17)
(86)
(86)

(46)
(13)
(59)
(59)
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Получени заеми от ключов управленски персонал, притежаващ акции на "Регала инвест"АД:
Получени заеми
·
·
·
·
·
·
·

·

·
·
·
·
·
·
·

·

26.2.

дата на договора
19.09.2019 г.
главница
31 хил.лв.
договорна лихва
4%
срок на договора
30.09.2020 г.
начислени лихви за 2019 г.
- хил.лв.
погасена главница
- хил.лв.
неуредени разчети към 31.12.2019г. 31 хил.лв.
в т.ч. главница
31 хил.лв.
лихва
- хил.лв.
предоставено обезпечение - няма

дата на договора
30.06.2017 г.
главница
20 хил.лв.
договорна лихва
4%
срок на договора
30.09.2020 г.
начислени лихви за 2019 г.
– 1 хил.лв.
погасена главница
неуредени разчети към 31.12.2019г. 22 хил.лв.
в т.ч. главница
20 хил.лв.
лихва
2 хил.лв.
предоставено обезпечение - няма

Сделки с акционери

Получени заеми
Погасени заеми
Начислени лихви по заеми

2019
‘000 лв.
5
3

2018
‘000 лв.
73
2

Получените заеми от акционери са както следва:
Акционер 1
· дата на договора
11.01.2018 г.
· главница
78 хил.лв.(в т.ч. увеличена главница с 5 хил.лв. през
2019г.)
· договорна лихва
4%
· срок на договора
30.09.2020 г.
· начислени лихви за 2019 г.
3 хил.лв.
· погасена главница
· неуредени разчети към 31.12.2019г.
– 83 хил.лв.
в т.ч. главница
- 78 хил. лв.
лихва
- 5 хил.лв.
· предоставено обезпечение - няма
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дата на договора
05.07.2017 г.
главница
229 хил.лв.
договорна лихва
4%
срок на договора
30.09.2020 г.
начислени лихви за 2019 г.
9 хил.лв.
погасена главница
- хил.лв.
неуредени разчети към 31.12.2019г.
– 252 хил.лв.
в т.ч. главница
- 229 хил. лв.
лихва
- 23 хил.лв.
предоставено обезпечение - няма

Сделки с други свързани лица
2019
‘000 лв.
-

Покупка на услуги

2018
‘000 лв.
-

Получените гаранции и обезпечения от и предоставените такива към свързани лица са

оповестени в пояснение 13.

27. Разчети със свързани лица в края на годината

Текущи
Задължения към:
- ключов управленски персонал
- акционери
Общо текущи задължения към свързани лица
Общо задължения към свързани лица

2019
‘000 лв.

2018
‘000 лв.

2017
‘000 лв.

132
337
469
469

49
319
368
368

28
237
265
265

28. Условни активи и условни пасиви
През периода няма предявени гаранционни и правни искове към Дружеството.
Не са възникнали условни пасиви за Дружеството, вкл. по отношение на асоциирани
предприятия.
29. Категории финансови активи и пасиви
Справедливата стойност на финансовите инструменти е представена в сравнение с тяхната
балансова стойност към края на отчетните периоди по категории както следва:
Финансови активи
Финансови активи на
разположение за продажба:
Акции

Балансова стойност
Справедлива стойност
2019
2018
2017
2019
2018
2017
‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв.
‘000 лв.
2 288
2 288

2 288
2 288

2 288
2 288

2 288
2 288

2 288
2 288

2 288
2 288
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Кредити и вземания:
Търговски и други вземания(без
аванси)
Пари и парични еквиваленти

Финансови пасиви

134

135

134

134

135

134

63
197

5
140

5
139

63
197

5
140

5
139

Балансова стойност
2019

2018

‘000 лв. ‘000 лв.
Задължения към банки по
получени заеми
Търговски задължения (без аванси)
Задължения към свързани лица (без
аванси)

Справедлива стойност
2017

2019

2018

2017

‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв.

3 489

3 102

2 850

3 489

3 102

2 850

16
469

9
368

4
265

16
469

9
368

4
265

3 974

3 479

3 119

3 974

3 479

3 119

Вижте пояснение 4.18. за информация относно счетоводната политика за всяка категория
финансови инструменти. Методите, използвани за оценка на справедливите стойности на
финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност, са описани в пояснение 31.
Описание на политиката и целите за управление на риска на Дружеството относно
финансовите инструменти е представено в пояснение 30.
В таблицата по-долу е представена йерархията на справедливата стойност на активите и
пасивите на Дружеството.
За 2019 г.

Справедлива
стойност

2019 г.
Активи, за които
справедливата стойност се
оповестява
Търговски вземания (без аванси)
Пари и паричниеквиваленти

Котирани
цени на
активен пазар

Значителни
наблюдавани
входящи данни

Значителни
ненаблюдавани
входящи данни

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3

134

-

-

134

63

63

-

-

3 489

-

3 489

-

16
469

-

-

16
469

Пасиви, за които
справедливата стойност се
оповестява
Задължения към банки по
получени заеми
Търговски задължения
Задължения към свързани лица

2018 г.
Активи, за които
справедливата стойност се
оповестява
Търговски вземания (без аванси)
Пари и паричниеквиваленти

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3

135

-

-

135

5

5

-

-
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Пасиви, за които
справедливата стойност се
оповестява
Задължения към банки по
получени заеми
Търговски задължения
Задължения към свързани лица

3 102

-

3 102

-

9
368

-

-

9
368

2017 г.
Активи, за които справедливата
стойност се оповестява
Търговски вземания (без аванси)
Пари и паричниеквиваленти
Пасиви, за които справедливата
стойност се оповестява
Задължения към банки по
получени заеми
Търговски задължения
Задължения към свързани лица

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3

134
5

5

-

134
-

2 850

-

2 850

-

4
265

-

-

3
265

30. Рискове, свързани с финансовите инструменти
Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска
Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си
инструменти. За повече информация относно финансовите активи и пасиви по категории
на Дружеството вижте пояснение 29. Най-значимите финансови рискове, на които е
изложено Дружеството са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.
Управлението на риска на Дружеството се осъществява от Ръководството на Дружеството в
сътрудничество със Съвета на директорите. Политиката на Дружеството за управление на
риска е развита така, че да идентифицира и анализира рисковете, с които се сблъсква
Дружеството, да установява лимити за поемане на рискове и контроли, да наблюдава
рисковете и съответствието с установените лимити. Тези политики подлежат на периодична
проверка с цел отразяване на настъпили изменения в пазарните условия и в дейността на
Дружеството. Дружеството, чрез своите стандарти и процедури за обучение и управление,
цели да развие конструктивна контролна среда, в която всички служители разбират своята
роля и задължения.
Одитният комитет на Дружеството следи как Ръководството осигурява съответствие с
политиките за управление на риска и преглежда адекватността на рамката за управление на
риска по отношение на рисковете, с които се сблъсква Дружеството.Приоритет на
ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали
излагането си на финансови пазари. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват,
така че да имат дългосрочна възвращаемост.
Дружеството не се занимава активно с търгуването на финансови активи за спекулативни
цели, нито пък издава опции.
Най-съществените финансови рискове, на които е изложено Дружеството, са описани подолу.
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Анализ на пазарния риск

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен
риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от
промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност
на Дружеството.
30.1.1. Валутен риск
Сделките на Дружеството се осъществяват в български лева и евро. За Дружеството не
съществува валутен риск поради фиксирания курс на българския лев към еврото:
BGN 1.95583 / EUR 1
30.1.2. Лихвен риск
Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при
дългосрочно финансиране. Затова дългосрочните заеми са обикновено с фиксирани
лихвени проценти.
Дружеството е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти във връзка с
получен банков кредит, който към 31.12.2019 г. е в размер на 3 489 хил.лв. с лихвен процент
определен на база БЛП. Всички останали финансови активи и пасиви на Дружеството са с
фиксирани лихвени проценти.

Анализ на чувствителността на справедливата стойност за инструменти с фиксирана
лихва
Дружеството не отчита финансови активи и пасиви с фиксирана лихва по справедлива
стойност в печалби и загуби и не определя деривативи (лихвени суапове) като хеджиращи
инструменти по модела на отчитане на хеджинг на справедлива стойност. Поради това,
промени в лихвените нива към датата на баланса не биха засегнали печалби и загуби.
30.1.3. Други ценови рискове
Дружествотонее изложено на други ценови рискове, тъй като непритежава публично
търгувани акции и облигации.
30.2.

Анализ на кредитния риск

Кредитният риск представлява рискътдаденконтрагент да не заплати задължението си към
Дружеството. Дружеството е изложена на този риск във връзка с различни финансови
инструменти, като напр. при предоставянето на заеми, възникване на вземания от клиенти,
депозиране на средства, инвестиции в облигации и други. Излагането на Дружеството на
кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи,
признати в края на отчетния период, както е посочено по-долу:

Групи финансови активи – балансови
стойности:
Търговски и други вземания
Пари и парични еквиваленти
Балансова стойност

2019
‘000 лв.

2018
‘000 лв.

2017
‘000 лв.

134
63
197

135
5
140

134
5
139
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Дружеството редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други
контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за
контрол на кредитния риск. Политика на Дружеството е да извършва транзакции само с
контрагенти с добър кредитен рейтинг. Ръководството на Дружеството счита, че всички
гореспоменати финансови активи, които не са били обезценявани или са с настъпил падеж
през представените отчетни периоди, са финансови активи с висока кредитна оценка.
Дружеството е предоставяло финансовите си активи, класифицирани като финансови
активи на разположение за продажба, с балансова стойност в размер на 2 288 хил.лв. като
обезпечение. Подробна информация е оповестена в пояснение 8 и 13.
По отношение на търговските и други вземания Дружеството не е изложено на значителен
кредитен риск. Търговските вземания се състоят от малък брой клиенти. На базата на
исторически показатели, ръководството счита, че кредитната оценка на търговски вземания,
които не са с изтекъл падеж, е добра.
Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти се счита за несъществен.
Загуба от обезценка не е признавана. Балансовите стойности описани по-горе, представляват
максимално възможното излагане на кредитен риск на Дружеството по отношение на тези
финансови инструменти.
30.3.

Анализ на ликвидния риск

Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите задължения.
Дружествотопосреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията
по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и
изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от
ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както
и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за
периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват
със заемите на разположение, за да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ
определя дали заемите на разположение ще са достатъчни, за да покрият нуждите на
Дружеството за периода.
Дружеството държи пари в бройза да посреща ликвидните си нужди,както за краткосрочни,
така и за дългосрочни периоди. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват и
чрез заеми в съответния размер.
Към 31 декември 2019 г. (31.12.2018г.; 31.12.2017г.) падежите на договорните задължения на
Дружеството (съдържащи лихвени плащания, където е приложимо) са обобщени, както
следва:
31 декември 2019 г.

Задължения към банки по
получени заеми
Търговски задължения
Задължения към свързани лица (без
аванси)
Общо

Текущи
До 6 месеца Между 6 и
12 месеца

Нетекущи
От 1 до 5
Над 5
години
години

‘000 лв.

‘000 лв.

‘000 лв.

‘000 лв.

3 489

-

-

-

16
-

469

-

-

3 505

469

-

-
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Задълженията по получени банкови заеми и съществена част от търговските задължения и
задълженията към свързани лица са просрочени.
31 декември 2018 г.

До 6 месеца Между 6 и
12 месеца

Над 5
години

‘000 лв.

‘000 лв.

‘000 лв.

‘000 лв.

-

3 102

-

-

9
-

368

-

-

9

3 470

-

-

До 6 месеца Между 6 и
12 месеца

От 1 до 5
години

Над 5
години

Задължения към банки по
получени заеми
Търговски задължения
Задължения към свързани лица (без
аванси)
Общо

31 декември 2017 г.

От 1 до 5
години

‘000 лв.

‘000 лв.

‘000 лв.

‘000 лв.

-

2 850

-

-

4
-

265

-

-

4

3 115

-

-

Задължения към банки по
получени заеми
Търговски задължения
Задължения към свързани лица (без
аванси)
Общо

Финансовите активи като средство за управление на ликвидния риск
При оценяването и управлението на ликвидния риск Дружеството отчита очакваните
парични потоци от финансови инструменти, по-специално наличните парични средства и
търговски вземания. Наличните парични ресурси и търговски вземания ненадвишават
значително текущите нужди от изходящ паричен поток.
31. Оценяване по справедлива стойност
31.1.Оценяване по справедлива стойност на финансови инструменти
Справедливата стойност на финансови инструменти е представена в сравнение с тяхната
балансова стойност към края на отчетните периоди в следната таблица:
Финансови активи

Финансови активи
на разположение за
продажба:
Акции

Към 31 декември 2019 г.
Справедлива Балансова
стойност стойност
‘000 лв.
‘000 лв.

2 288
2 288

2 288
2 288

Към 31 декември 2018 г.
Към 31 декември 2017 г.
Справедлива Балансова Справедлива Балансова
стойност
стойност
стойност стойност
‘000 лв.
‘000 лв.
‘000 лв.
‘000 лв.

2 288
2 288

2 288
2 288

2 288
2 288

2 288
2 288

Оценката по справедлива стойност се изготвя за трета поредна година и се базира на методи
за остойностяване, които превръщат бъдещи суми /приходи и разходи/ в единна текуща
/т.е. сконтирана/ сума.
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Справедливата стойност на финансови инструменти е определена на базата доклада на
независим лицензиран оценител Руска Николова Димитрова – „ФОРУМ“ ЕООД, тел.
0888204905, адрес: 9000 Варна, ул. „Константин Павлов“ №6, Сертификат Рег.№
900300005/14.12.2009 г. от Камарата на независимите оценители в България.
Финансовите активи и пасиви, оценявани по справедлива стойност в отчета за финансовото
състояние, са групирани в следните категории съобразно йерархията на справедливата
стойност:
31 декември 2019 г.
Финансови активи на разположение
за продажба:
Акции
Нетна справедлива стойност

Ниво 3

Общо

‘000 лв.

‘000 лв.

2 288
2 288

2 288
2 288

Тази йерархия групира финансовите активи и пасиви в три нива въз основа на значимостта
на входящата информация, използвана при определянето на справедливата стойност на
финансовите активи и пасиви. Йерархията на справедливата стойност включва следните
нива:
- 1 ниво: котирани цени (некоригирани) на активни пазари за идентични активи или
пасиви;
- 2 ниво: наблюдавани цени - входяща информация, различна от пазарни цени,
включени на ниво 1, която може да бъде наблюдавана по отношение на даден актив
или пасив, или пряко (т. е. като цени) или косвено (т. е. на база на цените); и
- 3 ниво: входяща информация за даден актив или пасив, която не е базирана на
наблюдавани пазарни данни.
Даден финансов актив или пасив се класифицира на най-ниското ниво на значима входяща
информация, използвана за определянето на справедливата му стойност.
Акции (Ниво 3):
Акциите, притежавани от Дружеството не се търгуват на активен пазар. Справедливата им
стойност е определена на базата на техника за изчисляване на настоящата стойност.
Очакваните бъдещи парични потоци са дисконтирани с коефициент на дисконтиране 0,12.
Дисконтовият коефициент отговаря на очаквания лихвен процент за необезпечени
задължения на Дружеството към отчетната дата и следователно отчита кредитната позиция
на Дружеството.
Приложеният метод за оценка е Приходния подход. Използвани входящи данни:
историческите финансови отчети на предприятието, като ориентир за прогнозиране на
бъдещите приходни или парични потоци на предприятието; сключените договори за наем
– за 24 обекта, с общ размер на приходите за 2019 г. в размер от 210 хил.лв.
Началното салдо на финансовите инструменти, включени на това ниво, може да бъде
равнено с крайното им салдо към отчетната дата, както следва:

Салдо към 01 януари
Печалби, признати в:
Друг всеобхватен доход
Салдо към 31 декември

2019
‘000 лв.
2 288

2018
‘000 лв.
2 288

2017
‘000 лв.
2 288

2 288

2 288

2 288
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Не е имало трансфери в или от ниво 3 през представените отчетни периоди.
Процеса на оценяване на финансовите активи на Дружеството, съгласно доклада на
лицензирания оценител включва:
• Планиране,

•
•
•
•

Събиране, проверяване, обработване и анализ на информацията,
Изготвяне на прогнозни парични потоци,
Дисконтиране на паричните потоци
Изготвяне на оценителски доклад.

За финансовите активи на Дружеството, класифицирани на ниво 3, се използват следните
техники за оценяване:
• Изготвяне на таблица с прогнозни приходи и разходи и прогнозни парични
потоци
• Определяне на коефициент на дисконтиране
• Определяне на дисконтови фактори
• Изчисляване на настоящи стойности на парични потоци
• Изчисляване на терминална стойност
• Определяне на чистата настояща стойност на оценявания обект
• Изчисляване на справедлива пазарна стойност
31.2.

Оценяване по справедлива стойност на нефинансови активи

Следната таблица представя нивата в йерархията на нефинансови активи към 31 декември
2019г. и 31 декември 2018 г., оценявани периодично по справедлива стойност:
31 декември 2019 г.
Инвестиционни имоти:
- земя
31 декември 2018 г.
Инвестиционни имоти:
- земя
31 декември 2017 г.
Инвестиционни имоти:
- земя

Ниво 3

Общо

‘000 лв.

‘000 лв.

25 308

25 308

Ниво 3

Общо

‘000 лв.

‘000 лв.

24 738

24 738

Ниво 3

Общо

‘000 лв.

‘000 лв.

24 323

24 323

Справедливата стойност на недвижимите имоти на Дружеството е определена на базата на
доклади на независим лицензиран оценител Руска Николова Димитрова – „ФОРУМ“ ЕООД,
тел. 088 820 4905, адрес: 9000 Варна, ул. „Константин Павлов“ №6, Сертификат Рег.№
900300005/14.12.2009 г. от Камарата на независимите оценители в България.
Използваният метод за оценка на земите е Пазарен подход, който се прилага, когато са
налице сделки с един и същ вид стоки или услуги, осъществявани между свързани лица и
същият вид сделки между независими търговци, като определянето на обичайните пазарни
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цени се извършва чрез анализ и сравнение на цените и условията на сделките между
независими търговци.
Справедливата стойност на поземлените имоти е оценена, като е използван сравнителният
метод, според който оценката се изготвя за четвърта поредна година съгласно МСФО 13
”Оценяване по справедлива стойност”.
Методът е приложен при оценка на оценяваните обекти, като се базира на акумулиране и
анализ на информация от извършени продажби и оферирани цени за подобни на
оценяваните активи. Прилагането на този метод отчита последните продажби на подобни
активи за последните 12 месеца, оценява значението на различията с аналозите по отделни
показатели за сравнение и се стреми да получи най-близка достоверна продажна цена на
оценяваните активи.
Предвид увеличеното търсене и сделки с имоти в местностите в които са разположени част
от земите е актуализирана пазарната стойност към датата на оценката.
Най-ефективното и добро използване на земите не се различава от използването им в
момента.
Ниво на йерархия на справедливата стойност - ниво 3. Няма прехвърляния на нивата между
две години, тъй като няма промяна във входящите данни, на които е базиран оценката.
Началното салдо на инвстиционните имоти на ниво 3 може да бъде равнено с крайното им
салдо към отчетната дата, както следва:

Салдо към 01 януари 2019 г.
Квалифицирани като държани за продажба
Салдо към 31 декември 2019 г. преди промяна в
справедливата стойност
Салдо към 31 декември 2019г. след промяна в
справедливата стойност
Сума, включена в печалбата или загубата на ред „Промяна в
справедливата стойност на инвестиционни имоти“, в
резултат на нереализирани печалби или загуби от
активи, държани към края на отчетния период

Салдо към 01 януари 2018 г.
Новопридобити инвестиционни имоти
Салдо към 31 декември 2018 г. преди промяна в
справедливата стойност
Салдо към 31 декември 2018г. след промяна в
справедливата стойност
Сума, включена в печалбата или загубата на ред „Промяна в
справедливата стойност на инвестиционни имоти“, в
резултат на нереализирани печалби или загуби от
активи, държани към края на отчетния период

32. Политика и процедури за управление на капитала
Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са:

Инвестиционни имоти
‘000 лв.
24 738
24 738
25 308

570
Инвестиционни имоти
‘000 лв.
24 323
24 323
24 738

415
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да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува като действащо
предприятие; и
· да осигури адекватна рентабилност за собствениците, като определя цената на
продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска.
Дружеството наблюдава капитала на базата на коефициент на задлъжнялост, представляващ
съотношението на нетен дълг към общия капитал.
·

Нетният дълг включва сумата на заемите, намалена с балансовата стойност на парите и
паричните еквиваленти.
Дружеството управлява структурата на капитала и прави необходимите корекции в
съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на
съответните активи. За да поддържа или коригира капиталовата структура, Дружеството може
да промени сумата на дивидентите, изплащани на собствениците, да върне капитал на
акционерите, да емитира нови акции или да продаде активи, за да намали задълженията си.
Капиталът за представените отчетни периоди може да бъде анализиран, както следва:
2019
‘000 лв.
23 810
23 810

2018
‘000 лв.
23 775
23 775

2017
‘000 лв.
23 735
23 735

4 108
(63)
4 045

3 516
(5)
3 511

3 141
(5)
3 136

1:(0,170)

1:(0,148)

1:(0,132)

Собствен капитал
Коригиран капитал
+Дълг
- Пари и парични еквиваленти
Нетен дълг
Съотношение на коригиран капитал
към нетен дълг

Изменението на съотношението през 2019 г. се дължи главно на увеличението на дълга и поспециално на задълженията към банки по получени заеми и намаление на пари и парични
еквиваленти.
Дружеството не е променяло целите, политиките и процесите за управление на капитала,
както и начина на определяне на капитала през представения отчетен период.
33. Равнение на пасивите, възникващи от финансова дейност
Парични потоци
от дейността

Промени с непаричен характер

Входящи Изходящи
парични парични
1.1.2019 потоци
потоци
‘000 лв
Получени
краткосрочни заеми
от банки
Получени
краткосрочни заеми
от свързани лица

‘000 лв

‘000 лв

Придобивания

‘000 лв

Ефект на
промените
Промени в
Други
в
справедливата
промени
обменните
стойност
31.12.2019
курсове
‘000 лв

‘000 лв

‘000 лв

‘000 лв

3 102

377

-

10

3 489

339

36

-

13

388
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34. Събития след края на отчетния период
Не са възникнали коригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на
оторизирането му за издаване, които не са намерили отражение в настоящия финансов
отчет.
След датата на годишния финансов отчет до датата на неговото одобряване настъпиха
следните съществени некоригиращи събития:
В началото на март 2020 г. в следствие на разпространиние на новия коронавирус (COVID19) в световен мащаб Световната здравна организация обяви и наличието на пандемия от
коронавирус. В резултат на това се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност
на редица предприятия и цели икономически отрасли. Разпространението на COVID-19 се
оценява като събитие със значително влияние върху глобалното търсене и предлагане на
стопански и финансови ресурси, като съществува значителна несигурност в икономическата
активност на множество бизнеси и стопански субекти. Пандемията предизвиква чувствително
намаляване на икономическата активност в световен мащаб и в страната и поражда
значителна неизвестност за бъдещите процеси в макроикономиката през 2020 година и след
това.
Ръководството оценява това събитие като некоригиращо събитие, настъпило след датата на
годишния финансов отчет, което въпреки съществения си ефект върху икономиката в
страната няма да постави под съмнение възможността на Дружеството да продължи да
функционира като действащо предприятие в обозримо бъдеще.
Ръководството ще продължи да следи потенциалното въздействие на пандемията с оглед
вземане на навременни и адекватни решения за смекчаване на възможните бъдещи ефекти
върху дейността на Дружеството. Поради непредсказуемата динамика на COVID-19, обхватът
и ефектите върху бизнеса на Дружеството е практически невъзможно да бъдат оценени на
този етап, защото са зависими както от настъпването на бъдещи непредвидими събития, така
и от понататъшните мерки, които ще предприеме правителството във връзка с пандемията.
35. Одобрение на финансовия отчет
Финансовият отчет към 31 декември 2019 г. (включително сравнителната информация) е
одобрен и приет от Съвета на директорите на 27.07.2020 г.

I. ÎÁÙÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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“%&'$($)*+,&-.”)/0
ãð. Âàðíà
ãð. Âàðíà, óë. Ãåîðãè Ñòàìàòîâ 1

„ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ å âïèñàíî â Òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð êúì Àãåíöèÿòà ïî âïèñâàíèÿòà íà
18.10.2013 ã. ñ ÅÈÊ 202780647.
Äðóæåñòâîòî å ó÷ðåäåíî ñ ðåøåíèå íà ÎÑÀ ÷ðåç ðàçäåëÿíå ïî ñìèñúëà íà ÷ë.262á îò Òúðãîâñêèÿ
çàêîí íà „Èíâåñòèöèîííà Êîìïàíèÿ Ãàëàòà” ÀÄ íà äâå íîâîó÷ðåäåíè äðóæåñòâà – „ÐÅÃÀËÀ
ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ è „ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÀ ÊÎÌÏÀÍÈß ÃÀËÀÒÀ” ÀÄ. Â ðåçóëòàò íà ðàçäåëÿíåòî
ïðåîáðàçóâàùîòî ñå äðóæåñòâî „Èíâåñòèöèîííà Êîìïàíèÿ Ãàëàòà” ÀÄ ñå ïðåêðàòÿâà áåç
ëèêâèäàöèÿ, à äâåòå íîâîó÷ðåäåíè äðóæåñòâà „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ è „ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÀ
ÊÎÌÏÀÍÈß ÃÀËÀÒÀ” ÀÄ ñòàâàò íåãîâè ïðàâîïðèåìíèöè çà ÷àñòè îò èìóùåñòâîòî ìó, ñúãëàñíî
ïðåäâèäåíîòî â ïëàíà çà ïðåîáðàçóâàíå ïî ÷ë. 262ä, àë.3 è 262æ îò Òúðãîâñêèÿ çàêîí, êàêòî è
ñâúðçàíè ëèöà. Ñàìîòî ïðåîáðàçóâàëî ñå äðóæåñòâî „Èíâåñòèöèîííà Êîìïàíèÿ Ãàëàòà” ÀÄ å
ó÷ðåäåíî ÷ðåç ïðàâîïðèåìñòâî â ðåçóëòàò íà ïðåîáðàçóâàíå íà äðóæåñòâî ñ îãðàíè÷åíà
îòãîâîðíîñò „Àñåí Íèêîëîâ 1” ÎÎÄ â „Àñåí Íèêîëîâ 1” ÀÄ, âïîñëåäñòâèå ñ íàèìåíîâàíèå „Èíâåñòèöèîííà Êîìïàíèÿ Ãàëàòà” ÀÄ, ãð. Âàðíà.
Àêöèîíåðèòå â ïðåîáðàçóâàùîòî ñå äðóæåñòâî ñòàâàò àêöèîíåðè âúâ âñÿêî îò äâåòå
íîâîó÷ðåäåíè äðóæåñòâà „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ è „ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÀ ÊÎÌÏÀÍÈß ÃÀËÀÒÀ” ÀÄ,
êàòî ïðèäîáèâàò àêöèè â òÿõ ïðîïîðöèîíàëíî íà äåëà èì â êàïèòàëà íà ïðåîáðàçóâàùîòî ñå
äðóæåñòâî.
Ïðåîáðàçóâàùîòî ñå „Èíâåñòèöèîííà Êîìïàíèÿ Ãàëàòà” ÀÄ å ïóáëè÷íî äðóæåñòâî ïî ñìèñúëà íà
÷ë.110 îò Çàêîíà çà ïóáëè÷íîòî ïðåäëàãàíå íà öåííè êíèæà („ÇÏÏÖÊ”). Ñúãëàñíî ÷ë.122, àë.1 è
÷ë.110, àë. 2 ÇÏÏÖÊ è òúé êàòî å ó÷ðåäåíî â ðåçóëòàò íà ïðåîáðàçóâàíå íà ïóáëè÷íî äðóæåñòâî,
„ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ ïðèäîáèâà ñòàòóò íà ïóáëè÷íî äðóæåñòâî ïî ñèëàòà íà çàêîíà. Äðóæåñòâîòî
îñúùåñòâÿâà ñâîÿòà äåéíîñò ïðè ñïàçâàíå íà ðàçïîðåäáèòå íà ÇÏÏÖÊ, ÇÏÇÔÈ, ïîäçàêîíîâèòå
íîðìàòèâíè àêòîâå ïî ïðèëàãàíåòî èì, êàêòî è íà îñòàíàëèòå íîðìàòèâíè àêòîâå, ðåãóëèðàùè
äåéíîñòòà íà ïóáëè÷íèòå äðóæåñòâà.
6"&2#&.)+$)2&7+8-.:
Ñòðîèòåëñòâî è ïðîäàæáà íà íåäâèæèìè èìîòè; âúòðåøíî è
âúíøíîòúðãîâñêà äåéíîñò; òðàíñïîðò íà ïúòíèöè è òîâàðè â ñòðàíàòà è ÷óæáèíà; ñïåäèöèîííà,
ëèçèíãîâà, êîìèñèîííà è èíôîðìàöèîííà äåéíîñò; õîòåëèåðñòâî è ðåñòîðàíòüîðñòâî; âúòðåøåí
ìåæäóíàðîäåí òóðèçúì è òóðîïåðàòîðñêà äåéíîñò ñëåä ëèöåíç; òúðãîâñêî ïðåäñòàâèòåëñòâî è
ïîñðåäíè÷åñòâî â ñòðàíàòà è ÷óæáèíà; ïðîèçâîäñòâî íà ñòîêè è óñëóãè; ñäåëêè ñ èíòåëåêòóàëíà
ñîáñòâåíîñò; ðåêëàìíà è èçäàòåëñêà äåéíîñò; êàêòî è âñÿêà äðóãà äåéíîñò, ðàçðåøåíà îò çàêîíà.
Ïðåç 2019 ã. âêëþ÷èòåëíî Ðåãàëà Èíâåñò ÀÄ èìà çà îñíîâíà äåéíîñò óïðàâëåíèå íà ñîáñòâåíè
íåäâèæèìè èìîòè, âêëþ÷âàùî îòäàâàíå ïîä íàåì íà ñîáñòâåíè íåäâèæèìè èìîòè.
189-.,&+8-.:

Äðóæåñòâîòî å 100 % - ÷àñòíà ñîáñòâåíîñò.

;$5!.$(: Êúì 31 äåêåìâðè 2019 ã. ðåãèñòðèðàíèÿò êàïèòàë íà Äðóæåñòâîòî ñå ñúñòîè îò
18 428 734 íà áðîé ïîèìåííè áåçíàëè÷íè àêöèè ñ íîìèíàëíà ñòîéíîñò â ðàçìåð íà 1 ëâ. çà
àêöèÿ. Âñè÷êè àêöèè ñà ñ ïðàâî íà ïîëó÷àâàíå íà äèâèäåíò è ëèêâèäàöèîíåí äÿë è ïðåäñòàâëÿâàò
åäèí ãëàñ îò Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå íà Äðóæåñòâîòî.
Êúì 31 äåêåìâðè 2019 ã. „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ ïðèòåæàâà 83 180 áð. ñîáñòâåíè àêöèè,
ïðåäñòàâëÿâàùè 0,45 % îò êàïèòàëà íà äðóæåñòâîòî. Àêöèèòå ñà ñ íîìèàëíà ñòîéíîñò 1 ëâ. çà
àêöèÿ.
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Ñïèñúêúò íà îñíîâíèòå ñîáñòâåíèöè íà Äðóæåñòâîòî êúì 31.12.2019 ã. å ïðåäñòàâåí êàêòî ñëåäâà:
Àêöèîíåðè:

Áðîé àêöèè ïðàâî íà ãëàñ

ÐÎÑÈÌ ÅÎÎÄ
Ñ È Ð ÅÎÎÄ
ÓÏÔ ÑÚÃËÀÑÈÅ
ÄÈÂÅËÚÏÌÚÍÒ ÀÑÅÒÑ ÅÀÄ
ÖÅÍÒÐÀËÍÀ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀ ÁÀÍÊÀ ÀÄ
ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ ÀÄ
ÄÐÓÃÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÈ Ñ ÏÎÄ 5 %
Îáùî:

<"'$+!)+$)45"$,(&+!&:

6 924 926
6 983 009
996 327
1 214 252
1 810 784
83 180
416 256
18 428 734

Ó÷àñòèå â
êàïèòàëà:
37.58 %
37.89 %
5.41 %
6.59 %
9.83%
0,45 %
2.25 %
100.00%

Äðóæåñòâîòî å ñ åäíîñòåïåííà ôîðìà íà óïðàâëåíèå Ñúâåò íà
äèðåêòîðèòå.

Êúì 31.12.2019 ã. Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå íà äðóæåñòâîòî å â ñúñòàâ:
Öàíêî Òîäîðîâ Öàêîâ;
Ðàäîñëàâ Íèêîëîâ Êîåâ;
Íàäÿ Ðàäåâà Äèí÷åâà;
Èâàéëî Èâàíîâ Êóçìàíîâ;
è ñå ïðåäñòàâëÿâà îò èçïúëíèòåëíè äèðåêòîðè Öàíêî Òîäîðîâ Öàêîâ è Ðàäîñëàâ Íèêîëîâ Êîåâ –
çàåäíî è ïîîòäåëíî.
Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå å ñ ìàíäàò äî 10 Þíè 2021 ã.
Èçïúëíèòåëíè äèðåêòîðè êúì 31.12.2019 ã. ñà Öàíêî Òîäîðîâ Öàêîâ è Ðàäîñëàâ Íèêîëîâ Êîåâ,
êîèòî ïðåäñòàâëÿâàò äðóæåñòâîòî ñàìî çàåäíî è ïîîòäåëíî.
Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå å ñ ìàíäàò äî 10 Þíè 2021ã.
=!>&+?!!@)"$?"&A!.&(+!)
?$)8-B3&-.,C,$+&)+$
2&7+8-..$:
Äðóæåñòâîòî íÿìà ëèöåíçè è ðàçðåøèòåëíè.
;(8+8,&

Äðóæåñòâîòî íÿìà ðåãèñòðèðàíè êëîíîâå.

1,B"?$+!)(!>$:
Äðóæåñòâîòî èìà ñâúðçàíè ëèöà ïîäðîáíî îïîâåñòåíè â ãîäèøíèÿ
ôèíàíñîâ îò÷åò è êëþ÷îâ óïðàâëåíñêè ïåðñîíàë, êàêòî ñëåäâà:
Íàèìåíîâàíèå íà ñâúðçàíîòî ëèöå
Ðîñèì ÅÎÎÄ
ÑÈÐ ÎÎÄ
Ãàëàòåêñ ÀÄ
Öàíêî Òîäîðîâ Öàêîâ
Ðàäîñëàâ Íèêîëîâ Êîåâ
Íàäÿ Ðàäåâà Äèí÷åâà
Èâàéëî Èâàíîâ Êóçìàíîâ
Ñàâà Ðàäîñëàâîâ Êîåâ
Ñâåòëà Çàõàðèåâà Äèìèòðîâà

Îïèñàíèå íà òèïà ñâúðçàíîñò
Àêöèîíåð
Àêöèîíåð
Àñîöèèðàíî ïðåäïðèÿòèå
Êëþ÷îâ óïðàâëåíñêè ïåðñîíàë
Êëþ÷îâ óïðàâëåíñêè ïåðñîíàë
Êëþ÷îâ óïðàâëåíñêè ïåðñîíàë
Êëþ÷îâ óïðàâëåíñêè ïåðñîíàë
Êëþ÷îâ óïðàâëåíñêè ïåðñîíàë /÷ëåí íà îäèòåí êîìèòåò/
Êëþ÷îâ óïðàâëåíñêè ïåðñîíàë /÷ëåí íà îäèòåí êîìèòåò/
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II. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ
(ñúãë. ÷ë.39, ò.1 îò ÇÑ, ñúãë. Ò.1 è ò.2 îò Ïðèëîæåíèå ¹ 10)
Îñúùåñòâÿâàíàòà îò Ðåãàëà Èíâåñò ÀÄ îñíîâíà äåéíîñò å ñâúðçàíà ñ óïðàâëåíèå íà ñîáñòâåíè
íåäâèæèìè èìîòè, âêëþ÷âàùî äåéíîñòè ïî ïîêóïêî-ïðîäàæáà è îòäàâàíå ïîä íàåì íà ñîáñòâåíè
íåäâèæèìè èìîòè.
Ïðåç 2019 ã. äðóæåñòâîòî íÿìà ðåàëèçèðàíè ïðèõîäè îò îñíîâíàòà äåéíîñò.
Îò÷åòåíèòå ïðåç 2019 ã. ïðèõîäè ñà îò ïðîìÿíà â ñïðàâåäëèâàòà ñòîéíîñò íà èíâåñòèöèîííèòå
èìîòè - 570 õèë.ëâ.
Äðóæåñòâîòî å çàïî÷íàëî ïðåç ïðåäõîäíè ïåðèîäè ïðîöåäóðè ïî ðåàëèçèðàíå íà
èíâåñòèöèîííèòå íàìåðåíèÿ çà èçãðàæäàíå íà ÷àñò îò ïðåäâèäåíèòå çà èçãðàæäàíå ñãðàäè, âúðõó
ïðèòåæàâàíèòå îò äðóæåñòâîòî çåìè íà òåðèòîðèÿòà íà êâ.151, ïî ïëàíà íà 29-òè ì.ð., ãð.Âàðíà
/êâ.Àñïàðóõîâî, ìåñòíîñò Âèëèòå/. Êúì 31.12.2019 ã. íàòðóïàíèòå ðàçõîäè çà íåçàâúðøåíî
ïðîèçâîäñòâî ñà â ðàçìåð íà 35 õèë.ëâ., âêëþ÷âàùè îñíîâíî ðàçõîäè çà ïðîåêòèðàíå,
ñúãëàñóâàíå è äð. Êúì ìîìåíòà „Ðåãàëà Èíâåñò“ ÀÄ èìà âëÿçëî â ñèëà ðàçðåøåíèå çà ñòðîåæ íà
ìíîãîôàìèëíà æèëèùíà ñãðàäà, â ÓÏÈ V-2665, 2612 /èäåíòèôèêàòîð 10135.5506.894/. Ñãðàäàòà å
ñ ÐÇÏ 11 851 êâ.ì. è çàñòðîåíà ïëîù îò 1 581,34 êâ.ì.
Ïðåç îò÷åòíèÿ ïåðèîä Ðåãàëà Èíâåñò ÀÄ íå å îò÷èòàëî ðàçõîäè çà ñóðîâèíè è ìàòåðèàëè.
Ïðåç îò÷åòíèÿ ïåðèîä Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå å âçåë ðåøåíèå äà ïðîäàäå ñëåäíèòå íåäâèæèìè
èìîòè – çåìè, ñîáñòâåíîñò íà „Ðåãàëà Èíâåñò“ ÀÄ, íàõîäÿùè ñå â ãð. Âàðíà, ìåñòíîñò Âèëèòå.
Ïîäïèñàí å ïðåäâàðèòåëåí äîãîâîð ñúñ ñðîê çà ñêëþ÷âàíå íà îêîí÷àòåëåí òàêúâ è ïðåõâúðëÿíå íà
ñîáñòâåíîñòòà íà èìîòèòå äî 11.06.2020ã. Êúì äàòàòà íà èçãîòâÿíå íà íàñòîÿùèÿ äîêëàä íå å
ñêëþ÷åí îêîí÷àòåëåí äîãîâîð è ñîáñòâåíîñòòà âúðõó èìîòèòå íå å ïðåõâúðëåíà.

ÐÈÑÊÎÂÅ, ÏÐÅÄ ÊÎÈÒÎ Å È ÇÏÐÀÂÅÍÎ ÄÐÓÆÅÑÒÂÎÒÎ
Ïðè îñúùåñòâÿâàíå íà äåéíîñòòà ñè “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ å èçëîæåíî íà îïðåäåëåíè ðèñêîâå, êîèòî
îêàçâàò âúçäåéñòâèå âúðõó íåãîâèòå ðåçóëòàòè.

¶ Ñèñòåìàòè÷íè ðèñêîâå:
Ïîëèòè÷åñêè ðèñê:
Ïîëèòè÷åñêèÿò ðèñê îòðàçÿâà âëèÿíèåòî íà ïîëèòè÷åñêèòå ïðîöåñè â ñòðàíàòà, êîèòî îò ñâîÿ ñòðàíà
âëèÿÿò âúðõó âúçâðúùàåìîñòòà íà èíâåñòèöèèòå. Îïðåäåëÿù ôàêòîð çà äåéíîñòòà íà äàäåí îòðàñúë
è ðåñïåêòèâíî äåéíîñòòà íà ôèðìàòà å ôîðìóëèðàíàòà îò ïðàâèòåëñòâîòî äúëãîñðî÷íà
èêîíîìè÷åñêà ïðîãðàìà, êàêòî è âîëÿòà äà ñå îñúùåñòâÿâàò íàáåëÿçàíèòå ïðèîðèòåòíè ñòúïêè.
Ñòåïåíòà íà ïîëèòè÷åñêèÿ ðèñê ñå àñîöèèðà ñ âåðîÿòíîñòòà çà ïðîìåíè â íåáëàãîïðèÿòíà ïîñîêà íà
âîäåíàòà îò ïðàâèòåëñòâîòî èêîíîìè÷åñêà ïîëèòèêà èëè â ïî-íåáëàãîïðèÿòíèÿ ñëó÷àé - ñìÿíà íà
ïðàâèòåëñòâîòî è êàòî ñëåäñòâèå îò òîâà ñ îïàñíîñòòà îò íåãàòèâíè ïðîìåíè â èíâåñòèöèîííèÿ
êëèìàò.
Â óñëîâèÿòà íà ìåæäóíàðîäíà íåñòàáèëíîñò, ïîðîäåíà è îò íàäèãàùèÿ ñå òåðîðèçúì è îïàñíîñòòà
îò çàâëàäÿâàùèÿ öåëèÿ ñâÿò COVID 19, ïîëèòè÷åñêèÿò ðèñê çàâèñè îò ìåðêèòå, êîèòî ïðàâèòåëñòâîòî
ïðåäïðèåìà çà ïðîòèâîäåéñòâèå è çà îãðàíè÷àâàíå íà íåãàòèâíèòå åôåêòè îò íàñòúïâàùàòà êðèçà.
Èêîíîìè÷åñêàòà è ôèñêàëíà ïîëèòèêà íà ïðàâèòåëñòâîòî å íàñî÷åíà êúì:
·
·
·

ïðèåìàíå íà èêîíîìè÷åñêè ìåðêè çà îãðàíè÷àâà íà íàñòúïâàùàòà êðèçà è ïîñòèãàíå íà
ìàêðîèêîíîìè÷åñêà óñòîé÷èâîñò;
ñòèìóëèðàíå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòòà íà èêîíîìèêàòà;
ïîäîáðÿâàíå êà÷åñòâîòî íà ñîöèàëíèòå ñèñòåìè è ñòàíäàðòà íà æèâîò.
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Îñíîâíèòå ïîëèòè÷åñêè ðèñêîâå çà Áúëãàðèÿ çàñÿãàò:
!"#$%&'(!!")&")#*%+",(-'!').,"/$!0%(!/' - îò òîâà äî ãîëÿìà ñòåïåí çàâèñè èçïúëíåíèåòî
íà çàëîæåíèòå Ïðîãðàìà çà óïðàâëåíèå íà ïðàâèòåëñòâîòî íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ äî 20211,
êúäåòî óñèëèÿòà ñà íàñî÷åíè êúì ðåàëèçèðàíå äî íÿêàêâà ñòåïåí íà „ïîïóëèñòêè ìåðêè“ ïîðàäè
íåïðåêúñíàòîòî íàïðåæåíèå îò ïðåäñðî÷íè èçáîðè ðåàëèçàöèÿ ïî ïîñîêà íà ãàðàíòèðàíå íà
åíåðãèéíàòà ñèãóðíîñò íà ñòðàíàòà è ïúëíà ëèáåðàëèçàöèÿ íà ïàçàðà íà åëåêòðîåíåðãèÿ è
ïðèðîäåí ãàç, ïîâèøàâàíå ðàñòåæà è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòòà íà áúëãàðñêàòà èêîíîìèêà,
îãðàíè÷àâàíå íà íåãàòèâíèòå äåìîãðàôñêè òåíäåíöèè, â ò.÷ ïîâèøàâàíå íà ðàæäàåìîñòòà,
íàìàëÿâàíå íà ìëàäåæêàòà åìèãðöèÿ, áàëàíñèðàíà èìèãðàöèîííà ïîëèòèêà, ñúîáðàçåíà ñ
ïîòðåáíîñòèòå íà áúëãàðñêèÿ áèçíåñ; óâåëè÷àâàíå íà äîõîäèòå ÷ðåç çàåòîñò è ïî-ãîëÿìà
ïðîèçâîäèòåëíîñò íà òðóäà; ïîäîáðÿâàíå çäðàâåòî íà íàöèÿòà.
· 1$&"&('/"!") .'%$!$-") &") (!,"&"!". Â òàçè íàñîêà óñèëèÿòà íà ïðàâèòåëñòâîòî ñà íàñî÷åíè
êúì èçãðàæäàíå íà ñòàáèëíà ôèíàíñîâà ñèñòåìà êàòî ïðåäïîñòàâêà çà óñòîé÷èâî
èêîíîìè÷åñêî ðàçâèòèå è ïîääúðæàíå íà àòðàêòèâíà èíâåñòèöèîííà ñðåäà; óñòîé÷èâî
íàðàñòâàíå íà äîõîäèòå è áîðáà ñúñ ñèâàòà èêîíîìèêà;
· 2,'30(") .') 4(/'5/"&0) &") (,06(!/") '!) 7 . Íàáëþäåíèå íà: åôåêòèâíîòî óïðàâëåíèå íà
ñðåäñòâàòà îò Åâðîïåéñêèÿ ñúþç çà îñèãóðÿâàíå íà ìàêñèìàëåí ïîëîæèòåëåí åôåêò è ðåàëèçàöèÿ
íà àäåêâàòíî ó÷àñòèå â ïðåãîâîðèòå çà áúäåùåòî íà áþäæåòà íà ÅÑ è â ÷àñòíîñò Êîõåçèîííàòà
ïîëèòèêà;
· 8',#"!") (,094) -',4.3$'&&$!0) .,"-!$-$) $) ',+"&$:$,"&"!"$) #$!'/" .,0(!*.&'(!) ðåçóëòàòèòå ðåôëåêòèðàò âúðõó äîâåðèåòî íà Åâðîïà è ÷óæäåñòðàííèòå èíâåñòèòîðè.

·

-
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Ìàêðîèêîíîìè÷åñêè ðèñêîâå:
Ðàñòåæúò íà ñâåòîâíàòà èêîíîìèêà ïðîäúëæè è ïðåç 2019 ã. â ðåçóëòàò íà áëàãîïðèÿòíàòà äèíàìèêà
åäíîâðåìåííî ïðè ðàçâèòèòå è ðàçâèâàùèòå ñå ñòðàíè. Ïî-âèñîêèòå öåíè íà îñíîâíè ñóðîâèíè êàòî
ïåòðîë è ìåòàëè ñå îòðàçèõà â ïîâèøåíà èêîíîìè÷åñêà àêòèâíîñò â ñòðàíèòå èçíîñèòåëêè è
ïîäêðåïèõà ïðåäñòàâÿíåòî íà ãðóïàòà íà ðàçâèâàùèòå ñå ñòðàíè. Èêîíîìèêèòå íà Ðóñèÿ è Áðàçèëèÿ
îòáåëÿçà ñòàáèëåí ðàñòåæ, à êèòàéñêàòà èêîíîìèêà ïðîäúëæè äà îò÷èòà âèñîê ðúñò, ïîäêðåïåí îò
óäúëæàâàíå íà ôèñêàëíèòå ñòèìóëè. Ïîâèøåíèåòî íà ìåæäóíàðîäíàòà òúðãîâèÿ è èíâåñòèöèè,
âîäåíè îò ïî-âèñîêèÿ èêîíîìè÷åñêè ðúñò â ãðóïàòà íà ðàçâèòèòå ñòðàíè èìàøå áëàãîïðèÿòåí åôåêò
è âúðõó îñòàíàëèòå ðàçâèâàùè ñå ñòðàíè.
Ñëåä ïàíäåìèÿòà COVID 19 ïpeç 2020 ã. ñå ïðîãíîçèðà câeòoâíaòa è!oíoìè!a äa ïpoäúëæè äa pacòe,
ëèxâèòe äa ocòaíaò ía äúíoòo, a !aïèòaëoâèòe ïaçapè äa pacòaò. Î÷åðòàíè ñà äeceò pèc!a, !oèòo
ìoãaò äa ïpè÷èíÿò íaé-ãoëeìè è!oíoìè÷ec!è è ôèíaícoâè ùeòè ïpeç 2020 ã.:
câeòoâía peöecèÿ, ïpè÷èíeía oò CAÙ èëè Kèòaé. Peöecèÿòa e íeèçáeæía, ío e ïo-ìaë!o âepoÿòía
ïpeç 2020 ã., oò!oë!oòo ïpeç !oÿòo è äa e oò ïpeäxoäíèòe ãoäèíè cëeä !pèçaòa.
ñâeòoâíaòa è!oíoìè!a ùe ïpoäúëæaâa äa ce âúçïoëçâa è ïpeç òaçè ãoäèía oò íaìaëÿâaíeòo ía
ëèxâèòe â CAÙ è ycèëèÿòa ía Kèòaé äa ïoä!peïè pacòeæ oò o!oëo 6%. A!o ëèïcâaò ìoùíè øo!oâe,
peöecèÿòa ïpeç 2020 ã. e èç!ëþ÷èòeëío íeâúçìoæía;
èíôëaöèÿòa è äúëãocpo÷íèòe ëèxâè íaé-âepoÿòío ùe ce ïo!a÷aò òaçè ãoäèía, ío e ìaë!o âepoÿòío
öeíòpaëíèòe áaí!è äa çaòeãíaò ïapè÷íaòa ïoëèòè!a.
ïpeãoâopèòå ïo Brexit ùe çacèëÿò íeãaòèâíoòo âúçïpèÿòèe ía eâpoïeéöèòe ïo òoçè ïpoöec;
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âúïðåêè, ÷å òúpãoâc!aòa âoéía ìeæäy CAÙ è Kèòaé ïpèâëe÷e íaé-ìíoão âíèìaíèe ïpeç 2019 ã.,
Eâpoïa áe cëaáaòa ápúí!a â câeòoâíaòa è!oíoìè!a;
óâåëè÷àâàò ñå çaïëaxèòe oò ïpoáëeìè c äocòaâ!èòe ía eíepãèéíè ïpoäy!òè. Cëeä yáèécòâoòo ía
èpaíc!èÿ ãeíepaë Kacèì Coëeéìaíè, ôèíaícoâèòe ïaçapè ce oïacÿâaò oò cïèpaëa, âoäeùa !úì
âoéía è c!o! ía öeíèòe ía ïeòpoëa. Bcÿ!a câeòoâía peöecèÿ ïpeç ïocëeäíèòe 50 ãoäèíè e áèëa
ïpeäxoæäaía oò yäâoÿâaíe ía öeíèòe ía ÷epíoòo çëaòo;
ñúùåñòâóâà óìepeí pèc! oò yâeëè÷aâaíe ía ïpoòe!öèoíèçìa. "açapèòe ca oáceáeíè oò òúpãoâc!aòa
âoéía ìeæäy CAÙ è Kèòaé äocòaòú÷ío äúëão, òa!a ÷e oïacíocòòa oò íeÿ âe÷e e â!ëþ÷eía â a!òèâèòe
ía öeíèòe;
òúpãoâc!èòe oòíoøeíèÿ ìeæäy EC è Beëè!oápèòaíèÿ ùe ocòaíaò áeç ïpoìÿía äo 31 äe!eìâpè, òa!a
÷e çaïëaxaòa oò ïpoòe!öèoíèçúì e ïo-ìaëú! pèc!, oò!oë!oòo ïpeç 2018 è 2019 ã.;
âúçìîæåí cpèâ ía aâòoìoáèëíaòa èíäycòpèÿ, !oeòo ùe yíèùoæè ãepìaíc!aòa è!oíoìè!a.
"poèçâoäcòâoòo â Ãepìaíèÿ äíec e ïoä íèâaòa oò ïpeäè peöecèÿòa è çaáaâÿíeòo â èíäycòpèÿòa íe e
caìo öè!ëè÷eí ïpoáëeì. "epôe!òíaòa áypÿ oò e!oïpèòecíeíèÿ, coöèaëíè ïpoìeíè è eíepãèéía è
òexíoëoãè÷ía òpaícôopìaöèÿ oçía÷aâa, ÷e aâòoìoáèëíaòa èíäycòpèÿ - íe caìo â Ãepìaíèÿ, ío è â
CAÙ, ßïoíèÿ è Çaïaäía Eâpoïa - e íaïúò !úì cïaä, !oéòo ìoæe äa ce o!æe òoë!oâa cepèoçeí,
!oë!oòo äeèíäycòpèaëèçaöèÿòa oò 80-òe ãoäèíè;
ïðîìÿíà â òåõíîëîãè÷íèÿ ñåêòîð. Ãèãaíòèòe â òexíoëoãèèòe âe÷e íe ìoãaò äa paç÷èòaò ía
yâaæeíèeòo ía ïoëèòèöèòe. Hÿ!oãa cìÿòaíè ça èíoâaòopè è aãeíòè ía ïpoãpeca, Fàñåbîîk, Àððlå,
Àmàzîn è Gîîglå âe÷e ca cìÿòaíè ça áeçæaëocòíè ìoíoïoëècòè, !oèòo ìaíèïyëèpaí ïoëèòèöè è
ïoòpeáèòeëè. Teçè !oìïaíèè áÿxa ocíoâíaòa äâèæeùa cèëa ça aìepè!aíc!èÿ !aïèòaëoâ ïaçap è
cepèoçíè ïoëèòè÷ec!è ïpe÷!è ïpeä áèçíec ìoäeëèòe èì - ïoä ôopìaòa ía peãyëaöèè, cïeöèaëíè
äaíúöè èëè paçäeëÿíe - ìoæe äa ïoâòopè cïy!âaíeòo ía äoò!oì áaëoía
Ïðîãíîçàòà çà ìàêðîèêîíîìè÷åñêàòà ðàìêà íà Áúëãàðèÿ çà ïåðèîäà 2019 - 2021ã. âêëþ÷âà
ñðåäíîñðî÷íèòå èêîíîìè÷åñêè ïåðñïåêòèâè è îñíîâíè äîïóñêàíèÿ, ïðàâèòåëñòâåíèòå ôèñêàëíè
öåëè è ïîëèòèêè çà ïðîãíîçíèÿ ïåðèîä, êàêòî è òàâàíè íà ðàçõîäèòå ïî îòäåëíè ïúðâîñòåïåííè
ðàçïîðåäèòåëè ñ áþäæåò è/èëè íà áþäæåòíèòå âçàèìîîòíîøåíèÿ çà ñëåäâàùèòå òðè ãîäèíè.
Ìàêðîèêîíîìè÷åñêàòà ïðîãíîçà, èçïîëçâàíà ïðè ðàçðàáîòâàíåòî íà íàñòîÿùàòà ñðåäíîñðî÷íà
áþäæåòíà ïðîãíîçà, ñå áàçèðà íà äîïóñêàíèÿòà çà îñíîâíè ïîêàçàòåëè íà âúíøíàòà ñðåäà íà
Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ, Ñâåòîâíàòà áàíêà, Ìåæäóíàðîäíèÿ âàëóòåí ôîíä è Ìèíèñòåðñòâîòî íà
ôèíàíñèòå íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ.
Ñðåäíîñðî÷íàòà ïåðñïåêòèâà ñå îáâúðçâà ñúñ çàëîæåíèÿ ïðèîðèòåò çà çàïàçâàíå íà ñòàáèëíîñòòà íà
ïóáëè÷íèòå ôèíàíñè è ñå èçðàçÿâà â ñëåäâàíå íà âå÷å îïðåäåëåíèòå ôèñêàëíè öåëè çà
ïðîäúëæàâàíå íà ôèñêàëíàòà êîíñîëèäàöèÿ è ïðèäúðæàíå íà áëèçêà äî áàëàíñèðàíà ïîçèöèÿ íà
áþäæåòíîòî ñàëäî â ñðåäíîñðî÷åí õîðèçîíò.
Ñúãëàñíî çèìíàòà ïðîãíîçà íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ çà èêîíîìèêàòà íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç,
åâðîçîíàòà è îòäåëíèòå ñòðàíè ÷ëåíêè èêîíîìèêàòà íà Áúëãàðèÿ ùå ïðîäúëæè äà ðàñòå ñ óìåðåíî
òåìïî ïðåç 2020 è 2021 ã., íî ùå å áåëÿçàíà îò ÷óâñòâèòåëíî çàáàâÿíå. Îñíîâíàòà ïðè÷èíà ùå å
îòñëàáâàùîòî âúòðåøíî ïîòðåáëåíèå, êîåòî å îñíîâíèÿò äâèãàòåë íà èêîíîìèêàòà, à èíâåñòèöèèòå
íÿìà äà êîìïåíñèðàò òîçè ïðîöåñ. Òÿ å èìà ïðåäâàðèòåëåí õàðàêòåð è å ïúðâàòà ñëåä Áðåêçèò è
ïîíåæå íå å ÿñíî áúäåùåòî íà îòíîøåíèÿòà ñ Âåëèêîáðèòàíèÿ, î÷àêâàíèÿòà çà 2021 ã. ñà ñàìî
õèïîòåòè÷íè. Òå ñà îñíîâàíè íà äîïóñêàíåòî, ÷å òúðãîâñêîòî ñòàòóêâî ùå ñå çàïàçè, íî çàñåãà
èçãëåæäà, ÷å òîâà íàé-âåðîÿòíî íÿìà äà ñå ñëó÷è. Ðèñêîâå èìà è îò ñúñòîÿíèåòî íà àìåðèêàíñêàòà
èêîíîìèêà, ôàçàòà íà òúðãîâñêèÿ êîíôëèêò ÑÀÙ-Êèòàé è åôåêòà îò åïèäåìèÿòà îò êîðîíàâèðóñà
CONVID-2019.
Âàëóòåí ðèñê:
Âàëóòíèÿò ðèñê îáîáùàâà âúçìîæíèòå íåãàòèâíè èìïëèêàöèè âúðõó âúçâðàùàåìîñòòà íà
èíâåñòèöèèòå â ñòðàíàòà, âñëåäñòâèå íà ïðîìåíè âúâ âàëóòíèÿ êóðñ. Êàòî ãàðàíò çà
ìàêðîèêîíîìè÷åñêàòà ñòàáèëíîñò, Áúëãàðèÿ ùå çàïàçè ïàðè÷íèÿ ñúâåò ïðè ñúùåñòâóâàùîòî
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ðàâíèùå íà ôèêñèðàí âàëóòåí êóðñ îò 1.95583 ëåâà çà 1 åâðî äî ïðèñúåäèíÿâàíåòî íà ñòðàíàòà êúì
åâðîçîíàòà.
Ñúãëàñíî ïîñëåäíîòî ïðîó÷âàíå íà àãåíöèÿ „Ðîéòåðñ# ñðåä âîäåùè âàëóòíè àíàëèçàòîðè
àìåðèêàíñêèÿò äîëàð ùå ïðîäúëæè äà äîìèíèðà íà âàëóòíèòå ïàçàðè è ïðåç 2020 ãîäèíà, à åâðîòî
ìîæå ëåêî äà ïîñêúïíå äî êðàÿ íà íàñòîÿùàòà ãîäèíà.
Âúïðåêè íîâàòà ïðîãíîçà çà çàïàçâàíå íà äîìèíèðàùàòà ðîëÿ íà ùàòñêàòà âàëóòà, î÷àêâàíîòî
çàáàâÿíå íà èêîíîìè÷åñêè ðàñòåæ íà ÑÀÙ ïðåç òàçè ãîäèíà íà ôîíà íà î÷àêâàíî èçìúêâàíå îò
äúíîòî íà äðóãèòå ãîëåìè èêîíîìèêè, âåðîÿòíî ùå äîâåäå äî çàãóáà íà ÷àñò îò áëÿñúê íà
àìåðèêàíñêèÿ äîëàð.
Åâðîòî, êîåòî èìà ïîòåíöèàë äà îòíåìå ÷àñò îò ñèëàòà íà äîëàðà, ïðîäúëæàâà äà ñå íàìèðà â
òðóäíî âðåìå, ãóáåéêè áëèçî 7% îò ñòîéíîñòòà ñè ïðåç ïîñëåäíèòå íÿêîëêî ãîäèíè. Âúïðåêè òîâà
àíàëèçàòîðèòå âñå îùå î÷àêâàò îáùàòà åâðîïåéñêà âàëóòà äà ïîñêúïíå ñ îêîëî 2% ñïðÿìî
#çåëåíèòå àïðèë#, òúðãóâàéêè ñå îêîëî 1,1300 äîëàðà â 6-ìåñå÷åí õîðèçîíò, ñëåä êîåòî äà ïîñêúïíå
ñ îáùî 4% â ðàìêèòå íà ãîäèíàòà è êúì êðàÿ íà 2020 äà äîñòèãíå 1,1500 äîëàðà. Ïî âðåìå íà
ïåòú÷íàòà òúðãîâèÿ, åâðîòî ñå òúãóâà â äâóñåäìè÷íî äúíî ìàëêî ïîä 1,1100 äîëàðà.
Â ñúùîòî âðåìå âàëóòíèòå àíàëèçàòîðè ïðîãíîçèðàò, ÷å áðèòàíñêàòà ëèðà ùå ïîñêúïíå ñ ïîâå÷å îò
3% ñïðÿìî äîëàðà â ðàìêèòå íà òàçè ãîäèíà, íàìèðàéêè ïîäêðåïà îò ëèõâåíèÿ äèôåðåíöèàë è îò
íàäåæäèòå çà êîíòðîëèðàíî èçëèçàíå íà Âåëèêîáðèòàíèÿ îò ÅÑ.
Çà äîáðî èëè çà ëîøî, áúëãàðñêàòà èêîíîìèêà å ñåðèîçíî îáâúðçàíà ñ èêîíîìèêàòà íà åâðîçîíàòà íàä 60% îò èçíîñà íè å êúì ñòðàíè èçïîëçâàùè åâðîòî êàòî îñíîâíà âàëóòà. Òàêà ïîëîæèòåëíèÿò
åôåêò îò íèñêèÿ êóðñ äîëàð ëåâ ñå çàñèëâà äîïúëíèòåëíî.
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Èíôëàöèîíåí ðèñê:
Èíôëàöèÿòà â ñòðàíàòà å âàæåí ôàêòîð, êàñàåù ðåàëíàòà âúçâðàùàåìîñò íà èíâåñòèöèèòå â
Áúëãàðèÿ. Îñíîâíèòå ðèñêîâå, ñâúðçàíè ñ èíôëàöèÿòà ñå îòíàñÿò äî ðàçâèòèåòî íà ìåæäóíàðîäíèòå
öåíè è äî òåìïà íà èêîíîìè÷åñêè ðàñòåæ â ñòðàíàòà.
Ãîäèøíàòà èíôëàöèÿ â Áúëãàðèÿ çà ÿíóàðè å 4.2%, êàòî òàêà çà ïðúâ ïúò îò 7 ãîäèíè (ôåâðóàðè 2013
ã.) íàñàì íàäõâúðëÿ 4-ïðîöåíòíàòà ãðàíèöà ñúãëàñíî ïðåäñòàâåíèòå äàííè íà Íàöèîíàëíèÿ
ñòàòèñòè÷åñêè èíñòèòóò (ÍÑÈ).
Ïîâèøåíèåòî íà èíäåêñà íà ïîòðåáèòåëñêèòå öåíè ñúîòâåòñòâà íà ïðîãíîçèòå íà Áúëãàðñêàòà
íàðîäíà áàíêà (ÁÍÁ). Îùå ïðåç ìåñåö ìàé 2019 ã. ôèíàíñîâàòà èíñòèòóöèÿ àêòóàëèçèðà
òðèìåñå÷íîòî ñè èçäàíèå „Èêîíîìè÷åñêè ïðåãëåä“, â êîåòî ðåâèçèðà íàãîðå ïðîãíîçàòà ñè çà
èíôëàöèÿòà, çàÿâÿâàéêè, ÷å äî êðàÿ íà 2019 ã. òÿ ìîæå äà äîñòèãíå 4%.
Äàííèòå íà ÍÑÈ ïîêàçâàò, ÷å îñíîâåí ïðèíîñ çà ñêîêà íà öåíèòå íà äðåáíî èìàò ìåñîòî è ìåñíèòå
ïðîäóêòè, ÷èèòî öåíè ñà ñå ïîâèøèëè ñúñ ñðåäíî 18.9%. Äîêëàä íà Äúðæàâíàòà êîìèñèÿ ïî
ñòîêîâèòå áîðñè è òúðæèùà ïîêàçà, ÷å îò íà÷àëîòî íà ãîäèíàòà îñíîâíèòå õðàíèòåëíè ïðîäóêòè ñà
ïîñêúïíàëè ñ îêîëî 5%, êàòî íàé-ñåðèîçåí öåíîâè ñêîê èìà ïðè ñâèíñêîòî ìåñî. Îñíîâíàòà
ïðè÷èíà çà òîâà å àôðèêàíñêàòà ÷óìà ïî ñâèíåòå, êîÿòî äîâåäå äî öåíà îò 9-9.40 ëâ. çà êèëîãðàì.
Ñïîðåä ñòàòèñòè÷åñêèòå äàííè îò äíåñ öåíèòå íà õðàíèòåëíèòå ïðîäóêòè è áåçàëêîõîëíèòå íàïèòêè
êàòî öÿëî ñà ñå ïîâèøèëè ñúñ ñðåäíî 2.6%, ñëåäâàíè îò öåíèòå â ñåêòîð „Ðàçâëå÷åíèå è êóëòóðà“
(0.9%). Ïðè ïðåãëåäà íà ãðóïèòå îò ñòîêè ïîåâòèíÿâàíå ïúê å îò÷åòåíî åäèíñòâåíî ïðè îáëåêëàòà è
îáóâêèòå – ñ 4.4%.
Ïðåç ÿíóàðè 2020 ã. â ãðóïèòå íà íåõðàíèòåëíèòå ñòîêè è óñëóãèòå å ðåãèñòðèðàíî óâåëè÷åíèå íà
öåíèòå ïðè: öèãàðè (0.1%), âîäîñíàáäÿâàíå (2.8%), ñúáèðàíå, îòâåæäàíå è òðåòèðàíå íà îòïàäú÷íè
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âîäè (5.8%) è äð. Öåíèòå íà ëåêàðñòâåíèòå ïðîäóêòè ñà ñå óâåëè÷èëè ñ 0.1%, à öåíèòå íà ëåêàðñêèòå
è íà ñòîìàòîëîãè÷íèòå óñëóãè ñà ñå óâåëè÷èëè ñúîòâåòíî ñ 0.5 è 4.2%.
Èíôëàöèÿòà å âàæíà, òúé êàòî îñâåí ðàçïîëàãàåìèÿ äîõîä òÿ èçÿæäà è îò äîõîäíîñòòà íà
èíâåñòèöèèòå, àêî å èçâúí çäðàâîñëîâíèòå íèâà. Ðàçáèðà ñå, âñè÷êî å äîñòà óñëîâíî è çàâèñè êàêòî
îò ïîòðåáèòåëñêèÿ ïðîôèë íà ÷îâåêà, òàêà è îò ñïåñòîâíèÿ ìó ïëàí.

2009 ã.
0.60%

-

Ãîäèøíà èíôëàöèÿ, èçìåðåíà ÷ðåç Èíäåêñ íà ïîòðåáèòåëñêèòå öåíè, ïî ãîäèíè
2010 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2013 ã. 2014 ã. 2015 ã. 2016 ã. 2017 ã. 2018 ã.
2019 ã.
4.50%
2.80%
4.20% -1.60% -0.90% -0.40% -0.80%
2,1%
2,8%
4,2%
?:!'<&$-@); ?

Ïðîãíîçèòå çà èíôëàöèÿòà ñà ïðåäïàçëèâè, çàùîòî êàòî ìàëêà è îòâîðåíà èêîíîìèêà Áúëãàðèÿ å
ïîäâëàñòíà íà âúíøíè öåíîâè åôåêòè, à â ìîìåíòà è íà íàâëèçàùàòà êðèçà, ïîðîäåíà îò COVID
19. Êàòî öÿëî îáà÷å çíà÷èòåëíî óñêîðåíèå íà ðàñòåæà íà öåíèòå â ñòðàíàòà ïðåç òàçè ãîäèíà íå
ñå î÷àêâà. Èêîíîìè÷åñêèòå ïðîãíîçè íà ÌÂÔ è Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ ñå ðåâèçèðàò íà áàçà íà
íàñòúïâàùèòå íåî÷àêâàíè ïðîìåíè âúâ âúíøíàòà ñðåäà, ïîðîäåíà îò ïàíäåìèÿòà COVID 19.
Áàëàíñúò íà ðèñêîâåòå çà ðåàëèçèðàíåòî íà áàçèñíèÿ ñöåíàðèé çà ìàêðîèêîíîìè÷åñêàòà
ïðîãíîçà êëîíè êúì ïî-íèñúê òåìï íà ðàñòåæ íà ÁÂÏ, êàòî îñíîâíèòå ðèñêîâå ïðîèçòè÷àò îò
åâåíòóàëíî ïî-íèñêî ðàâíèùå íà âúíøíîòî òúðñåíå è ïóáëè÷íèòå èíâåñòèöèè.
;" #":") .'('<0&'!') .'-+',0, -*>) >'>0&!") &") $:+'!/5&0) &") &"(!'59$5 6'-%"6=) '30&5/">0)
$&A%"3$'&&$5)),$(-)-"!': -"&2&+.

Ðèñê îò ëèöåíçèîííè ðåæèìè:
Îòãîâîðíèòå âëàñòè ïðîâåæäàò ïîëèòèêà ïî íàìàëÿâàíå áðîÿ íà îòåæíÿâàùèòå ëèöåíçèè è
ðàçðåøèòåëíè, è îïðîñòÿâàíå íà òåçè, êîèòî îñòàíàò â ñèëà. Òîâà ùå îêàæå áëàãîïðèÿòíî âëèÿíèå
âúðõó îãðàíè÷àâàíåòî íà áþðîêðàöèÿòà è êîðóïöèîííèòå ïðàêòèêè. Ñúçäàäåíà å è èíôîðìàöèîííà
ñèñòåìà - àäìèíèñòðàòèâåí ðåãèñòúð íà ðåãóëàòîðíèòå ðåæèìè (ëèöåíçèîííè, ðàçðåøèòåëíè,
ðåãèñòðàöèîííè, ñúãëàñóâàòåëíè).
Äåéíîñòòà íà äðóæåñòâîòî íè íå èçïèòâà çàòðóäíåíèÿ îò íàëè÷íèòå ëèöåíçèîííè ðåæèìè, òúé êàòî
äåéíîñòòà íå ïîäëåæè íà ëèöåíçèðàíå
-

;" #":") .'('<0&'!' .'-+',0) $) .':&"/"&0!' &") ,0+4%"!',&"!") (,06"= -*>) >'>0&!") &")
$:+'!/5&0)&" &"(!'59$5 6'-%"6=)'30&5/">0),$(-")'! %$30&:$'&&$),0B$>$)-"!': 9&?)"!-DE

Äðóãè ðèñêîâå, ñâúðçàíè ñ âëèÿíèåòî íà îñíîâíèòå ìàêðîèêîíîìè÷åñêè ôàêòîðè:
Ðèñêúò, àñîöèèðàí ñúñ ñòåïåíòà íà ñòàáèëíîñò è ïåðñïåêòèâèòå çà ðàñòåæ íà íàöèîíàëíàòà
èêîíîìèêà, âëèÿå ñúùåñòâåíî ïðè ôîðìèðàíå íà íàãëàñèòå è ïîâåäåíèåòî íà èíâåñòèòîðèòå.
Ïðåç 2020 ã. åêñïåðòèòå î÷àêâàò è ïî-ãîëåìè ïóáëè÷íè èíâåñòèöèè â èíôðàñòðóêòóðà, ò.å.
óâåëè÷åíèå íà ïóáëè÷íèòå ðàçõîäè. Ñâèäåòåëñòâî, ÷å òîâà íàèñòèíà ïðåäñòîè, å ôàêòúò, ÷å ðåäèöà
èíâåñòèöèîííè ïðîåêòè íàâëèçàò âúâ ôàçà íà èçïúëíåíèå, íàïðèìåð ãàçîïðîâîäèòå äî Ãúðöèÿ è
Ñúðáèÿ, îòñå÷êè îò ìàãèñòðàëèòå #Õåìóñ#, #Ñòðóìà#, #Åâðîïà. Ïðåäâèæäà ñå è óñêîðÿâàíå íà
óñâîÿâàíåòî íà åâðîñóáñèäèèòå, êîåòî ñúùî ùå ñòèìóëèðà ðàçëè÷íè èíäóñòðèàëíè ñåêòîðè.
Àêî Áúëãàðèÿ áúäå ïîêàíåíà äà ñå ïðèñúåäèíè êúì âàëóòíî-îáìåííèÿ ìåõàíèçúì ERM2 êàòî ïúðâà
ñòúïêà êúì âëèçàíåòî â åâðîçîíàòà, òîâà ùå ñòàáèëèçèðà îùå ïîâå÷å öÿëàòà èêîíîìèêà è ùå
ñòèìóëèðà áàíêèòå. Îùå ïîâå÷å, ÷å òå ñå íàìèðàò â ìîìåíòà â çàâèäíî ñúñòîÿíèå è ðåãèñòðèðàõà
áëèçî 1 ìëðä. åâðî ïå÷àëáè çà ìèíàëàòà ãîäèíà. Òåõíèòå ñåéôîâå ñà ïúëíè è î÷àêâàò ñàìî äà áúäàò
ïîòúðñåíè çà ôèíàíñèðàíåòî íà ðàçóìíè è îáîñíîâàíè ïðîåêòè.
Èêîíîìè÷åñêîòî ðàçâèòèå íà ñòðàíàòà çàâèñè è îò ïîòåíöèàëà íà áúëãàðñêàòà èêîíîìèêà, ñèëíî
îáâúðçàíà ñ èçíîñà, ÷èåòî óñïåøíî ðàçâèòèå â ïîñëåäíî âðåìå âñå ïî-îñåçàåìî ñå çàòðóäíÿâà îò
9

ëèïñàòà íà ðàáîòíà ðúêà. À íåÿ ÿ íÿìà, çàùîòî äîñåãà òðóäúò íå íàâñÿêúäå ñå âúçïðèåìàøå êàòî
íàé-âàæíèÿ êàïèòàë íà áèçíåñà è ñúîòâåòíî íå ñå çàïëàùàøå äîñòàòú÷íî äîáðå. Ïîðàäè òàçè
ïðè÷èíà ñòîòèöè õèëÿäè áúëãàðè åìèãðèðàõà, òúðñåéêè ïî-ïðèëè÷åí æèâîò â ÷óæáèíà. Ñåãà å äîøëî
âðåìåòî òåíäåíöèÿòà äà ñå îáúðíå, íî òîâà íÿìà êàê äà ñòàíå èçâåäíúæ è ùå òðÿáâàò âðåìå è
ïîâå÷å ïàðè çà òðóäîâè âúçíàãðàæäåíèÿ, êîèòî äà íàêàðàò õîðàòà äà îñòàíàò â ñòðàíàòà, à
åìèãðàíòèòå äà ñè ïîìèñëÿò çà âðúùàíå è ðàáîòà â ðîäèíàòà.
Î÷àêâà ñå íîâèòå èíâåñòèöèè â åêñïîðòíî îðèåíòèðàíè ïðîèçâîäñòâà ìîæå äà ñå àêòèâèçèðàò.
Áúëãàðèÿ ìîæå äà ñå âúçïîëçâà îò äúëãîñðî÷íîòî ñè ïðåäèìñòâî äà å ÷àñò îò îáùèÿ åâðîïåéñêè
ïàçàð ñ âñå îùå ïî-íèñêè ðàçõîäè çà áèçíåñ. Àêî òîâà ñå ñëó÷è, ùå áúäå â ñåêòîðè ñ âèñîêà
ïðîèçâîäèòåëíîñò íà òðóäà èìåííî çàðàäè íèñêàòà áåçðàáîòèöà è íàðàñòâàùèòå âúçíàãðàæäåíèÿ.
Òîâà ùå áúäå îíçè ïðîöåñ íà òðàíñôîðìàöèÿ íà ñòðóêòóðàòà íà áúëãàðñêàòà èêîíîìèêà êúì ïîâå÷å
èçïîëçâàíå íà çíàíèå, òåõíîëîãèè è êàïèòàë, çà êîÿòî â ïîñëåäíèòå ãîäèíè âñå ïî-àêòèâíî ãîâîðèì.
Áúëãàðèÿ ñå íóæäàå îò óñêîðÿâàíå íà äîõîäèòå è ïîòðåáëåíèåòî, çàùîòî ñïîðåä ïîñëåäíèòå äàííè
áúëãàðèòå ñà íà ïîñëåäíî ìÿñòî â Åâðîïà ïî ãîäèøåí ÁÂÏ íà ãëàâà îò íàñåëåíèåòî – 7300 åâðî
ñðåùó ñðåäíî 15 000 åâðî çà ÅÑ. Òîâà îò ãëåäíà òî÷êà íà íàöèîíàëíàòà èêîíîìèêà îçíà÷àâà ïîñëàáî òúðñåíå, ïî-ñëàáè ïðîäàæáè è ïî-ñëàáî ïðîèçâîäñòâî ïîðàäè íèñêà ïîêóïàòåëíà ñïîñîáíîñò.
Îáåùàâàíèÿò ðúñò íà çàïëàòèòå â ïóáëè÷íèÿ ñåêòîð íå å îãðîìåí, íî âñå ïàê å ÷óâñòâèòåëåí è å
ïî÷òè ñèãóðíî, ÷å ùå äðúïíå íàãîðå è çàïëàòèòå â ÷àñòíèÿ ñåêòîð.
Íàëèöå èçâåñòíè ðèñêîâå ïðåä ïóáëè÷íèòå ôèíàíñè âñëåäñòâèå íà ñèñòåìíîòî íåèçïúëíåíèå íà
êàïèòàëîâèòå ðàçõîäè íà ôîíà íà ïîâèøàâàíå è ïðåèçïúëíåíèå íà òåêóùèòå ðàçõîäè. Òàçè
òåíäåíöèÿ çíà÷èòåëíî íàìàëÿâà âúçìîæíîñòòà íà ïðàâèòåëñòâîòî äà #ìàíåâðèðà# ïðè íàñòúïâàíå
íà íåáëàãîïðèÿòíî ðàçâèòèå â èêîíîìèêàòà.
Â ìîìåíòà òðóäíî ìîãàò äà ñå ïðîãíîçèðàò ïîêàçàòåëèòå çà ðàñòåæ íà áúëãàðñêàòà èêîíîìèêà ñå
ðåâèçèðàò íà áàçà íà íàñòúïâàùèòå íåî÷àêâàíè ïðîìåíè âúâ âúíøíàòà ñðåäà, ïîðîäåíà îò
ïàíäåìèÿòà COVID 19.
;") #":") .'('<0&'!' .'-+',0=) -*>) >'>0&!" &") $:+'!/5&0) &") &"(!'59$5) 6'-%"6, '30&5/">0)
6,4+$!0),$(-'/0= (/*,:"&$)()/%$5&$0!')&")'(&'/&$!0 >"-,'$-'&'>$<0(-$)A"-!',$)-"!': -"&2+!.

¶ Íåñèñòåìàòè÷íè (ìèêðîèêîíîìè÷åñêè) ðèñêîâå:
Òðàäèöèîííî íåñèñòåìàòè÷íèòå ðèñêîâå ñå ðàçãëåæäàò íà äâå íèâà – îòðàñëîâ ðèñê, êàñàåù
íåñèãóðíîñòèòå â ðàçâèòèåòî íà îòðàñúëà íè è îáù ôèðìåí ðèñê, ïðîèçòè÷àù îò ñïåöèôèêèòå íà
äðóæåñòâîòî íè. Òàçè ãðóïà ðèñêîâå ïîäëåæè íà âúçäåéñòâèå è ìîãàò äà áúäàò óïðàâëÿâàíè îò
Äðóæåñòâîòî.
Îòðàñëîâ (ñåêòîðåí) ðèñê:
Ïîÿâÿâà ñå âúâ âåðîÿòíîñòòà îò íåãàòèâíè òåíäåíöèè â ðàçâèòèåòî íà îòðàñúëà êàòî öÿëî,
òåõíîëîãè÷íàòà îáåçïå÷åíîñò, íîðìàòèâíàòà áàçà, êîíêóðåíòíàòà ñðåäà è õàðàêòåðèñòèêèòå íà
ïàçàðíàòà ñðåäà çà ïðîäóêòèòå è ñóðîâèíèòå, óïîòðåáÿâàíè â îòðàñúëà. Ðèñêúò ñå ñâúðçâà ïðåäè
âñè÷êî ñ îòðàæåíèåòî âúðõó âúçìîæíîñòòà çà ðåàëèçèðàíå íà äîõîäè â ðàìêèòå íà îòðàñúëà è ïîêîíêðåòíî íà òåõíîëîãè÷íèòå ïðîìåíè èëè èçìåíåíèÿòà â ñïåöèôè÷íàòà íîðìàòèâíà áàçà.
Âñå îùå å òðóäíî äà ñå ïðîãíîçèðà êàê ùå ñå îòðàçèÿò ïðåäïðèåòèòå ìåðêè çà îãðàíè÷àâàíå
ðàçïðîñòðàíèíèåòî íà íîâèÿ êîðîíàâèðóñ (COVID-19) âúðõó îòäåëíèòå îòðàñëè.
Îòðàñëèòå ñ ãîëÿì ïîòåíöèàë â Áúëãàðèÿ, êîèòî ñëåäâà äà ñå ñòèìóëèðàò îò ïðàâèòåëñòâîòî ñà:
òóðèçúì, ñåëñêî ñòîïàíñòâî, IT ñåêòîð, èíîâàöèè è àóòñîðñèíã íà óñëóãè.
;") #":") .'('<0&'!') .'-+',0) $) (.03$A$-"!") &") '!,"(*%") &$=) -*>) >'>0&!") &") $:+'!/5&0) &")
&"(!'59$5)6'-%"6=)'30&5/">0)'!,"(%'/$5),$(-)-"!' -"&2&+.
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Òåõíîëîãè÷åí ðèñê:
Òåõíîëîãè÷íèÿò ðèñê å ïðîèçâîäåí îò íåîáõîäèìèòå íîâè òåõíîëîãèè çà îáñëóæâàíå äåéíîñòòà íà
äðóæåñòâîòî è îò ñêîðîñòòà, ñ êîÿòî ñå ðàçâèâàò òå. Íàëèöå å îáðàòíà çàâèñèìîñò íà òîçè ðèñê
ñïðÿìî òåõíîëîãè÷íîòî ôèðìåíî îáåçïå÷åíèå.
;") #":") $:.'%:/"&$!0) '!) 6,4B0(!/'!') &$) !0C&'%'+$$) $) .':&"/"&0!') &") !0C&'%'+$<&$!0)
!0&60&3$$)&"),":/$!$0)&")#,"&D"=)-*>)>'>0&!")&")$:+'!/5&0)&")&"(!'59$5)6'-%"6 '30&5/">0
!0C&'%'+$<&$5),$(-)-"!') 9&?)"!-DE
Ôèðìåí ðèñê:
Ñâúðçàí å ñ õàðàêòåðà íà îñíîâíàòà äåéíîñò íà äðóæåñòâîòî, ñ òåõíîëîãèÿòà è îðãàíèçàöèÿòà íà
öÿëîñòíàòà ìó àêòèâíîñò, êàêòî è ñ îáåçïå÷åíîñòòà íà äðóæåñòâîòî ñ ôèíàíñîâè ðåñóðñè.
Ïîäêàòåãîðèè íà ôèðìåíèÿ ðèñê ñà: áèçíåñ ðèñê è ôèíàíñîâ ðèñê. Îñíîâíèÿò ôèðìåí ðèñê å
ñâúðçàí ñúñ ñïîñîáíîñòòà íà äðóæåñòâîòî äà ãåíåðèðà ïðèõîäè, à îòòàì è ïîëîæèòåëåí ôèíàíñîâ
ðåçóëòàò.
Óïðàâëåíèåòî íà ôèðìåíèÿ ðèñê çà äðóæåñòâîòî íè çàñÿãà àíàëèçà íà ïðîäóêòèòå/óñëóãèòå, êîèòî ñå
ïðåäëàãàò, îáåçïå÷åíîñòòà ñ ÷îâåøêè ðåñóðñè, óïðàâëåíñêèòå ðåøåíèÿ íà îïåðàòèâíî è
ñòðàòåãè÷åñêî íèâî, êîíòðîëà âúðõó ïðèëàãàíåòî íà ïðèåòèòå ïëàíîâå è ñòðàòåãèè çà ðàçâèòèå.
;") #":") .'('<0&'!') .'-+',0) $) (.03$A$-"!") &") 60E&'(!!") &$=) -*>) >'>0&!") &") $:+'!/5&0) &")
&"(!'59$5)6'-%"6)'30&5/">0)A$,>0&$5),$(-)-"!')-"&2&+.
Ôèíàíñîâ ðèñê:
Ôèíàíñîâèÿò ðèñê íà äðóæåñòâîòî å ñâúðçàí ñ âúçìîæíîñòòà îò âëîøàâàíå íà ñúáèðàåìîñòòà íà
âçåìàíèÿòà è èçïëàùàíåòî íà çàäúëæåíèÿòà êúì áàíêîâèòå è äð. èíñòèòóöèè, êîåòî áè ìîãëî äà
äîâåäå äî çàòðóäíåíî ôèíàíñîâî ñúñòîÿíèå.
Êàòî îñíîâåí ïðîáëåì â ìàêðîèêîíîìè÷åñêè àñïåêò ñà âèñîêèòå ñòîéíîñòè íà ìåæäóôèðìåíà
çàäëúæíÿëîñò. Íåãàòèâåí åôåêò âúðõó ïðåäïðèÿòèÿòà è çàäëúæíÿëîñòòà èìàò íèñêèÿò ðúñò íà ÁÂÏ,
íåáëàãîïðèÿòíèÿò áèçíåñ êëèìàò, ñâèâàíåòî íà èíâåñòèöèèòå, íàðàñòâàíåòî íà ñëó÷àèòå ñ
ôàêòè÷åñêà íåïëàòåæîñïîñîáíîñò, ôàëèòèòå è áàâíèòå ïðîöåäóðè ïî íåñúñòîÿòåëíîñò. Áðîÿò íà
íåîáñëóæåíèòå êðåäèòè îñòàâà âèñîê. Ïîëîæèòåëíî âëèÿíèå âúðõó çàäëúæíÿëîñòòà ìîæå äà ñå
î÷àêâà îò çàñèëâàíåòî íà èçíîñà, íèñêèòå ïåòðîëíè öåíè, ïîëó÷àâàíåòî íà ñðåäñòâà îò ÅÑ è
åâåíòóàëíîòî óñêîðÿâàíå íà èêîíîìè÷åñêèÿ ðúñò ó íàñ áëàãîäàðåíèå íà ïîñòåïåííîòî
èêîíîìè÷åñêî ïîäîáðåíèå â ñòðàíèòå íà ÅÑ. Íî îñíîâíî ðåøåíèå íà ïðîáëåìà çàñåãà å óñêîðåíîòî
óñâîÿâàíå íà åâðîôîíäîâå è ïî-äîñòúïíîòî, íèñêîëèõâåíî, áàíêîâî ôèíàíñèðàíå çà áèçíåñà, êàêòî
è äèðåêòèâíîòî íàëàãàíå íà ñðîêîâå çà ðàçïëàùàíå.
Ðàçïðîñòðàíèíèå íà íîâèÿ êîðîíàâèðóñ (COVID-19) áè ìîãëî äà äîâåäå äî èçâåñòíî çàòðóäíåíèå íà
ñàáèðàåìîñòòà íà âçåìàíèÿòà íà äðóæåñòâîòî.
Óïðàâëåíèåòî íà ôèíàíñîâèÿ ðèñê çà äðóæåñòâîòî íè å ôîêóñèðàíî âúðõó îïòèìèçèðàíå íà
îïåðàòèâíèòå ðàçõîäè /ïîâèøàâàíå ñúáèðàåìîñòòà íà âçåìàíèÿòà/ îïðåäåëÿíå íà àäåêâàòíè è
êîíêóðåíòîñïîñîáíè öåíè íà ïðîäóêòèòå è óñëóãèòå, àäåêâàòíà îöåíêà íà ôîðìèòå íà ïîääúðæàíå
íà ñâîáîäíè ëèêâèäíè ñðåäñòâà.
;")#":").'('<0&'!').'-+',0)$)"&"%$:")&")A$&"&('/'!')&$)(*(!'5&$0=)-*>)>'>0&!")&")$:+'!/5&0)
&")&"(!'59$5)6'-%"6)'30&5/">0)A$&"&('/$5),$(-)-"!' -"&2&+)
Ëèêâèäåí ðèñê:
Íåñïîñîáíîñòòà íà äðóæåñòâîòî äà ïîêðèâà íàñðåùíèòå ñè çàäúëæåíèÿ ñúãëàñíî òåõíèÿ ïàäåæ å
èçðàç íà ëèêâèäåí ðèñê. Ëèêâèäíîñòòà çàâèñè ãëàâíî îò íàëè÷èåòî â äðóæåñòâîòî íà ïàðè÷íè
ñðåäñòâà èëè íà ñúîòâåòíèòå èì àëòåðíàòèâè. Äðóãèÿò îñíîâåí ôàêòîð, êîéòî âëèÿå ñèëíî å ñâúðçàí
ñ ïðèâëå÷åíèÿ êàïèòàë. Òîé òðÿáâà äà ñå ïîääúðæà â îïòèìàëíî ðàâíèùå, êàòî ñå êîíòðîëèðà êàêòî
íèâîòî íà çàåìíèòå ñðåäñòâà, òàêà è ñòîéíîñòèòå íà çàäúëæåíèÿòà êúì äîñòàâ÷èöèòå è êúì
êëèåíòèòå íà äðóæåñòâîòî.
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Óïðàâëåíèåòî íà ëèêâèäíèÿ ðèñê çà äðóæåñòâîòî íè èçèñêâà êîíñåðâàòèâíà ïîëèòèêà ïî
ëèêâèäíîñòòà ÷ðåç ïîñòîÿííî ïîääúðæàíå íà îïòèìàëåí ëèêâèäåí çàïàñ ïàðè÷íè ñðåäñòâà, äîáðà
ñïîñîáíîñò çà ôèíàíñèðàíå íà ôèðìåíàòà äåéíîñò, îñèãóðÿâàíå è ïîääúðæàíå íà àäåêâàòíè
êðåäèòíè ðåñóðñè, åæåäíåâåí ìîíèòîðèíã íà íàëè÷íèòå ïàðè÷íè ñðåäñòâà, ïðåäñòîÿùè ïëàùàíèÿ è
ïàäåæè.
;") #":") .'('<0&'!') .'-+',0) $) "&"%$:") &") :"6*%B0&$5!") &") 6,4B0(!/'!') &$=) -"-!') $)
(*'!&'D0&$0!') >0B64) ('#(!/0&$5) &$) $) .,$/%0<0&) -".$!"%=) -*>) >'>0&!") &") $:+'!/5&0) &")
&"(!'59$5)6'-%"6)'30&5/">0)%$-/$6&$5),$(-)-"!')-"&2&+E
Öåíîâè ðèñê:
Öåíîâèÿò ðèñê ñå îïðåäåëÿ â äâå íàïðàâëåíèÿ: ïî îòíîøåíèå íà ïàçàðíàòà êîíþíêòóðà è ïî
îòíîøåíèå íà âúòðåøíîôèðìåíèòå ïðîèçâîäñòâåíè ðàçõîäè. Ïðîäàæíàòà öåíà òðÿáâà äà áúäå
ñúîáðàçåíà è ñ äâàòà ôàêòîðà, êàòî ñå öåëè òÿ äà ïîêðèâà ðàçõîäèòå íà ïðåäïðèÿòèåòî è äà íîñè
îïðåäåëåíà íîðìà íà ïå÷àëáà. Öåíàòà, ñúîòâåòíî íå ñëåäâà äà ñå îòäàëå÷àâà çíà÷èòåëíî îò
äåôèíèðàíàòà íà ïàçàðà, òúé êàòî òîâà ùå ðåôëåêòèðà âúðõó òúðñåíåòî íà ôèðìåíèòå
ïðîäóêòè/óñëóãè.
Óïðàâëåíèåòî íà öåíîâèÿ ðèñê çà äðóæåñòâîòî íè èçèñêâà ïåðèîäè÷åí àíàëèç è ïðåäîãîâàðÿíå íà
äîãîâîðíèòå ïàðàìåòðè ñ äîñòàâ÷èöè ñúîáðàçíî ïàçàðíèòå ïðîìåíè.
;") #":") .'('<0&'!') .'-+',0=) .":",&"!") -'&F&-!4,"=) -"-!') $) &$/'!') &") /*!,0D&'A$,>0&$)
,":C'6$)$)&$/'!')&").0<"%#"!")&$=)-*>)>'>0&!")&")$:+'!/5&0)&")&"(!'59$5)6'-%"6)'30&5/">0)
30&'/$5),$(-)-"!'@)+!-BDE
Ðèñê, ñâúðçàí ñ ïàðè÷íèÿ ïîòîê:
Ðèñêúò, ñâúðçàí ñ ïàðè÷íèÿ ïîòîê ðàçãëåæäà ïðîáëåìèòå ñ íàëè÷íèòå ïàðè÷íè ñðåäñòâà â
äðóæåñòâîòî. Òóê îò ñúùåñòâåíî çíà÷åíèå å äîãîâîðíàòà ïîëèòèêà, êîÿòî ñëåäâà äà çàùèòàâà
ôèðìåíèòå ôèíàíñè, êàòî ãàðàíòèðà ðåãóëÿðíè âõîäÿùè ïîòîöè îò ñòðàíà íà êëèåíòè, êàêòî è
íàâðåìåííè ïëàùàíèÿ íà çàäúëæåíèÿòà.
Óïðàâëåíèåòî íà ðèñêà, ñâúðçàí ñ ïàðè÷íèòå ïîòîöè çà äðóæåñòâîòî íè èçèñêâà ïîääúðæàíå íà
ïîëîæèòåëíà ñòîéíîñò íà ëèêâèäíîñòòà, ò.å. ãîòîâíîñò çà ïîñðåùàíå íà òåêóùèòå çàäúëæåíèÿ.
;") #":") .'('<0&'!') .'-+',0) $) "&"%$:") &") /C'659$!0) $) $:C'659$!0) &$) .",$<&$) .'!'3$=) -*>)
>'>0&!")&")$:+'!/5&0)&")&"(!'59$5)6'-%"6)'30&5/">0),$(-"= (/*,:"&)().",$<&$5).'!'-)-"!')
-"&2&+E

Êðåäèòåí ðèñê:
Àêî äðóæåñòâîòî èçïîëçâà çàåìíè ñðåäñòâà, òî òîãàâà å èçëîæåíî íà êðåäèòåí ðèñê. Âúçíèêâà,
êîãàòî ñúùåñòâóâà âåðîÿòíîñò êðåäèòîïîëó÷àòåëÿò äà íå èçïúëíÿâà ñúçíàòåëíî èëè äà å â
íåâúçìîæíîñò äà èçïúëíè ïîåòèÿ îò íåãî àíãàæèìåíò ïî ñêëþ÷åíèÿ äîãîâîð çà çàåì èëè êîãàòî
êëèåíòèòå íà äðóæåñòâîòî íå ñà â ñúñòîÿíèå äà èçïëàòÿò èçöÿëî èëè â îáè÷àéíî ïðåäâèäèìèòå
ñðîêîâå äúëæèìèòå îò òÿõ ñóìè.
Óïðàâëåíèåòî íà êðåäèòíèÿ ðèñê çà äðóæåñòâîòî íè èçèñêâà ëèïñà íà íàðóøåíèÿ ïî ñïàçâàíå íà
êðåäèòíèÿ ïåðèîä. Êúì íàñòîÿùèÿò ìîìåíò óñèëèÿòà íà Ðúêîâîäñòâîòî ñà íàñî÷åíè êúì
ðàçðàáîòâàíå è ðåàëèçàöèÿ âúâ âúçìîæíî íàé-êðàòêè ñðîêîâå íà èíâåñòèöèîííèòå íàìåðåíèÿ ïî
îòíîøåíèå èçãðàæäàíåòî è ïîñëåäâàùàòà ïðîäàæáà íà æèëèùíà ñãðàäà, çà êîÿòî Äðóæåñòâîòî
èìà èçäàäåíî ðàçðåøèòåëíî çà ñòðîåæ. Äîãîâîðåíèÿò ïàäåæ ïî ñêëþ÷åíèÿ äîãîâîð çà áàíêîâ
êðåäèò - îâúðäðàôò å 07.01.2020 ã. , ñ ìåæäèííî ïîãàñÿâàíå (íàìàëÿâàíå íà ëèìèòà çà ïîëçâàíå),
êàêòî ñëåäâà:
Íà 07.11.2019ã. – ïîãàñèòåëíà âíîñêà â ðàçìåð íà 825 õèë. åâðî
Íà 07.12.2019ã. – ïîãàñèòåëíà âíîñêà â ðàçìåð íà 412,5 õèë. åâðî
Íà 07.01.2020ã. – ïîãàñèòåëíà âíîñêà â ðàçìåð íà 412,5 õèë. åâðî;.
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;") #":") .'('<0&'!') .'-+',0=) .':&"/"&0!') &") -,06$!&"!") .'%$!$-")&") #"&-$!0=) (*(!'5&$0!')
&") #"&-'/"/"!") ($(!0>") .') /,0>0) &") A$&"&('/") -,$:"=) -"-!') $) -,06$!&"!") .'%$!$-") &")
6,4B0(!/'!'= -*>) >'>0&!") &") $:+'!/5&0) &") &"(!'59$5) 6'-%"6) '30&5/">0) -,06$!&$5) ,$(-)
-"!' -"&2&+.

Èíâåñòèöèîíåí ðèñê:
Èíâåñòèöèîííèÿò ðèñê ñå èçðàçÿâà â òîâà äàëè ðåàëíàòà äîõîäíîñò îò íàïðàâåíà èíâåñòèöèÿ ñå
ðàçëè÷àâà îò ïðåäâàðèòåëíî ïëàíèðàíàòà òàêàâà. Ïîðàäè äåôèöèòà íà ôèíàíñîâ ðåñóðñ è
ñúùåñòâóâàùàòà ôèíàíñîâà êðèçà, áàíêèòå íå ôèíàíñèðàò ìíîãî îò ïðîåêòèòå, êëàñèðàíè ïî íîâèòå
ðèñêîâè ìàòðèöè. Íàëàãà ñå ïðåðàçãëåæäàíå íà ïëàíèðàíèòå èíâåñòèöèè è ñïåöèàëíî âíèìàíèå
âúðõó òåçè ñ êðèòè÷íà çíà÷èìîñò çà óñïåõà íà äðóæåñòâîòî è âúðõó òåçè ñ áúðçà âúçâðúùàåìîñò.
Çà óïðàâëåíèå íà èíâåñòèöèîííèÿ ðèñê ñå ïðèëàãà ïîëèòèêà íà õåäæèðàíå - çàñòðàõîâêà ñðåùó
íåáëàãîïðèÿòíè ñúáèòèÿ, êîÿòî íå ãè ïðåäîòâðàòÿâà, íî îãðàíè÷àâà ïîñëåäèöèòå îò òÿõ.
;")#":").'('<0&'!').'-+',0)$),0"%$:$,"&$!0)'!)&"()$&/0(!$3$'&&$)>0,'.,$5!$5=)-*>)>'>0&!")
&")$:+'!/5&0)&")&"(!'59$5)6'-%"6=)'30&5/">0)$&/0(!$3$'&&$5),$(-)-"!' 9&?)"!-DE

Ðåãóëàòèâåí ðèñê:
Ðåãóëàòèâíèÿò ðèñê å ñâúðçàí ñ âåðîÿòíîñòòà äà ñå ïîíåñàò çàãóáè â ðåçóëòàò íà íàðóøåíèÿ èëè
íåñïàçâàíå íà çàêîíîâèòå è ïîäçàêîíîâè íîðìàòèâíè àêòîâå èëè âúòðåøíîäðóæåñòâåíèòå
äîêóìåíòè, êàêòî è îò çàãóáè â ðåçóëòàò íà èíòåðâåíöèÿ íà äàíú÷íèòå âëàñòè. Òîçè ðèñê ñå îòíàñÿ è
çà ïðîìåíè â íîðìàòèâíàòà áàçà, ñâúðçàíè ñ îïàçâàíåòî íà îêîëíàòà ñðåäà, êàêòî è ñ âåðîÿòíîñòòà
äðóæåñòâîòî äà íå áúäå â ñúñòîÿíèå äà èçïúëíÿâà ïðåäïèñàíèÿòà è èçèñêâàíèÿòà íà åêîëîãè÷íîòî
çàêîíîäàòåëñòâî è êîìïåòåíòíèòå îðãàíè, çà êîåòî äà ìó áúäàò íàëàãàíè ñúîòâåòíèòå íàêàçàíèÿ.
;") #":") .'('<0&'!') .'-+',0=) .,$%"+"&"!") '!) 6,4B0(!/'!') &$) 0-'%'+$<&") .'%$!$-") $)
.':&"/"&0!') &") &',>"!$/&"!") #":"=) -*>) >'>0&!") &") $:+'!/5&0) &") &"(!'59$5) 6'-%"6=)
'30&5/">0),0+4%"!$/&$5),$(-)-"!')+!-BDE

Ðèñêîâå, ñâúðçàíè ñ ïðîäóêòèòå è ïàçàðèòå:
Òîçè ðèñê ñå ñâúðçâà ñ âúçìîæíîñòòà íà äðóæåñòâîòî äà ïðîèçâåæäà ïðîäóêòè / óñëóãè, êîèòî íå
ìîãàò äà ñå ðåàëèçèðàò óñïåøíî íà ñúùåñòâóâàùèÿ ïàçàð. Ðèñêîâåòå ïî îòíîøåíèå íà ïàçàðèòå ñà
ñâúðçàíè ñ îãðàíè÷åíèÿòà, êîèòî íàëàãàò ìåæäóíàðîäíèòå ïàçàðè ïî îòíîøåíèå ñòàíäàðòèòå çà
êà÷åñòâî. Ïàçàðíàòà âîéíà ñå âîäè ïðåäèìíî íà áàçà öåíà, êîåòî âîäè äî íåéíîòî ðåäóöèðàíå.
;") #":") .'('<0&'!') .'-+',0=) -"-!') $) &") #":") !'/"=) <0) G0+"%") ?&/0(!) HI) -*>) >'>0&!") &")
$:+'!/5&0)&")&"(!'59$5)6'-%"6)'30&5/">0),$(-'/0!0=)(/*,:"&$)().,'64-!$!0)$).":",$!0)-"!':
-"&2+!E.

Ðèñê, ñâúðçàí ñ êîðïîðàòèâíàòà ñèãóðíîñò:
Òîçè ðèñê å àêòóàëåí è çàñÿãà ðåäèöà àñïåêòè îò ôèðìåíàòà ñèãóðíîñò êàòî åôåêòèâíî
ïðîòèâîäåéñòâèå íà íåëîÿëíàòà êîíêóðåíöèÿ; íàäåæäíà çàùèòà íà òúðãîâñêàòà òàéíà; ïðèëàãàíå íà
ïðàêòè÷åñêè ìåðêè çà ðåäóöèðàíå è íåóòðàëèçèðàíå íà êîðïîðàòèâíè çàïëàõè; ìîòèâèðàíå,
îáó÷àâàíå è âúçïèòàâàíå íà ñëóæèòåëèòå çà èçáÿãâàíå ïðîïóñêè â ñèñòåìàòà çà ôèðìåíà ñèãóðíîñò.
;") #":") .'('<0&'!') .'-+',0) $) .':&"/"&0) &$/'!') &") A$,>0&") ($+4,&'(!=) -*> >'>0&!") &")
$:+'!/5&0) &") &"(!'59$5) 6'-%"6) '30&5/">0) ,$(-"=) (/*,:"&) () -',.',"!$/&"!") ($+4,&'(!) -"!'@)
9&?)"!-DE
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Ðèñê, ñâúðçàí ñ êîðïîðàòèâíàòà ñèãóðíîñò

Ðèñêîâå, ñâúðçàíè ñ ïðîóêòèòå è ïàçàðèòå

Ðåãóëàòèâåí ðèñê

Èíâåñòèöèîíåí ðèñê

Êðåäèòåí ðèñê

Ðèñê, ñâúðçàí ñ ïàðè÷íèÿ ïîòîê

Öåíîâè ðèñê

Ëèêâèäåí ðèñê

Ôèíàíñîâ ðèñê

Ôèðìåí ðèñê

Òåõíîëîãè÷åí ðèñê

Îòðàñëîâ ðèñê

Äðóãè ðèñêîâå, ñâúðçàíè ñ âëèÿíèåòî íà
îñíîâíè ìàêðîèêîíîìè÷åñêè ôàêòîðè

Ðèñê îò ëèöåíçèîííè ðåæèìè

Èíôëàöèîíåí ðèñê

Âàëóòåí ðèñê

Ïîëèòè÷åñêè ðèñê

F/G=*H/ I/ /;F*J® K/ 6%<L<0*M<1FF/ I/ G*KIN1/

Ìíîãî âèñîê

Âèñîê

Ñðåäåí

Íèñúê

Áåç ðèñê

J,46&'.,'C'6$>').'%0)K>&'+')/$('-)L)/$('-)L)(,060&M
N0(&'.,'C'6$>').'%0)K&$(*-)L)#0:),$(-M
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III. ÀÍÀËÈÇ íà ÔÈÍÀÍÑÎÂÈ è ÍÅÔÈÍÀÍÑÎÂÈ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ
(ñúãë. ÷ë. 39, ò. 2 îò ÇÑ)
Ôèíàíñîâè ïîêàçàòåëè
Ïîñòèãíàòèòå îò äðóæåñòâîòî ôèíàíñîâè ïîêàçàòåëè çà 2019 ã. ñïðÿìî 2018 ã. ñà êàêòî ñëåäâà:
OP!(E(,EQ
2019

2018

2019/2018

ãîäèíà

ãîäèíà

35

Ïîêàçàòåëè:

N:

ñòîéíîñò

ïðîöåíò

40

-5

-12.5%

0

0

0

0.0%

1

Ôèíàíñîâ ðåçóëòàò

2

Íåòíè ïðèõîäè îò ïðîäàæáè

3

Îáùî ïðèõîäè îò îïåðàòèâíà äåéíîñò

570

417

153

36.7%

4

Îáùî ïðèõîäè

570

417

153

36.7%

5

Îáùî ðàçõîäè çà îïåðàòèâíà äåéíîñò

138

113

25

22.1%

6

Îáùî ðàçõîäè

535

377

158

41.9%

7

Ñîáñòâåí êàïèòàë

23 810

23 775

35

0.1%

8

Ïàñèâè (äúëãîñðî÷íè è êðàòêîñðî÷íè)

4 108

3 516

592

16.8%

9

Îáùà ñóìà íà àêòèâèòå

27 918

27 291

627

2.3%

10

Êðàòêîòðàéíè àêòèâè

237

180

57

31.7%

11

Êðàòêîñðî÷íè çàäúëæåíèÿ

4 108

3 516

592

16.8%

12

Êðàòêîñðî÷íè âçåìàíèÿ

139

140

-1

-0.7%

13

Êðàòêîñðî÷íè ôèíàíñîâè àêòèâè (áåç ïàðè÷íè ñðåäñòâà)

0

0

0

0.0%

14

Ïàðè÷íè ñðåäñòâà

63

5

58

1160.0%

15

Ìàòåðèàëíè çàïàñè

35

35

0

0.0%

16

Äúëãîñðî÷íè çàäúëæåíèÿ

0

0

0

0.0%

#DIV/0!

#DIV/0!

Ðåíòàáèëíîñò:
17

Êîåô. íà ðåíòàáèëíîñò íà ïðèõîäèòå îò ïðîäàæáè (1/2)

#DIV/0!

#DIV/0!

18

Êîåô. íà ðåíòàáèëíîñò íà ñîáñòâåíèÿ êàïèòàë (1/7)

0.0015

0.0017

-0.0002

-12.6%

19

Êîåô. íà ðåíòàáèëíîñò íà ïàñèâèòå (1/8)

0.0085

0.0114

-0.0029

-25.1%

20

Êîåô. íà êàïèòàëèçàöèÿ íà àêòèâèòå (1/9)

0.0013

0.0015

-0.0002

-14.5%

1.0654

1.1061

-0.0407

-3.7%

4.1304

3.6903

0.4402

11.9%

Åôåêòèâíîñò:
21
22

Êîåô. íà åôåêòèâíîñò íà ðàçõîäèòå (4/6)
Êîåôèöèåíò íà åôåêòèâíîñò íà ðàçõîäèòå îò îïåðàòèâíà
äåéíîñò (3/5)
Ëèêâèäíîñò:

23

Êîåô. íà îáùà ëèêâèäíîñò (10/11)

0.0577

0.0512

0.0065

12.7%

24

Êîåô. íà áúðçà ëèêâèäíîñò (12+13+14)/11

0.0492

0.0412

0.0079

19.2%

25

Êîåô. íà íåçàáàâíà ëèêâèäíîñò (13+14)/11

0.0153

0.0014

0.0139

978.4%

26

Êîåô. íà àáñîëþòíà ëèêâèäíîñò (14/11)

0.0153

0.0014

0.0139

978.4%

Ôèíàíñîâà àâòîíîìíîñò:
27

Êîåô. íà ôèíàíñîâà àâòîíîìíîñò (7/8)

5.7960

6.7619

-0.9659

-14.3%

28

Êîåô. íà ïëàòåæîñïîñîáíîñò (9/8)

6.7960

7.7619

-0.9659

-12.4%
15

16

$$

17

Ñòîéíîñòòà íà äðóæåñòâîòî çà 2019 ã. ñïðÿìî 2018 ã. å êàêòî ñëåäâà:
K%0/"M

2019

2018

Ñòîéíîñò íà 100% îò ñîáñòâåíèÿ êàïèòàë

23 810 000

23 775 000

Áðîé àêöèè

18 428 734

18 428 734

1.29

1.29

Ñòîéíîñò íà 1 àêöèÿ

K%0/"M

2019

Ñòîéíîñò íà 1 àêöèÿ

2018

1.29

1.29
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P Íåôèíàíñîâè ïîêàçàòåëè
Ø Îðãàíèçàöèîííà ñòðóêòóðà

O8PO) Q8GH;?7);H)HRS?O;7G?J7
QT7J);H)I?G7RJOG?J7
?U2QN;?J7N;?)I?G7RJOG?
V7JOTOI?J7N
Ø ×èñëåíîñò è ñòðóêòóðà íà ïåðñîíàëà:
Ñòðóêòóðà íà ïåðñîíàëà ïî êàòåãîðèè
K#,'EM

Êàòåãîðèÿ

2019
6

2018
6

Ðúêîâîäèòåëè

5

5

Ñïåöèàëèñòè

1

1

Òåõíèöè è ïðèëîæíè ñïåöèàëèñòè

0

0

Ïîìîùåí àäìèíèñòðàòèâåí ïåðñîíàë

0

0

Ïåðñîíàë, çàåò ñ óñëóãè çà íàñåëåíèåòî, òúðãîâèÿòà è îõðàíàòà

0

0

Êâàëèôèöèðàíè ðàáîòíèöè â ñåëñêîòî, ãîðñêîòî, ëîâíîòî è ðèáíîòî
ñòîïàíñòâî

0

0

Êâàëèôèöèðàíè ðàáîòíèöè è ñðîäíè íà òÿõ çàíàÿò÷èè

0

0

Ìàøèííè îïåðàòîðè è ìîíòàæíèöè

0

0

Ïðîôåñèè, íåèçèñêâàùè ñïåöèàëíà êâàëèôèêàöèÿ

0

0

Îáùî, â ò.÷.
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Ø Ïðîèçâîäèòåëíîñò íà òðóäà:
KC$%W%/WM

Ïðîèçâîäèòåëíîñò íà òðóäà
2019

2018

Ñðåäíîñïèñú÷åí ñúñòàâ

6

6

Íåòíè ïðèõîäè îò ïðîäàæáè

0

0

Íåòíè ïðèõîäè îò ïðîäàæáè / 1 ëèöå

0

0

Ãîäèíè

Ø Ðåíòàáèëíîñò íà òðóäà:
(%0/")

Ðåíòàáèëíîñò íà òðóäà
2019

Ãîäèíè

2018

Ñðåäíîñïèñú÷åí ñúñòàâ
Ôèíàíñîâ ðåçóëòàò
Ôèíàíñîâ ðåçóëòàò / 1 ëèöå

6

6

35 000

40 000

5 833

6 667

Ðåíòàáèëíîñò íà òðóäà
(ôèíàíñîâ ðåçóëòàò ñïðÿìî 1 ëèöå îò ñðåäíîñïèñú÷íèÿ ñúñòàâ
íà ïåðñîíàëà)

6800
6600

6400
6200
Ðåíòàáèëíîñò íà òðóäà

6000
5800
5600
5400
2019

2018
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Ø Èçäðúæêà íà åäíî ëèöå îò ñðåäíîñïèñú÷íèÿ ñúñòàâ íà ïåðñîíàëà:
(%0/")
Èçäðúæêà íà åäíî ëèöå îò ñðåäíîñïèñú÷íèÿ ñúñòàâ íà ïåðñîíàëà
2019

Ãîäèíè

2018

Ïåðñîíàë

6

6

Âúçíàãðàæäåíèÿ è îñèãóðîâêè*

89 000

62 000

Èçäðúæêà íà 1 ëèöå, ëâ.

14 833

10 333

* O!)'!<0!"):").,$C'6$!0)$),":C'6$!0

Èçäðúæêà íà 1 ëèöå îò ïåðñîíàëà (ëâ.)

16 000
14 000
12 000
10 000
Èçäðúæêà íà 1 ëèöå

8 000
6 000
4 000
2 000
0

2019

2018

Ø Èçäðúæêà

íà åäíî ëèöå îò ñðåäíîñïèñú÷íèÿ
ïðîèçâîäèòåëíîñò íà òðóäà è ðåíòàáèëíîñò íà òðóäà:

ñúñòàâ

íà ïåðñîíàëà ñïðÿìî
K%0/"M

Ãîäèíè
Èçäðúæêà íà åäíî ëèöå îò ïåðñîíàëà
Ïðîèçâîäèòåëíîñò íà òðóäà (ñïðÿìî íåòíè ïðèõîäè îò ïðîäàæáè)
Ðåíòàáèëíîñò íà òðóäà (ñïðÿìî ôèíàíñîâ ðåçóëòàò)

2019

2018
14 833

10 333

0

0

5 833

6 667
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Èçäðúæêà íà åäíî ëèöå îò ïåðñîíàëà ñïðÿìî
ïðîèçâîäèòåëíîñò íà òðóäà è ðåíòàáèëíîñò íà òðóäà
16 000

14 000
Èçäðúæêà íà åäíî ëèöå îò
ïåðñîíàëà

12 000
10 000

Ïðîèçâîäèòåëíîñò íà òðóäà
(ñïðÿìî íåòíè ïðèõîäè îò
ïðîäàæáè)
Ðåíòàáèëíîñò íà òðóäà
(ñïðÿìî ôèíàíñîâ ðåçóëòàò)

8 000
6 000
4 000
2 000
0
2019

2018

Âñè÷êè äàííè è ñòîéíîñòè, èçïîëçâàíè ïðè èç÷èñëåíèå íà ôèíàíñîâèòå è íåôèíàíñîâèòå
ïîêàçàòåëè ñà ïðåäñòàâåíè â ãîäèøíèÿ ôèíàíñîâ îò÷åò íà „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ çà 2019 ã. è
âñè÷êè îò ñúùåñòâåíî çíà÷åíèå ðàçÿñíåíèÿ ïî îòíîøåíèå íà ñóìèòå íà ðàçõîäèòå ñà îïîâåñòåíè
â ïðèëîæåíèåòî êúì ãîäèøíèÿ ôèíàíñîâ îò÷åò.
Ø Ïîëèòèêà ïî îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà

„ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ ïîëàãà óñèëèÿ çà ïîñòèãàíå íà íåïðåêúñíàòî ïîäîáðåíèå íà åêîëîãè÷íèòå
ïîêàçàòåëè è ðåçóëòàòíîñòòà ñè ñïðÿìî îêîëíàòà ñðåäà ïðè ïðè îñúùåñòâÿâàíå íà äåéíîñòòà ñè.
Îñíîâíèòå ïðèíöèïè è ïðèîðèòåòè íà ïîëèòèêàòà ïî îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà ñà:
· îöåíêà âëèÿíèåòî âúðõó îêîëíàòà ñðåäà íà îñúùåñòâÿâàíèòå îò äðóæåñòâîòî äåéíîñòè,
ïðåäëàãàíèòå ñòîêè /ïðîäóêòè / óñëóãè;
· ñúîòâåòñòâèå ñ íîðìàòèâíèòå èçèñêâàíèÿ ïî îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà, èìàùè îòíîøåíèå
êúì äåéíîñòèòå è ïðîöåñèòå íà äðóæåñòâîòî è òåõíèòå àñïåêòè;
· ñïàçâàíå íà âñè÷êè íîðìàòèâíè àêòîâå è âúòðåøíè ðàçïîðåäáè çà îïàçâàíå íà îêîëíàòà
ñðåäà;
· ñëåäåíå íà êëþ÷îâèòå õàðàêòåðèñòèêè íà ïðîöåñèòå è äåéíîñòèòå, èìàùè çíà÷èìî
âúçäåéñòâèå âúðõó îêîëíàòà ñðåäà è âçåìàíå íà ïðåäïàçíè ìåðêè ñðåùó ïîòåíöèàëíî
çàìúðñÿâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà;
· ïðåäñòàâÿíå íà ïàçàðà íà åêîëîãè÷íî áåçîïàñíè ïðîäóêòè è óñëóãè, â êîèòî íå ñå èçïîëçâàò
èëè ñå èçïîëçâàò ïî-ìàëêî âðåäíè âåùåñòâà, êîèòî èçèñêâàò ïî-ìàëêî ïðèðîäíè ðåñóðñè è
êîíñóìèðàò ïî-ìàëêî åíåðãèÿ;
· èêîíîìèÿ íà åíåðãèÿ, ìàòåðèàëè è õàðòèÿ âúâ âñè÷êè äåéíîñòè;
· åôåêòèâíî óïðàâëåíèå íà ãåíåðèðàíèòå îòïàäúöè, íàìàëÿâàíåòî è ðåöèêëèðàíåòî èì;
· àíãàæèðàíîñòòà è ñúïðè÷àñòíîñòòà íà ðàáîòåùèòå â äðóæåñòîâîòî ïî îòíîøåíèå íà
ïîëèòèêà çà îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà;
· îáó÷åíèå è çàñèëâàíå íà ïåðñîíàëíàòà îòãîâîðíîñò íà ðàáîòåùèòå êúì îïàçâàíå íà
îêîëíàòà ñðåäà;
· ïîïóëÿðèçàöèÿ íà êîíöåïöèÿòà çà „çåëåíà îêîëíà ñðåäà” ñðåä ïåðñîíàëà, êëèåíòèòå è
äîñòàâ÷èöèòå íà äðóæåñòâîòî.

22

IV. ÍÀÓ×ÍÎÈÇÑËÅÄÎÂÀÒÅËÑÊÀ È ÐÀÇÂÎÉÍÀ ÄÅÉÍÎÑÒ
(ñúãë. ÷ë. 39, ò.5 îò ÇÑ)
Ïðåç 2019 ã. „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ íå å ðàçâèâàëî äåéñòâèÿ, ñâúðçàíè ñ íàó÷íîèçñëåäîâàòåëñêàòà
è ðàçâîéíà äåéíîñò.

V. ÂÀÆÍÈ ÑÚÁÈÒÈß, ÊÎÈÒÎ ÑÀ ÍÀÑÒÚÏÈËÈ ÑËÅÄ ÄÀÒÀÒÀ, ÊÚÌ ÊÎßÒÎ Å ÑÚÑÒÀÂÅÍ
ÃÎÄÈØÍÈßÒ ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÎÒ×ÅÒ
(ñúãë. ÷ë. 39, ò. 3 îò ÇÑ)
Ñëåä ñúñòàâÿíåòî íà Ãîäèøíèÿ ôèíàíñîâ îò÷åò çà îò÷åòíàòà 2019 ã. â „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ íå ñà
íàñòúïèëè âàæíè ñúáèòèÿ, îñâåí ïîñî÷åíèòå ïî-äîëó:
Â íà÷àëîòî íà ìàðò 2020 ã. â ñëåäñòâèå íà ðàçïðîñòðàíèíèå íà íîâèÿ êîðîíàâèðóñ (COVID-19) â
ñâåòîâåí ìàùàá Ñâåòîâíàòà çäðàâíà îðãàíèçàöèÿ îáÿâè è íàëè÷èåòî íà ïàíäåìèÿ îò êîðîíàâèðóñ.
Â ðåçóëòàò íà òîâà ñå ïîÿâèõà çàòðóäíåíèÿ â áèçíåñà è èêîíîìè÷åñêàòà äåéíîñò íà ðåäèöà
ïðåäïðèÿòèÿ è öåëè èêîíîìè÷åñêè îòðàñëè. Ðúêîâîäñòâîòî ñ÷èòà, ÷å âúçäåéñòâèåòî íà COVID-19
íÿìà äà èìà ñúùåñòâåí íåãàòèâåí åôåêò âúðõó äåéíîñòòà íà Äðóæåñòâîòî è ðåàëèçèðàíåòî íà
èíâåñòèöèîííèòå ïðîåêòè.

VI. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÇÀ ÏÐÈÄÎÁÈÂÀÍÅ ÍÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÈ ÀÊÖÈÈ, ÈÇÈÑÊÂÀÍÀ ÏÎ ÐÅÄÀ ÍÀ ×Ë.
187Ä ÎÒ ÒÇ
(ñúãë. ÷ë.39, ò.6 îò ÇÑ)
*+R8"#$>!C)?$)5"!289!.!.&)!)5"&P,B"(&+!))5"&?)'82!+$.$)-89-.,&+!)$D>!!:
Ïðåç ïåðèîäà Äðóæåñòâîòî íå å èâúðøâàëî îáðàòíî èçêóïóâàíå íà ñîáñòâåíè àêöèè:

Ñàëäî íà 01 ÿíóàðè 2017
Îáðàòíî èçêóïåíè ñîáñòâåíè àêöèè
Ðàçõîäè ïî îáðàòíî èçêóïåíè ñîáñòâåíè àêöèè
Ïðîäàäåíè îáðàòíî èçêóïåíè ñîáñòâåíè àêöèè
Ñàëäî íà 31 äåêåìâðè 2017
Îáðàòíî èçêóïåíè ñîáñòâåíè àêöèè
Ðàçõîäè ïî îáðàòíî èçêóïåíè ñîáñòâåíè àêöèè
Ïðîäàäåíè îáðàòíî èçêóïåíè ñîáñòâåíè àêöèè
Ñàëäî íà 31 äåêåìâðè 2018
Ñàëäî íà 01 ÿíóàðè 2019
Îáðàòíî èçêóïåíè ñîáñòâåíè àêöèè
Ðàçõîäè ïî îáðàòíî èçêóïåíè ñîáñòâåíè àêöèè
Ïðîäàäåíè îáðàòíî èçêóïåíè ñîáñòâåíè àêöèè
Ñàëäî íà 31 Äåêåìâðè 2019

/D>!!
9"87

‘SSS)(,E

(83 180)
(83 180)
(83 180)
(83 180)
(83 180)

(161)
(161)
(161)
(161)
(161)

Óñëîâèÿòà çà îáðàòíî èçêóïóâàíå íà àêöèè, ïðèåòè ñ ðåøåíèå íà Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå
îò 21.05.2014 ã. ñà:
1. Ìàêñèìàëåí áðîé àêöèè, ïîäëåæàùè íà îáðàòíî èçêóïóâàíå: äî 3% îò îáùèÿ áðîé
èçäàäåíè îò Äðóæåñòâîòî àêöèè, çà öåëèÿ ñðîê íà èçêóïóâàíå;
2. Ñðîê çà èçâúðøâàíå íà èçêóïóâàíåòî: äî 5 /ïåò/ ãîäèíè îò ïðèåìàíå íà ðåøåíèåòî çà
îáðàòíî èçêóïóâàíå íà ñîáñòâåíè àêöèè íà “Ðåãàëà Èíâåñò” ÀÄ;
3. Ìèíèìàëåí ðàçìåð íà öåíàòà íà èçêóïóâàíå: 1,50 ëâ.;
4. Ìàêñèìàëåí ðàçìåð íà öåíàòà íà èçêóïóâàíå: 2,40 ëâ.;
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*+R8"#$>!C)?$)5"!.&T$,$+!.& -89-.,&+!)$D>!! DB#)D"$C)+$)8.U&.+!C)5&"!82:
Êúì 31 äåêåìâðè 2019 ã. „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ ïðèòåæàâà 83 180 áð. ñîáñòâåíè àêöèè,
ïðåäñòàâëÿâàùè 0.45 % îò êàïèòàëà íà äðóæåñòâîòî. Àêöèèòå ñà ñ íîìèàëíà ñòîéíîñò 1 ëâ. çà
àêöèÿ.

VII. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÇÀ ÑÊËÞ×ÅÍÈ ÑÚÙÅÑÒÂÅÍÈ ÑÄÅËÊÈ
(ñúãë. ò. 3 îò Ïðèëîæåíèå ¹ 10)
Ïðåç 2019 ã. ñà ïîëó÷åíè çàåìè îò ñâúðçàíè ëèöà, ïîäðîáíî îïîâåñòåíè â ãîäèøíèÿ ôèíàíñîâ
îò÷åò íà Äðóæåñòâîòî, îáùî â ðàçìåð íà 36 õèë.ëâ.
Ïðåç îò÷åòíèÿ ïåðèîä Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå å âçåë ðåøåíèå äà ïðîäàäå ñëåäíèòå íåäâèæèìè
èìîòè – çåìè, ñîáñòâåíîñò íà „Ðåãàëà Èíâåñò“ ÀÄ, íàõîäÿùè ñå â ãð. Âàðíà, ìåñòíîñò Âèëèòå.
Ïîäïèñàí å ïðåäâàðèòåëåí äîãîâîð ñúñ ñðîê çà ñêëþ÷âàíå íà îêîí÷àòåëåí òàêúâ è ïðåõâúðëÿíå
íà ñîáñòâåíîñòòà íà èìîòèòå äî 11.06.2020 ã. Ïî ïðåäâàðèòåëíèÿ äîãîâîð Äðóæåñòâîòî å
ïîëó÷èëî àâàíñ â ðàçìåð íà 50 õèë.ëâ. Êúì äàòàòà íà èçãîòâÿíå íà íàñòîÿùèÿ äîêëàä íå å ñêëþ÷åí
îêîí÷àòåëåí äîãîâîð è ñîáñòâåíîñòòà âúðõó èìîòèòå íå å ïðåõâúðëåíà.

VIII. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÇÀ ÑÄÅËÊÈ, ÑÊËÞ×ÅÍÈ ÌÅÆÄÓ „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ“ ÀÄ È ÑÂÚÐÇÀÍÈ
ËÈÖÀ, ÑÄÅËÊÈ ÈÇÂÚÍ ÎÁÈ×ÀÉÍÀÒÀ ÌÓ ÄÅÉÍÎÑÒ È ÑÄÅËÊÈ, ÊÎÈÒÎ ÑÚÙÅÑÒÂÅÍÎ Ñ Å
ÎÒÊËÎÍßÂÀÒ ÎÒ ÏÀÇÀÐÍÈÒÅ ÓÑËÎÂÈß
(ñúãë. ò. 4 îò Ïðèëîæåíèå ¹ 10 è ÷ë. 247, àë. 2, ò. 5 îò ÒÇ)
*+R8"#$>!C)?$)-D(VU&+!.&)-2&(D!)-B-)-,B"?$+!)(!>$:
J!2)+$
-2&(D$.$

1,B"?$+8)(!>&

L$"$D.&")+$))
-,B"?$+8-..$

Ïîëó÷åí
çàåì

ÐÎÑÈÌ ÅÎÎÄ

àêöèîíåð

Ïîëó÷åí
çàåì

ÐÎÑÈÌ ÅÎÎÄ

àêöèîíåð

Ïîëó÷åí
çàåì

Öàíêî
Òîäîðîâ Öàêîâ

Êëþ÷îâ
óïðàâëåíñêè
ïåðñîíàë,
åäíîëè÷åí
ñîáñòâåíèê íà
êàïèòàëà íà
#Ðîñèì#ÅÎÎÄ

Ïîëó÷åí
çàåì

Öàíêî
Òîäîðîâ Öàêîâ

Êëþ÷îâ
óïðàâëåíñêè
ïåðñîíàë,
åäíîëè÷åí
ñîáñòâåíèê íà
êàïèòàëà íà
#Ðîñèì#ÅÎÎÄ

6"&2(8T&+!&)
?$)-D(VU,$+&)
08'8,8"
+$)-2&(D$.$
Äîãîâîð çà çàåì îò
05.07.2017 ã.:
ãëàâíèöà - 245 õèë.ëâ.;
íåïîãàñåí îñòàòúê êúì
31.12.2019ã.-229 õèë.ëâ.;
ëèõâåí ïðîöåíò – 4%;
ñðîê íà äîãîâîðà
30.09.2020ã.
Äîãîâîð çà çàåì îò
11.01.2018ã. – 72,5 õèë.
ëâ.; íåïîãàñåí îñòàòúê
êúì 31.12.2019ã. – 78 õèë.
ëâ.; ëèõâåí ïðîöåíò – 4%;
ñðîê íà äîãîâîðà
30.09.2020ã.
Äîãîâîð çà çàåì îò
30.06.2017ã.-ãëàâíèöà 20
õèë.ëâ.; íåïîãàñåíà
îñòàòúê êúì 31.12.2019ã. 20 õèë.ëâ.; ëèõâåí
ïðîöåíò – 4%; ñðîê íà
äîãîâîðà 30.09.2020ã.
-

Äîãîâîð çà çàåì îò
19.09.2019ã. ; ëèõâåí
ïðîöåíò – 4%; ñðîê íà
äîãîâîðà 30.09.2020ã.

1.87+8-.)+$)
-2&(D$.$
9 õèë. ëâ. (ëèõâè ïî
çàåìà çà 2019ã.)

5 õèë.ëâ. ãëàâíèöà;
3 õèë.ëâ. ëèõâè çà
2019ã.

1 õèë.ëâ ëèõâè ïî
çàåìà çà 2019ã.

31 õèë. ëâ. ãëàâíèöà
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Ïîåòèòå è ïðåäîñòàâåíè îò è êúì ñâúðçàíè ëèöà ãàðàíöèè ñà îïîâåñòåíè â ðàçäåë XII è XIII îò
íàñòîÿùèÿ äîêëàä.
*+R8"#$>!C)?$)-D(VU&+!.&)-2&(D!)!?,B+)89!U$7+$.$)2&7+8-.:
Ïðåç îò÷åòíèÿ ïåðèîä íÿìà èçâúðøåíè ñäåëêè, êîèòî ñà èçâúí îáè÷àéíàòà ìó äåéíîñò èëè
ñúùåñòâåíî ñå îòêëîíÿâàò îò ïàçàðíèòå óñëîâèÿ.
*+R8"#$>!C) ?$) -D(VU&+!.&) -2&(D!@) D8!.8) -B3&-.,&+8) -&) 8.D(8+C,$.) 8.) 5$?$"+!.&)
4-(8,!C:
Ïðåç îò÷åòíèÿ ïåðèîä íå äðóæåñòâîòî íå å ñêëþ÷èëî ñäåëêè, êîèòî ñúùåñòâåíî ñå îòêëîíÿâàò îò
ïàçàðíèòå óñëîâèÿ.

IX. ÑÚÁÈÒÈß È ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ Ñ ÍÅÎÁÈ×ÀÅÍ ÕÀÐÀÊÒÅÐ
(ñúãë. ò. 5 îò Ïðèëîæåíèå ¹ 10)
Ïðåç îò÷åòíèÿ ïåðèîä íå ñà ñå ñëó÷èëè ñúáèòèÿ è ïîêàçàòåëè ñ íåîáè÷àåí õàðàêòåð, êîèòî èìàò
âëèÿíèå âúðõó ïðèõîäèòå, ðàçõîäèòå è ôèíàíñîâèÿ ðåçóëòàò íà „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ.

X. ÑÄÅËÊÈ, ÂÎÄÅÍÈ ÈÇÂÚÍÁÀËÀÍÑÎÂÎ
(ñúãë. ò. 6 îò Ïðèëîæåíèå ¹ 10)
Ïðåç îò÷åòíèÿ ïåðèîä â „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ íÿìà ñäåëêè, âîäåíè èçâúíáàëàíñîâî.

XI. ÄßËÎÂÈ Ó×ÀÑÒÈß ÍÀ „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ“ ÀÄ, ÎÑÍÎÂÍÈ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Â ÑÒÐÀÍÀÒÀ È
×ÓÆÁÈÍÀ, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Â ÄßËÎÂÈ ÖÅÍÍÈ ÊÍÈÆÀ ÈÇÂÚÍ ÍÅÃÎÂÀÒÀ ÃÐÓÏÀ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß È ÈÇÒÎ×ÍÈÖÈÒÅ / ÍÀ×ÈÍÈÒÅ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÀÍÅ
(ñúãë. ò. 7 îò Ïðèëîæåíèå ¹ 10)
Äðóæåñòâîòî ïðèòåæàâà 45 % îò êàïèòàëà íà Ãàëàòåêñ ÀÄ, ÅÈÊ 103003885. Èíâåñòèöèÿòà å
êëàñèôèöèðàíà êàòî äúëãîñðî÷åí ôèíàíñîâ àêòèâ íà ðàçïîëîæåíèå çà ïðîäàæáà. Áàëàíñîâàòà
ñòîéíîñò íà èíâåñòèöèÿòà å 2 288 õèë.ëâ.
*+R8"#$>!C)?$)8-+8,+!.&)!+,&-.!>!!),)-."$+$.$)!)U4T9!+$:
*2&+.!R!D$>!8++!)
1.87+8-.)+$)
J!2
2$++!))
!+,&-.!>!C.$
Íåäâèæèìè èìîòè
Çåìè

Ãð.Âàðíà

25 308 õèë.ëâ.

*?.8U+!>!)!)+$U!+!)
+$)R!+$+-!"$+&
Ñîáñòâåíè è
ïðèâëå÷åíè ñðåäñòâà

XII. ÑÊËÞ×ÅÍÈ îò „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ“ ÀÄ, ÄÚÙÅÐÍÎ ÄÐÓÆÅÑÒÂÎ ÈËÈ ÄÐÓÆÅÑÒÂÎ ÌÀÉÊÀ
ÄÎÃÎÂÎÐÈ ÇÀ ÇÀÅÌ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÎÒÎ ÍÀ ÇÀÅÌÎÏÎËÓ×ÀÒÅËÈ
(ñúãë. ò. 8 îò Ïðèëîæåíèå ¹ 10)
Êúì 31.12.2019 ã. “Ðåãàëà èíâåñò” ÀÄ èìà ðàçðåøåí áàíêîâ êðåäèò–îâúðäðàôò, êàêòî ñëåäâà:
•
Äàòà íà äîãîâîð – 07 Þëè 2014 ã.;
•
Ðàçìåð íà ðàçðåøåíèÿ ëèìèò êúì 31.12.2019 ã. – äî 1 650 õèë. åâðî;
•
Ñðîê íà ïîãàñÿâàíå – 07.01.2020 ã., ñ ìåæäèííî ïîãàñÿâàíå (íàìàëÿâàíå íà ëèìèòà çà
ïîëçâàíå), êàêòî ñëåäâà:
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Íà 07.11.2019ã. – ïîãàñèòåëíà âíîñêà â ðàçìåð íà 825 õèë. åâðî
Íà 07.12.2019ã. – ïîãàñèòåëíà âíîñêà â ðàçìåð íà 412,5 õèë. åâðî
Íà 07.01.2020ã. – ïîãàñèòåëíà âíîñêà â ðàçìåð íà 412,5 õèë. åâðî;
•
Ëèõâåíè óñëîâèÿ - ðåäîâåí ëèõâåí ïðîöåíò: 7,5%; ëèõâåí ïðîöåíò çà ïðîñðî÷åíà
ãëàâíèöà: íåðàçðåøåí îâúðäðàôò - 35%;
Öåë íà êðåäèòà – çà ïðèäîáèâàíå íà íåäâèæèì èìîò è îáîðîòíè ñðåäñòâà;
•
Îáåçïå÷åíèÿ:
- ïúðâà ïî ðåä äîãîâîðíà èïîòåêà âúðõó íåäâèæèìèòå èìîòè - çåìè, ñîáñòâåíîñò íà Äðóæåñòâîòî,
ñ áàëàíñîâà ñòîéíîñò â ðàçìåð íà 25 308 õèë.ëâ.;
- âòîðà ïî ðåä äîãîâîðíà èïîòåêà âúðõó íåäâèæèìèòå èìîòè - çåìè, ñîáñòâåíîñò íà Äðóæåñòâîòî,
ñ áàëàíñîâà ñòîéíîñò â ðàçìåð íà 25 308 õèë.ëâ.;
- òðåòà ïî ðåä äîãîâîðíà èïîòåêà âúðõó íåäâèæèìèòå èìîòè - çåìè, ñîáñòâåíîñò íà Äðóæåñòâîòî,
ñ áàëàíñîâà ñòîéíîñò â ðàçìåð íà 25 308 õèë.ëâ.;
- ïúðâè ïî ðåä çàëîã ïî ðåäà íà ÇÎÇ íà òúðãîâñêî ïðåäïðèÿòèå “Ðåãàëà èíâåñò” ÀÄ êàòî ñúâêóïíîñò
îò ïðàâà, çàäúëæåíèÿ è ôàêòè÷åñêè îòíîøåíèÿ;
- ïúðâè ïî ðåä îñîáåí çàëîã ïî ðåäà íà ÇÎÇ íà ïðèòåæàâàíèòå îò Ðåãàëà èíâåñò ÀÄ 101 891 áðîÿ
ïîèìåííè áåçíàëè÷íè àêöèè ñ áàëàíñîâà ñòîéíîñò â ðàçìåð íà 2 288 õèë.ëâ., ïðåäñòàâëÿâàùè 45%
îò êàïèòàëà íà Ãàëàòåêñ ÀÄ, åìèñèÿ BG11GAVAAT10;
•
Âàëóòà, â êîÿòî ñå èçâúðøâàò ïëàùàíèÿòà – åâðî.
Ñîëèäàðíî îòãîâîðíè ñúäëúæíèöè ïî êðåäèòà ñà #ÑÈÐ# ÎÎÄ è #Ðîñèì# ÅÎÎÄ.
Áàëàíñîâàòà ñòîéíîñò íà áàíêîâèòå çàåìè ñå ïðèåìà çà ðàçóìíà ïðèáëèçèòåëíà îöåíêà íà
ñïðàâåäëèâàòà èì ñòîéíîñò.
Ñêëþ÷åíèòå îò Äðóæåñòâîòî äîãîâîðè çà çàåìè ïðåç òåêóùèÿ è ïðåäõîäíè ïåðèîäè ñúñ ñâúðçàíè
ëèöà ñà ïîäðîáíî îïîâåñòåíè â ïîÿñíåíèÿòà êúì ãîäèøíèÿ ôèíàíñîâ îò÷åò.
Ñêëþ÷åíèòå ïðåç 2019 ã. îò Äðóæåñòâîòî äîãîâîðè çà çàåìè ñúñ ñâúðçàíè ëèöà ñà êàêòî ñëåäâà:
Êîíòðàãåíòè
Íåñâúðçàíè ëèöà
Ñâúðçàíè ëèöà
Îáùî:

Ñòîéíîñò
õèë.ëâ.

Äî 1ã.

Íàä 1 ã.

Íåïîãàñåíà
ãëàâíèöà

Ëèõâåí %

3 489

3 489

-

3 489

7,5 %

36

36

-

36

4%

3 525

3 525

-

3 525

XIII. ÑÊËÞ×ÅÍÈ îò „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ“ ÀÄ, ÄÚÙÅÐÍÎ ÄÐÓÆÅÑÒÂÎ ÈËÈ ÄÐÓÆÅÑÒÂÎ ÌÀÉÊÀ
ÄÎÃÎÂÎÐÈ ÇÀ ÇÀÅÌ Â ÊÀ×ÅÑÒÂÎÒÎ ÍÀ ÇÀÅÌÎÄÀÒÅËÈ, ÄÎÃÎÂÎÐÈ ÇÀ ÇÀÅÌ,
ÂÊËÞ×ÈÒÅËÍÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂßÍÅ ÍÀ ÃÀÐÀÍÖÈÈ ÎÒÂÑßÊÀÊÚÂ ÂÈÄ, Â ÒÎÂÀ ×ÈÑËÎ ÍÀ
ÑÂÚÐÇÀÍÈ ËÈÖÀ
(ñúãë. ò. 9 îò Ïðèëîæåíèå ¹ 1 0)
Ïðåç îò÷åòíèÿ ïåðèîä „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ íÿìà ñêëþ÷åíè äîãîâîðè çà çàåìè â êà÷åñòâîòî ñè íà
çàåìîäàòåë è íå å ïðåäîñòàâÿëî ãàðàíöèè.

XIV. ÈÇÏÎËÇÂÀÍÅ ÍÀ ÑÐÅÄÑÒÂÀÒÀ ÎÒ ÈÇÂÚÐØÅÍÀ ÍÎÂÀ ÅÌÈÑÈß ÖÅÍÍÈ ÊÍÈÆÀ ÏÐÅÇ
ÎÒ×ÅÒÍÀÒÀ ÃÎÄÈÍÀ
(ñúãë. ò. 10 îò Ïðèëîæåíèå ¹ 10)
Ïðåç îò÷åòíèÿ ïåðèîä „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ íå å èçâúðøèë íîâà åìèñèÿ îò öåííè êíèæà.
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XV. ÀÍÀËÈÇ ÍÀ ÑÚÎÒÍÎØÅÍÈÅÒÎ ÌÅÆÄÓ ÏÎÑÒÈÃÍÀÒÈÒÅ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈ ÐÅÇÓËÒÀÒÈ,
ÎÒÐÀÇÅÍÈ ÂÚÂ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈß ÎÒ×ÅÒ ÇÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÀÒÀ ÃÎÄÈÍÀ ÏÎ-ÐÀÍÎ ÏÓÁËÈÊÓÂÀÍÈ
ÏÐÎÃÍÎÇÈ ÇÀ ÒÅÇÈ ÐÅÇÓËÒÀÒÈ
(ñúãë. ò. 11 îò Ïðèëîæåíèå ¹ 10)
OP!(E(,EQ
N:

Ïîêàçàòåëè:

Ñúîòíîøåíèå

Ïðîãíîçè

2019

ñòîéíîñò

ïðîöåíò

1

Îáùî ïðèõîäè

570

0

0

0,0%

6

Îáùî ðàçõîäè

535

0

0

0,0%

7

Ôèíàíñîâ ðåçóëòàò

35

0

0

0,0%

Ïðåç îò÷åòíèÿ è ïðåäõîäíèòå ïåðèîäè Äðóæåñòâîòî íå å ïóáëèêóâàëî ïðîãíîçè îòíîñíî
ôèíàíîâèòå ñè ðåçóëòàòè çà 2019 ã.

XVI. ÀÍÀËÈÇ È ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÎÒÍÎÑÍÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈÒÅ
ÐÅÑÓÐÑÈ
(ñúãë. ÷ë.39, ò.8 îò ÇÑ è ò. 12 îò Ïðèëîæåíèå ¹ 10)
Ø Ïîëèòèêàòà îòíîñíî óïðàâëåíèå íà ôèíàíñîâèòå ðåñóðñè íà „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ êàñàå
ñïîñîáíîñòòà ìó äà:
• èçïúëíÿâà çàäúëæåíèÿòà ñè íàâðåìåííî;
• ðåàëèçèðà äîáðà ñúáèðàåìîñò íà âçåìàíèÿòà;
• ãåíåðèðà ïðèõîäè, à îòòàì è ïå÷àëáà;
• ôèíàíñèðà ïðèîðèòåòíî êëþ÷îâè èíâåñòèöèîííè ïðîåêòè;
• äà èíâåñòèðà â ðåíòàáèëíè èíâåñòèöèè.
Ø Ïîëèòèêàòà îòíîñíî óïðàâëåíèå íà ôèíàíñîâèòå ðåñóðñè íà „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ îò÷èòà
âëèÿíèåòî íà êëþ÷îâè ôàêòîðè êàòî:
• ìåæäóôèðìåíèòå âçåìàíèÿ è çàäúëæåíèÿ;
• ñúáèðàåìîñò íà âçåìàíèÿòà;
• öåíîâà ïîëèòèêà;
• òúðãîâñêà ïîëèòèêà;
• ïîëèòèêàòà íà õåäæèðàíå;
• äàíú÷íà ïîëèòèêà è ïîëçâàíåòî íà äàíú÷íè îáëåê÷åíèÿ;
• ïëàùàíå íà ñàíêöèè;
• òåõíîëîãè÷íàòà îáåçïå÷åíîñò íà äðóæåñòâîòî;
• ñòèìóëèðàíå è ðåãóëèðàíå íà ïðîèçâîäñòâîòî è ïîòðåáëåíèåòî;
• ïàçàðè çà ðåàëèçàöèÿ íà ïðîèçâåäåíàòà ïðîäóêöèÿ / ïðåäëàãàíèòå óñëóãè;
• êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòòà íà äðóæåñòâîòî;
• âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ôèíàíñîâî-êðåäèòíè èíñòèòóöèè;
• äúðæàâíè ñóáñèäèè çà ïîäïîìàãàíå íà äåéíîñòòà;
• ðàçâèòèå íà ìåæäóíàðîäíèòå îòíîøåíèÿ.
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Ø Ïîëèòèêàòà îòíîñíî óïðàâëåíèå íà ôèíàíñîâèòå ðåñóðñè íà „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ âêëþ÷âà
ñëåäíèòå ïðèíöèïè:
• ñòðèêòíî ñïàçâàíå íà äåéñòâàùîòî çàêîíîäàòåëñòâî;
• ìîíèòîðèíã íà êëþ÷îâè ôèíàíñîâè ïîêàçàòåëè;
• îáåçïå÷àâàíå íà ìåíèäæìúíòà ñ ôèíàíñîâî - ñ÷åòîâîäíà èíôîðìàöèÿ çà âçåìàíå íà
ðåøåíèÿ;
• ñâîåâðåìåííî îñèãóðÿâàíå íà íåîáõîäèìèòå ôèíàíñîâè ðåñóðñè çà ðàçâèòèå íà
äðóæåñòâîòî ïðè âúçìîæíî íàé-èçãîäíè óñëîâèÿ;
• åôåêòèâíî èíâåñòèðàíå íà ðàçïîëàãàåìèòå ðåñóðñè (ñîáñòâåíè è ïðèâëå÷åíè);
• óïðàâëåíèå íà êàïèòàëà è àêòèâèòå íà äðóæåñòâàòà (âêëþ÷èòåëíî è ïðèâëå÷åíèòå
êàïèòàëè);
• ôèíàíñîâî îáåçïå÷àâàíå íà ñúõðàíåíèåòî è ïðîñïåðèòåòà íà äðóæåñòâîòî.
Ðåãàëà Èíâåñò ÀÄ èìà ñëåäíèòå çàäúëæíèÿ:
J!2
Áàíêîâ çàåì
Òúðãîâñêè çàäúëæåíèÿ
Çàäúëæåíèÿ êúì ñâúðçàíè ëèöà
Çàäúëæåíèÿ êúì ïåðñîíàë è îñèãóðèòåëíè èíñòèòóöèè
Äàíú÷íè çàäúëæåíèÿ

1.87+8-.
3 489 õèë.ëâ.
66 õèë.ëâ.
469 õèë.ëâ.
17 õèë.ëâ.
67 õèë.ëâ.

Ðåãàëà Èíâåñò ÀÄ èìà ñëåäíèòå âúçìîæíîñòè çà òÿõíîòî ïîêðèâàíå:
1.87+8-.)+$)5$"!U+!.&)
1.87+8-.)+$),?&#$+!C.$
-"&2-.,$
139 õèë.ëâ.
63 õèë.ëâ.

1"8D)+$)
58'$-C,$+&
07.01.2020ã.
ì.01.2020ã.
ì.06-ì.09.2020ã.
ì.01.2020ã.
ì.01.2020ã.

1.87+8-.)+$)
?$2B(T&+!C.$
4 108 õèë.ëâ.

Îò òàáëèöèòå ïî-ãîðå å âèäíî, ÷å Äðóæåñòâîòî íå å â ñúñòîÿíèå äà ïîãàñè òåêóùèòå ñè òúðãîâñêè
çàäúëæåíèÿ è çàäúëæåíèÿ êúì ïåðñîíàë è îñèãóðèòåëíè èíñòèòóöèè îò íàëè÷íèòå ïàðè÷íè
ñðåäñòâà è âçåìàíèÿ.
Ïî îòíîøåíèå íà çàäúëæåíèÿòà ïî çàåìè êúì áàíêè è ñâúðçàíè ëèöà, Äðóæåñòâîòî âúçíàìåðÿâà
äà ïðåäîãîâîðè óñëîâèÿòà ïî ïîëçâàíèÿ êðåäèò-îâúðäðàôò è êðåäèòèòå îò ñâúðçàíè ëèöà è äà
óäúëæè ñðîêà íà äîãîâîðèòå ñ îùå åäíà ãîäèíà. Ðúêîâîäñòâîòî íå âèæäà ïðè÷èíè áàíêàòà, êàêòî è
ñâúðçàíèòå ëèöà, êîèòî ñà îñíîâíè àêöèîíåðè äà îòêàæàò ïðåäîãîâàðÿíåòî. Ñîëèäàðíè äëúæíèöè
ïî áàíêîâèÿ êðåäèò ñà äâàìà îò îñíîâíèòå àêöèîíåðè íà äðóæåñòâîòî - ÑÈÐ ÎÎÄ è ÐÎÑÈÌ ÅÎÎÄ.
Äðóæåñòâîòî å çàïî÷íàëî ïðîöåäóðè ïî ðåàëèçèðàíå íà èíâåñòèöèîííèòå íàìåðåíèÿ çà
èçãðàæäàíå íà ÷àñò îò ïðåäâèäåíèòå çà èçãðàæäàíå ñãðàäè, âúðõó ïðèòåæàâàíèòå îò äðóæåñòâîòî
çåìè íà òåðèòîðèÿòà íà êâ.151, ïî ïëàíà íà 29-òè ì.ð., ãð.Âàðíà /êâ.Àñïàðóõîâî, ìåñòíîñò Âèëèòå/.
Êúì ìîìåíòà Ðåãàëà Èíâåñò ÀÄ èìà âëÿçëî â ñèëà ðàçðåøåíèå çà ñòðîåæ íà ìíîãîôàìèëíà
æèëèùíà ñãðàäà, â ÓÏÈ V-2665, 2612 /èäåíòèôèêàòîð 10135.5506.894/ ñ ÐÇÏ 11 851 êâ.ì. è
çàñòðîåíà ïëîù îò 1 581,34 êâ.ì.

XVII. ÎÖÅÍÊÀ ÍÀ ÂÚÇÌÎÆÍÎÑÒÈÒÅ ÇÀ ÐÅ ÀËÈÇÀÖÈß ÍÀ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÈ ÍÀÌÅÐÅÍÈß
(ñúãë. ò. 13 îò Ïðèëîæåíèå ¹ 10)
„ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ èìà ñëåäíèòå èíâåñòèöèîííè íàìåðåíèÿ è âúçìîæíîñòè çà òÿõíîòî
ðåàëèçèðàíå:
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*+,&-.!>!8++8)
+$#&"&+!&

H&(

Èçãðàæäàíå íà
ìíîãîôàìèëíà
æèëèùíà ñãðàäà

Ðåàëèçèðàíå
íà ïðèõîäè îò
ïðîäàæáè

1.87+8-.

I$U!+)+$)
R!+$+-!"$+&

%$?#&")+$)
"$?58($'$&#!.&)
-"&2-.,$

JB?#8T+!)
5"8#&+!),)
-."4D.4"$.$)
+$)R!+$+-!"$+&

5 800 õèë.ëâ.

Ñîáñòâåíè è
ïðèâëå÷åíè
ñðåäñòâà

63 õèë.ëâ.

Íå ñå
ïðåäâèæäàò

XVIII. ÍÀÑÒÚÏÈËÈ ÏÐÎÌÅÍÈ Â ÎÑÍÎÂÍÈÒÅ ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÍÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
(ñúãë. ò. 14 îò Ïðèëîæåíèå ¹ 10)
Ïðåç îò÷åòíèÿ ïåðèîä íå ñà íàñòúïèëè ïðîìåíè â îñíîâíèòå ïðèíöèïè íà óïðàâëåíèå íà
äðóæåñòâîòî.

XIX. ÎÑÍÎÂÍÈÒÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÍÀ ÏÐÈËÀÃÀÍÈÒÅ ÑÈÑÒÅÌÀ ÇÀ ÂÚÒÐÅØÅÍ ÊÎÍÒÐÎË È
ÑÈÑÒÅÌÀ ÇÀ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÐÈÑÊÀ
(ñúãë. ò. 15 îò Ïðèëîæåíèå ¹ 10)
Ñèñòåìà çà âúòðåøåí êîíòðîë è óïðàâëåíèå íà ðèñêà íà „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ“ ÀÄ ãàðàíòèðà ïðàâèëíîòî
èäåíòèôèöèðàíå íà ðèñêîâåòå, ñâúðçàíè ñ äåéíîñòòà íà äðóæåñòâîòî è ïîäïîìàãà åôåêòèâíîòî èì
óïðàâëåíèå, îáåçïå÷àâà àäåêâàòíîòî ôóíêöèîíèðàíå íà ñèñòåìèòå çà îò÷åòíîñò è ðàçêðèâàíå íà
èíôîðìàöèÿ.
„ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ“ ÀÄ èìà ðàçðàáîòåíà è ôóíêöèîíèðàùà ñèñòåìà çà âúòðåøåí êîíòðîë è
óïðàâëåíèå íà ðèñêà, êîÿòî ãàðàíòèðà ïðàâèëíîòî èäåíòèôèöèðàíå íà ðèñêîâåòå, ñâúðçàíè ñ
äåéíîñòòà íà äðóæåñòâîòî è ïîäïîìàãà åôåêòèâíîòî èì óïðàâëåíèå, îáåçïå÷àâà àäåêâàòíîòî
ôóíêöèîíèðàíå íà ñèñòåìèòå çà îò÷åòíîñò è ðàçêðèâàíå íà èíôîðìàöèÿ. Ñèñòåìàòà çà âúòðåøåí
êîíòðîë å ñúîáðàçåíà ñ ìàùàáèòå è âèäà íà äåéíîñòòà è å ðàçáðàáîòåíà ñ öåë äà àäðåñèðà áèçíåñ
ðèñêîâåòå, êîèòî çàñòðàøàâà ïîñòèãàíåòî íà êîÿòî è äà å áèëî îò öåëèòå íà ïðåäïðèÿòèåòî,
ñâúðçàíè ñ:
& íàäåæäíîñòòà íà ôèíàíñîâîòî îò÷èòàíå íà ïðåäïðèÿòèåòî;
& åôåêòèâíîñòòà è åôèêàñíîñòòà íà íåãîâàòà äåéíîñò;
& ñïàçâàíå îò ñòðàíà íà ïðåäïðèÿòèåòî íà ïðèëîæèìèòå çàêîíè è íîðìàòèâíè ðàçïîðåäáè.

Ðúêîâîäñòâîòî íîñè îïåðàòèâíàòà îòãîâîðíîñò çà âñè÷êè äåéíîñòè è áèçíåñ ïðîöåñè â
ïðåäïðèÿòèåòî, êàêòî è çà ðàçðàáîòâàíåòî, âíåäðÿâàíåòî è ïîääúðæàíåòî íà ñèñòåìàòà çà
âúòðåøåí êîíòðîë. Ñëóæèòåëè â Äðóæåñòâîòî ñúùî ó÷àñòâàò â îñúùåñòâÿâàíåòî íà âúòðåøíèÿ
êîíòðîë ñúîáðàçíî ôóíêöèîíàëíèòå ñè êîìïåòåíòíîñòè êàòî äîêëàäâàò íà ðúêîâîäñòâîòî çà âñè÷êè
ïðîáëåìè â äåéíîñòèòå è ïðîöåñèòå èëè íàðóøåíèÿ â ïîëèòèêèòå íà ôèðìàòà.
Âúòðåøíèÿò êîíòðîë è óïðàâëåíèåòî íà ðèñêà ñà äèíàìè÷íè è èòåðàòèâíè ïðîöåñè, îñúùåñòâÿâàíè
îò óïðàâèòåëíèòå è íàäçîðíèòå îðãàíè, ñúçäàäåíè äà îñèãóðÿò ðàçóìíà ñòåïåí íà ñèãóðíîñò ïî
îòíîøåíèå íà ïîñòèãàíå íà öåëèòå íà îðãàíèçàöèÿòà â ïîñîêà ïîñòèãàíå íà åôåêòèâíîñò è
åôèêàñíîñò íà îïåðàöèèòå; íàäåæäíîñò íà ôèíàíñîâèòå îò÷åòè; ñïàçâàíå è ïðèëàãàíå íà
ñúùåñòâóâàùèòå çàêîíîâè è ðåãóëàòîðíè ðàìêè.
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Ñèñòåìàòà çà âúòðåøåí êîíòðîë è óïðàâëåíèå íà ðèñêà íà „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ ÀÄ âêëþ÷âà:
Ïðèíöèïè

Êîìïîíåíòè
Ñðåäà íà êîíòðîë
Îöåíêà íà ðèñêà
Êîíòðîë íà äåéíîñòèòå
Èíôîðìàöèÿ è êîìóíèêàöèÿ
Äåéíîñòè ïî ìîíèòîðèíãà

1.
2.
3.
4.
5.

Àíãàæèìåíòè çà ïî÷òåíîñò è åòè÷íè öåííîñòè.
Íåçàâèñèìîñò íà Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîñòâî.
Ñòðóêòóðè, âåðèãè íà îò÷èòàíå, âëàñòè è îòãîâîðíîñòè.
Ïðèâëè÷à, ðàçâèâà è çàäúðæà êîìïåòåíòíè õîðà.
Õîðàòà, êîèòî íîñÿò îòãîâîðíîñò çà âúòðåøíèÿ êîíòðîë.

6.
7.
8.

Îïðåäåëÿíå íà ÿñíè öåëè.
Èäåíòèôèöèðàíå íà ðèñêà çà ïîñòèãàíå íà öåëèòå.
Ðàçãëåæäàíå íà âúçìîæíîñòèòå çà èçìàìè.
9. Èäåíòèôèöèðàíå è àíàëèç íà çíà÷èìè èçìåíåíèÿ.

10. Ñåëåêòèðàíå è ðàçâèâàíå íà êîíòðîëíè äåéíîñòè.
11. Ñåëåêòèðàíå è ðàçâèâàíå íà ÈÒ êîíòðîëè.
12. Êîíòðîëè, âúâåäåíè ÷ðåç ïîëèòèêè è ïðîöóäåðè.

13. Ïðèäîáèâàíå, ãåíåðèðàíå è èçïîëçâàíå íà êà÷åñòâåíà èíôîðìàöèÿ.
14. Âúòðåøåí îáìåí íà èíôîðìàöèÿ çà âúòðåøíèÿ êîíòðîë.
15. Âúíøåí îáìåí íà èíôîðìàöèÿ çà âúòðåøíèÿ êîíòðîë.

16. Èçâúðøâàíå íà òåêóùè è/èëè ñàìîñòîÿòåëíè îöåíêè.
17. Îöåíêà è êîìóíèêèðàíå çà ïðîïóñêèòå âúâ âúòðåøíèÿ êîíòðîë.

Åäíà îò îñíîâíèòå öåëè íà âúâåäåíàòà ñèñòåìàòà çà âúòðåøåí êîíòðîë è óïðàâëåíèå íà ðèñêà å äà
ïîäïîìàãà ìåíèäæìúíòà è äðóãè çàèíòåðåñîâàíè ñòðàíè ïðè îöåíêà íàäåæäíîñòòà íà ôèíàíñîâèòå
îò÷åòè íà äðóæåñòâîòî.
Îñíîâíèòå õàðàêòåðèñòèêè íà ñèñòåìàòà çà âúòðåøåí êîíòðîë è óïðàâëåíèå íà ðèñêà â ïðîöåñà íà
èçãîòâÿíå íà ôèíàíñîâèòå îò÷åòè çà 2019ã., ñà:
Êîìïîíåíòè
Ñðåäà íà êîíòðîë

Îöåíêà íà ðèñêà

Êîíòðîë íà äåéíîñòèòå

Èíôîðìàöèÿ è êîìóíèêàöèÿ

Ïðèíöèïè
Îïðåäåëÿíå íà ñðåäàòà, â êîÿòî äðóæåñòâîòî ôóíêöèîíèðà:
• èíäóñòèÿ, ðåãóëàòîðíè ôàêòîðè, îáùà ðàìêà çà ôèíàíñîâî
îò÷èòàíå;
• åñòåñòâîòî íà ïðåäïðèÿòèåòî – äåéíîñò, ñîáñòâåíîñò,
îðãàíèçàöèîííî – óïðàâëåíñêà ñòðóêòóðà, èíâåñòèöèîííà
ïîëèòèêà, ñòðóêòóðà íà ôèíàíñèðàíå;
• èçáîð è ïðèëàãàíå íà ñ÷åòîâîäíàòà ïîëèòèêà;
• áèçíåñ íàìåðåíèÿ / áèçíåñ ïðîãðàìà è ðåçóëòàòè;
• îöåíêà íà ôèíàíñîâèòå ïîêàçàòåëè.
Èäåíòèôèöèðàíå è îöåíêà íà ðèñêîâåòå îò ñúùåñòâåíè
îòêëîíåíèÿ íà íèâî „ôèíàíñîâ îò÷åò“ è „âÿðíîñò íà îò÷èòàíå
íà ñäåëêè è îïåðàöèè, ñàëäà ïî ñìåòêè è îïîâåñòÿâàíèÿ“.
Ñïàçâàíå íà ïðàâèëàòà è ïðîöåäóðè, êîðåñïîíäèðàùè ñ:
• Îòîðèçàöèÿòà;
• Ïðåãëåäèòå íà ðåçóëòàòèòå îò äåéíîñòòà;
• Îáðàáîòêà íà èíôîðìàöèÿòà;
• Ôèçè÷åñêèòå êîíòðîëè;
• Ðàçïðåäåëåíèå íà çàäúëæåíèÿòà
Ïðèëàãàíå íà èíôîðìàöèîííèòå ñèñòåìè – àâòîìàòèçèðàíè èëè
íåàâòîìàòèçèðàíè çà: èíèöèèðàíå, îòðàçÿâàíå, îáðàáîòêà è
îò÷èòàíå íà ñäåëêè è îïåðàöèè èëè äðóãè ôèíàíñîâè äàííè,
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Äåéíîñòè ïî ìîíèòîðèíãà

âêëþ÷åíè âúâ ôèíàíñîâèÿ îò÷åò; îñèãóðÿâàíå è íàâðåìåííîñò,
íàëè÷èå è òî÷íîñò íà èíôîðìàöèÿòà, àíàëèç, òåêóùî
íàáëþäåíèå íà ðåçóëòàòèòå îò äåéíîñòòà, ïîëèòèêèòå è
ïðîöåäóðèòå, åôåêòèâíîòî ðàçïðåäåëåíèå íà çàäúëæåíèÿòà
÷ðåç ïðèëîæèìèòå ñèñòåìè çà ñèãóðíîñò â ïðèëîæèìèòå
ïðîãðàìè, áàçè äàííè è îïåðàöèîííà ñèñòåìà, âúòðåøíèÿ è
âúíøíèÿ îáìåí íà èíôîðìàöèÿòà.
Òåêóùî íàáëþäåíèå íà âúâåäåíèòå ñèñòåìè è êîíòðîëè,
òÿõíàòà åôåêòèâíîñò âúâ âðåìåòî, èçâåæäàíå íà ïðîáëåìè èëè
î÷åðòàâàíå íà îáëàñòè, íóæäàåùè ñå îò ïîäîáðåíèå.

XX. ÏÐÎÌÅÍÈ Â ÓÏÐÀÂÈÒÅËÍÈÒÅ È ÍÀÄÇÎÐÍÈÒÅ ÎÐÃÀÍÈ
(ñúãë. ò. 16 îò Ïðèëîæåíèå ¹ 10)
Èçïúëíèòåëíè äèðåêòîðè êúì 31.12.2019 ã. ñà Öàíêî Òîäîðîâ Öàêîâ è Ðàäîñëàâ Íèêîëîâ Êîåâ,
êîèòî ïðåäñòàâëÿâàò äðóæåñòâîòî çàåäíî è ïîîòäåëíî. Ïðåç 2019 ã. â óïðàâèòåëíèòå è íàäçîðíè
îðãàíè íå ñà íàñòúïâàëè ïðîìåíè.

XXI. ÐÀÇÌÅÐ ÍÀ ÂÚÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈßÒÀ, ÍÀÃÐÀÄÈÒÅ È/ÈËÈ ÏÎËÇÈÒÅ ÍÀ ÂÑÅÊÈ ÎÒ
×ËÅÍÎÂÅÒÅ ÍÀ ÓÏÐÀÂÈÒÅËÍÈÒÅ È ÊÎÍÒÐÎËÍÈÒÅ ÎÐÃÀÍÈ
(ñúãë. ÷ë. 247ä, ò.1 îò ÒÇ è ò. 17 îò Ïðèëîæåíèå ¹ 10)
*+R8"#$>!C) ?$) +$U!-(&+!.& ,B?+$'"$T2&+!C) +$) U(&+8,&.&) +$) 45"$,!.&(+!.&) !)
D8+."8(+!.&)8"'$+!)+$ „%NW/=/)*IJN1F“)/0:

68(4U$.&(
Öàíêî Òîäîðîâ Öàêîâ –×ëåí íà ÑÄ è Èçïúëíèòåëåí äèðåêòîð
Ðàäîñëàâ Íèêîëîâ Êîåâ – ×ëåí íà Ñúâåò íà äèðåêòîðèòå è Èçïúëíèòåëåí
äèðåêòîð
Íàäÿ Ðàäåâà Äèí÷åâà – ×ëåí íà Ñúâåò íà äèðåêòîðèòå è ÷ëåí íà Îäèòåí
êîìèòåò
Èâàéëî Èâàíîâ Êóçìàíîâ – Ïðåäñåäàòåë íà Ñúâåò íà äèðåêòîðèòå îò

14#$),)
(&,$)
26 880.00
26 880.00
7 219.80
6 720.00

Ñàâà Ðàäîñëàâîâ Êîåâ - ÷ëåí íà Îäèòåí êîìèòåò

499.80

Ñâåòëà Çàõàðèåâà Äèìèòðîâà – ×ëåí íà Îäèòåí êîìèòåò

499.80

<-+8,$+!&
Ãîäèøíî âúçíàãðàæäåíèå
çà 2019 ã.
Ãîäèøíî âúçíàãðàæäåíèå
çà 2019 ã.
Ãîäèøíî âúçíàãðàæäåíèå
çà 2019 ã
Ãîäèøíî âúçíàãðàæäåíèå
çà 2019 ã
Ãîäèøíî âúçíàãðàæäåíèå
çà 2019 ã.
Ãîäèøíî âúçíàãðàæäåíèå
çà 2019 ã

Êúì 31.12.2019ã. íà÷èñëåíèòå âúçíàãðàæäåíèÿ íà ÷ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèòå è êîíòðîëíè îðãàíè
íå ñà èçïëàòåíè.
Ïðåç îò÷åòíèÿ ïåðèîä ÷ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèòå è êîíòðîëíèòå îðãàíè íà „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ“ ÀÄ íå
ñà ïîëó÷àâàëè íåïàðè÷íè âúçíàãðàæäåíèÿ, íÿìà âúçíèêíàëè óñëîâíè è ðàçñðî÷åíè
âúçíàãðàæäåíèÿ, êàêòî è çàäúëæåíèÿ çà èçïëàùàíå íà ïåíñèè, îáåçùåòåíèÿ ïðè ïåíñèîíèðàíå èëè
äðóãè ïîäîáíè îáåçùåòåíèÿ.
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XXII. ÏÐÈÒÅÆÀÂÀÍÈ ÎÒ ×ËÅÍÎÂÅÒÅ ÍÀ ÓÏÐÀÂÈÒÅËÍÈÒÅ È ÊÎÍÒÐÎËÍÈÒÅ ÎÐÃÀÍÈ,
ÏÐÎÊÓÐÈÑÒÈÒÅ È ÂÈÑØÈß ÐÚÊÎÂÎÄÅÍ ÑÚÑÒÀÂ, ÀÊÖÈÈ È ÎÁËÈÃÀÖÈÈ ÍÀ ÄÓÆÅÑÒÂÎÒÎ
È ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÅÍÈ ÈÌ ÎÒ „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ“ ÀÄ ÎÏÖÈÈ ÂÚÐÕÓ ÍÅÃÎÂÈ ÖÅÍÍÈ ÊÍÈÆÀ
(ñúãë. ÷ë. 247ä, ò.2 îò ÒÇ è ò. 18 îò Ïðèëîæåíèå ¹ 10)
*+R8"#$>!C) ?$) 5"!.&T$,$+!.&)8.)U(&+8,&.&))+$)45"$,!.&(+!.&)!) D8+."8(+!.&)8"'$+!@)
5"8D4"!-.!.&)!),!-A!C)"BD8,82&+)-B-.$,)$D>!!)+$)„%NW/=/)*IJN1F“)/0:
P Ñúâåò íà äèðåêòîðèòå:
G"87)
I8#!+$(+$)
% 8.)
*#&@)5"&?!#&@)R$#!(!C)
$D>!!
-.87+8-. D$5!.$($
Öàíêî Òîäîðîâ Öàêîâ - êàòî åäíîëè÷åí ñîáñòâåíèê íà Ðîñèì ÅÎÎÄ
Ðàäîñëàâ Íèêîëîâ Êîåâ – êàòî ñúäðóæíèê ïðèòåæàâàù 84% îò êàïèòàëà íà
ÑÈÐ ÎÎÄ

6 924 926

6 924 926

37.58 %

5 865 728

5 865 728

31.83 %

XXIII. ÏÐÈÄÎÁÈÒÈ È ÏÐÅÕÂÚÐËÅÍÈ ÎÒ ×ËÅÍÎÂÅÒÅ ÍÀ ÑÚÂÅÒÈÒÅ, ÏÐÅÇ ÃÎÄÈÍÀÒÀ, ÀÊÖÈÈ
È ÎÁËÈÃÀÖÈÈ ÍÀ ÄÐÓÆÅÑÒÂÎÒÎ. ÏÐÀÂÀ ÍÀ ×ËÅÍÎÂÅÒÅ ÍÀ ÑÚÂÅÒÈÒÅ ÄÀ ÏÐÈÄÎÁÈÂÀÒ
ÀÊÖÈÈ È ÎÁËÈÃÀÖÈÈ ÍÀ ÄÐÓÆÅÑÒÂÎÒÎ
(ñúãë. ÷ë. 247, ò.2 è ò.3 îò ÒÇ)
*+R8"#$>!C)?$)5"!289!.!.&)$D>!!)+$)„%NW/=/)*IJN1F“)/0 8.)U(&+8,&.&) +$)-B,&.!.&:
Ïðåç îò÷åòíèÿ ïåðèîä íÿìà ïðèäîáèòè àêöèè íà äðóæåñòâîòî îò ÷ëåíîâåòå íà íåãîâèòå
óïðàâèòåëíè è êîíòðîëíè îðãàíè.
*+R8"#$>!C)?$)5"&P,B"(&+!.&)$D>!!)+$)„%NW/=/)*IJN1F“)/0)8.)U(&+8,&.&))+$)-B,&.!.&:
P Ñúâåò íà äèðåêòîðèòå:
Ïðåç îò÷åòíèÿ ïåðèîä íÿìà ïðåõâúðëåíè àêöèè íà äðóæåñòâîòî îò ÷ëåíîâåòå íà íåãîâèòå
óïðàâèòåëíè è êîíòðîëíè îðãàíè.

*+R8"#$>!C) ?$) 5"$,$.$) +$) U(&+8,&.&) +$) -B,&.!.&) 2$) 5"!289!,$.) $D>!!) !) 89(!'$>!!) +$))
„%NW/=/)*IJN1F“ /0:
Íÿìà èçðè÷íè îãðàíè÷åíèÿ çà ÷ëåíîâåòå íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå íà Äðóæåñòâîòî äà ìîãàò äà
ïðèäîáèâàò ñâîáîäíî àêöèè îò êàïèòàëà íà Äðóæåñòâîòî.

XXIV. Ó×ÀÑÒÈÅÒÎ ÍÀ ×ËÅÍÎÂÅÒÅ ÍÀ ÑÚÂÅÒÈÒÅ Â ÒÚÐÃÎÂÑÊÈ ÄÐÓÆÅÑÒÂÀ ÊÀÒÎ
ÍÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ ÎÒÃÎÂÎÐÍÈ ÑÚÄÐÓÆÍÈÖÈ, ÏÐÈÒÅÆÀÂÀÍÅÒÎ ÍÀ ÏÎÂÅ×Å ÎÒ 25 ÍÀ ÑÒÎ
ÎÒ ÊÀÏÈÒÀËÀ ÍÀ ÄÐÓÃÎ ÄÐÓÆÅÑÒÂÎ, ÊÀÊÒÎ È Ó×ÀÑÒÈÅÒÎ ÈÌ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÒÎ ÍÀ
ÄÐÓÃÈ ÄÐÓÆÅÑÒÂÀ ÈËÈ ÊÎÎÏÅÐÀÖÈÈ ÊÀÒÎ ÏÐÎÊ ÓÐÈÑÒÈ, ÓÏÐÀÂÈÒÅËÈ ÈËÈ ×ËÅÍÎÂÅ
ÍÀ ÑÚÂÅÒÈ
(ñúãë. ÷ë. 247, ò.4 îò ÒÇ)
1B,&.)+$)2!"&D.8"!.&:
Ó÷àñòèå â
êàïèòàëà

Ó÷àñòèå â
óïðàâëåíèåòî

Ðîñèì ÅÎÎÄ

100%

Óïðàâèòåë

Êà Èíæåíåðèíã ÎÎÄ

50%

Óïðàâèòåë

25 % ÷ðåç Êà
Èíæåíåðèíã ÎÎÄ

Óïðàâèòåë

50%
46%

Óïðàâèòåë

×ëåí íà ÑÄ

Öàíêî Òîäîðîâ Öàêîâ

Äðóæåñòâî

Êà Ñòðîé ÎÎÄ
ÊÀ-1 ÎÎÄ
Âàðèìåêñ ÎÎÄ
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28,52 % ÷ðåç
Âàðèìåêñ ÎÎÄ

Óïðàâèòåë

ÏÏ „Îòå÷åñòâî“

-

×ëåí íà êîëåêòèâåí
îðãàí íà óïðàâëåíèå

Ñäðóæåíèå „Áúëãàðñêà àñîöèàöèÿ
çà ðàçâëåêàòåëíè è õàçàðòíè èãðè“

-

×ëåí íà êîëåêòèâåí
îðãàí íà óïðàâëåíèå

Ñäðóæåíèå „Ñïîðòåí êëóá Âèêèíã“

-

Ïðåäñåäàòåë

„Çëàòíè ïÿñúöè 2000“ÀÄ

-

×ëåí íà óïðàâèòåëåí
îðãàí

Ñäðóæåíèå „áúëãàðñêà ôåäåðàöèÿ
ïî ïàíêðàòèîí“

-

×ëåí íà óïðàâèòåëåí
ñúâåò

Ñäðóæåíèå #Ñïîðòåí êëóá Âèêèíã#

-

ïðåäñåäàòåë

84%

Óïðàâèòåë

100%

12"!3')$+

Òåâà ÎÎÄ

ÑÈÐ ÎÎÄ
Ðàäîñëàâ Íèêîëîâ Êîåâ

!"#$#%&'()$"')*"'!+$#(
&!,!%)-"(.//0

Âàðèìåêñ ÎÎÄ

Íàäÿ Ðàäåâà Äèí÷åâà

40%

-

Ñäðóæåíèå „Àñîöèàöèÿ Âèêòîðèÿ“

-

×ëåí íà óïðàâèòåëåí
ñúâåò

Ñäðóæåíèÿ Îòêðèò ôîðóì

-

×ëåí íà óïðàâèòåëåí
ñúâåò

Ñäðóæåíèå Àñîöèàöèÿ çà çàùèòà íà
êîíñòèòóöèîííèòå ïðàâà íà
ãðàæäàíèòå

-

Ïðåäñåäàòåë

1D(VU&+!)5"&?)8.U&.+!C)5&"!82 8.)2"4T&-.,8.8)28'8,8"!)58)U(E)X40 9)8.)FB"'8,-D!C)?$D8+:
Ïðåç îò÷åíèÿ ïåðèîä íå ñà ñêëþ÷âàíè äîãîâîðè ïî ÷ë.240 á îò ÒÇ.

XXV. ÈÇÂÅÑÒÍÈ ÍÀ „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ“ ÀÄ ÄÎÃÎÂÎÐÅÍÎÑÒÈ, Â ÐÅÇÓËÒÀÒ ÍÀ ÊÎÈÒÎ Â
ÁÚÄÅÙ ÏÅÐÈÎÄ ÌÎÃÀÒ ÄÀ ÍÀÑÒÚÏßÒ ÏÐÎÌÅÍÈ Â ÏÐÈÒÅÆÀÂÀÍÈß ÎÒÍÎÑÈÒÅËÅÍ ÄßË
ÀÊÖÈÈ ÈËÈ ÎÁËÈÃÀÖÈÈ ÎÒ ÍÀÑÒÎßÙÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÈ ÈËÈ ÎÁËÈÃÀÖÈÎÍÅÐÈ
(ñúãë. ò. 19 îò Ïðèëîæåíèå ¹ 10)
Íà „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ“ ÀÄ íå ñà èçâåñòíè äîãîâîðåíîñòè (âêëþ÷èòåëíî è ñëåä ïðèêëþ÷âàíå íà
ôèíàíñîâàòà ãîäèíà) â ðåçóëòàò íà êîèòî â áúäåù ïåðèîä ìîãàò äà íàñòúïÿò ïðîìåíè â
ïðèòåæàâàíèÿ îòíîñèòåëåí äÿë àêöèè èëè îáëèãàöèè îò íàñòîÿùè àêöèîíåðè èëè îáëèãàöèîíåðè.

XXVI. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÇÀ ÂÈÑßÙÈ ÑÚÄÅÁÍÈ, ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÈ È ÀÐÁÈÒÐÀÆÍÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
(ñúãë. ò. 20 îò Ïðèëîæåíèå ¹ 10)
Äðóæåñòâîòî íÿìà âèñÿùè ñúäåáíè, àäìèíèñòðàòèâíè èëè àðáèòðàæíè ïðîèçâîäñòâà, êàñàåùè
íåãîâè âçåìàíèÿ è/èëè çàäúëæåíèÿ â ðàçìåð íàé-ìàëêî 10 íà ñòî îò ñîáñòâåíèÿ ìó êàïèòàë.

XXVII. ÄÀÍÍÈ ÇÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ÇÀ ÂÐÚÇÊÈ Ñ ÈÍÂÅÑÒÈÒÎÐÈÒÅ
(ñúãë. ò. 21 îò Ïðèëîæåíèå ¹ 10)
Íà îñíîâàíèå ÷ë. 116ã îò ÇÏÏÖÊ Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ å
ñêëþ÷èëî òðóäîâ äîãîâîð ñ Äèðåêòîð çà âðúçêè ñ èíâåñòèòîðèòå, êàêòî ñëåäâà:
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45$6(2"$7'5$6(8!5'+'9:
;,"$%(7!(&*"$%2*#,$#<'9:
:$+$8*#C
.-mail:

.+$#!(:*,*"*3!(:*,*"*3!
="> !"#!6(?+>=$*"@'(A)!5!)*3(B
+359 52 370 598
regalainvest@gmail.com

XXVIII. ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÍÀ „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ“ ÀÄ
(ñúãë. ÷ë. 39, ò.4 îò ÇÑ è ÷ë. 247, àë. 3 îò ÒÇ)
Èíâåñòèöèîííèòå íàìåðåíèÿ íà Äðóæåñòâîòî â êðàòêîñðî÷åí ïëàí ñà ñâúðçàíè ñ ïðîìÿíà ñòàòóòà
íà ÷àñò îò ïðèòåæàâàíèòå çåìè, ðàçðàáîòâàíå íà ïîäðîáíè óñòðîéñòâåíè ïëàíîâå è ïðîåêò çà
çàñòðîÿâàíå. Äðóæåñòâîòî ïëàíèðà äà èçãðàäè ìíîãîôàìèëíà æèëèùíà ñãðàäà, â ÓÏÈ V-2665, 2612
/èäåíòèôèêàòîð 10135.5506.894/, ñ ÐÇÏ 11 851 êâ.ì. è çàñòðîåíà ïëîù îò 1 581,34 êâ.ì., çà êîÿòî
èìà âëÿçëî â ñèëà ðàçðåøèòåëíî çà ñòðîåæ.
Ïðåç îò÷åòíèÿ ïåðèîä Äðóæåñòâîòî íÿìà èçãîòâåíè è ïóáëèêóâàíè ïðîãíîçíè ôèíàíñîâè
ðåçóëòàòè.
Èíâåñòèöèîííà ïîëèòèêà:
o Ñòðàòåãè÷åñêè õîðèçîíò íà èíâåñòèöèèòå: ïðèâëè÷àíå íà èíâåñòèòîðè, êà÷åñòâåíî
æèëèùíî ñòðîèòåëñòâî, ïîäîáðÿâàíå íà èíôðàñòðóêòóðàòà â ðàéîíà;
o Öåëåñúîáðàçíîñò è ïðèîðèòåò íà êëþ÷îâè èíâåñòèöèîííè ìåðîïðèÿòèÿ, êàêòî ñëåäâà:
Ïåðèîä íà
ðåàëèçàöèÿ

Èíâåñòèöèîííè
ìåðîïðèÿòèÿ

Ñòîéíîñò íà
èíâåñòèöèèòå

Î÷àêâàí äîõîä îò
èíâåñòèöèèòå

2020-2022 ã.

Ñòðîèòåëñòâî

5 800 õèë.ëâ.

13 300 õèë.ëâ.

Öåíîâà ïîëèòèêà:
o Ñëåäÿùè êîíêóðåíöèÿòà öåíè;
o Èçïîëçâàíå íà “Ïàçàðíî-îðèåíòèåðàí ìåòîä íà öåíîîáðàçóâàíå”;
o Ïðèëàãàíå íà ìåòîä â öåíîîáðàçóâàíåòî “Ðàçõîäè Ïëþñ”;
o Ïðèíöèï íà öåíîâè îòñòúïêè;
o Ïðåôåðåíöèàëíè öåíè çà êîíòðàãåíòè ñ äúëãîñðî÷íà äîãîâîðåíîñò;
o Ñèñòåìà íà îòñòúïêè çà êîëè÷åñòâà;
o Ãúâêàâîñò íà ðàçïëàùàíèÿòà;
Ðåêëàìíà ïîëèòèêà:
o Ðåêëàìåí áþäæåò, îáâúðçàí ñ ðåàëèçèðàíèòå ïðèõîäè;
o Ðåêëàìåí êàíàë íà ïðèíöèïà íà ñíåæíàòà òîïêà, ò.å. êëèåíò = äîâîëåí êëèåíò = äâàìà
êëèåíòè;
o ÏÐ äåéíîñòè;
o Óïðàâëåíèå íà âðúçêèòå ñ êëèåíòè;
o Ïðèëàãàí ïðîìîöèîíàëåí ìèêñ (êîìáèíàöèÿ îò: Ðåêëàìà + Ëè÷íè ïðîäàæáè +
Ñòèìóëèðàíå íà ïðîäàæáèòå + PR àêòèâíîñò);
Ðåãàëà Èíâåñò ÀÄ íÿìà ñêëþ÷åíè äúëãîñðî÷íè äîãîâîðè ñ êîíòðàãåíòè è òàêèâà çà ñäåëêè îò
ñúùåñòâåíî çíà÷åíèå çà äåéíîñòòà.

XXIX. ÄÐÓÃÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÏÎ ÏÐÅÖÅÍÊÀ ÍÀ „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ“ ÀÄ
Âúðõó èíâåñòèöèîííèòå èìîòè íà Äðóæåñòâîòî èìà òåæåñòè, òúé êàòî ñúùèòå ñà ïðåäîñòàâåíè êàòî
îáåçïå÷åíèå ïî êðåäèò-îâúðäðàôò. Ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ çà ïàðàìåòðèòå íà êðåäèòà è
ïðåäîñòàâåíèòå îáåçïå÷åíèÿ å îïîâåñòåíà â ïîÿñíåíèÿòà êúì ãîäèøíèÿ ôèíàíñîâ îò÷åò.
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Âúðõó ÷àñò îò èíâåñòèöèîííèòå èìîòè å íàëîæåíà âúçáðàíà îò ×ÑÈ Íèêîëàé Ãåîðãèåâ ïî ÈÄ îò
2019 ã. çà çàäúëæåíèÿ íà Äðóæåñòâîòî êúì Îáùèíà Âàðíà. Çà îáåçïå÷àâàíå íà ïîñî÷åíèòå
çàäúëæåíèÿ å íàëîæåí çàïîð âúðõó áàíêîâèòå ñìåòêè íà Äðóæåñòâîòî.
Ïðîìåíèòå â öåíàòà íà àêöèèòå íà äðóæåñòâîòî ïðåç îò÷åòíèÿ ïåðèîä ñà, êàêòî ñëåäâà:
Ñðåäíàòà áîðñîâà öåíà íà àêöèÿ íà äðóæåñòâîòî êúì 01.01.2019 ã. å 2,80 ëâ., à êúì ïîñëåäíèÿ
ðàáîòåí äåí íà 2019 ã. å 2,86 ëâ.
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ÄÅÊËÀÐÀÖÈß
ÇÀ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

2019 ãîäèíà

Íàñòîÿùàòà äåêëàðàöèÿ çà êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå ñå îñíîâàâà íà îïðåäåëåíèòå îò áúëãàðñêîòî
çàêîíîäàòåëñòâî ïðèíöèïè è íîðìè çà äîáðî êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå ïîñðåäñòâîì ðàçïîðåäáèòå
íà Íàöèîíàëíèÿ êîäåêñ çà êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå, Òúðãîâñêèÿ çàêîí, Çàêîíà çà ïóáëè÷íî
ïðåäëàãàíå íà öåííè êíèæà, Çàêîíà çà ñ÷åòîâîäñòâîòî, Çàêîíà çà íåçàâèñèì ôèíàíñîâ îäèò è äðóãè
çàêîíîâè è ïîäçàêîíîâè àêòîâå è ìåæäóíàðîäíî ïðèçíàòè ñòàíäàðòè.
Ñòðàòåãè÷åñêèòå öåëè íà êîðïîðàòèâíîòî óïðàâëåíèå ñà:
• ðàâíîïðàâíî òðåòèðàíå íà âñè÷êè àêöèîíåðè, ãàðàíòèðàíå è çàùèòà íà òåõíèòå ïðàâà;
• ïîäîáðÿâàíå íèâîòî íà èíôîðìàöèîííà îáåçïå÷åíîñò íà àêöèîíåðèòå è ïðîçðà÷íîñò;
• ïîñòèãàíå íà ïðîçðà÷íîñò è ïóáëè÷íîñò íà ïðîöåñèòå ïî ïðåäîñòàâÿíå íà èíôîðìàöèÿ îò
ñòðàíà íà äðóæåñòâîòî;
• îñèãóðÿâàíå íà ìåõàíèçúì çà äîáðî óïðàâëåíèå íà äðóæåñòâîòî îò ñòðàíà íà óïðàâèòåëíèòå
îðãàíè è
• âúçìîæíîñò çà åôåêòèâåí íàäçîð âúðõó óïðàâëåíèåòî îò ñòðàíà íà àêöèîíåðèòå è
ðåãóëàòîðíèòå îðãàíè.
Êàòî ðåçóëòàò îò ïðèëàãàíå ïðèíöèïèòå íà êîðïîðàòèâíîòî óïðàâëåíèå å áàëàíñèðàíîòî
âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó àêöèîíåðèòå, ðúêîâîäñòâîòî è çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà.
Äåêëàðàöèÿòà çà êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå ñúäúðæà â ñåáå ñè:
1. èíôîðìàöèÿ îòíîñíî ñïàçâàíå ïî öåëåñúîáðàçíîñò îò ñòðàíà íà „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ“ ÀÄ íà:
à) Íàöèîíàëíèÿ êîäåêñ çà êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå,
á) èíôîðìàöèÿ îòíîñíî ïðàêòèêèòå íà êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå, êîèòî ñå ïðèëàãàò îò
„ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ“ ÀÄ â äîïúëíåíèå íà êîäåêñà ïî áóêâà "à" èëè áóêâà "á";
2. îáÿñíåíèå îò ñòðàíà íà „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ“ ÀÄ êîè ÷àñòè íà êîäåêñà çà êîðïîðàòèâíî
óïðàâëåíèå ïî ò. 1, áóêâà "à" èëè áóêâà "á" íå ñïàçâà è êàêâè ñà îñíîâàíèÿòà çà òîâà, ñúîòâåòíî
êîãàòî íå ñå ïîçîâàâà íà íèêîå îò ïðàâèëàòà íà êîäåêñà çà êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå - îñíîâàíèÿ çà
òîâà;
3. îïèñàíèå íà îñíîâíèòå õàðàêòåðèñòèêè íà ñèñòåìèòå çà âúòðåøåí êîíòðîë è óïðàâëåíèå íà
ðèñêà íà „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ.“ ÀÄ âúâ âðúçêà ñ ïðîöåñà íà ôèíàíñîâî îò÷èòàíå;
4. èíôîðìàöèÿ ïî ÷ëåí 10, ïàðàãðàô 1, áóêâè "â", "ã", "å", "ç" è "è" îò Äèðåêòèâà 2004/25/ÅÎ
íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò è íà Ñúâåòà îò 21 àïðèë 2004 ã. îòíîñíî ïðåäëîæåíèÿòà çà ïîãëúùàíå;
5. ñúñòàâà è ôóíêöèîíèðàíåòî íà àäìèíèñòðàòèâíèòå, óïðàâèòåëíèòå è íàäçîðíèòå îðãàíè íà
„ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ“ ÀÄ è òåõíèòå êîìèòåòè, êàêòî è
6. îïèñàíèå íà ïîëèòèêàòà íà ìíîãîîáðàçèå, ïðèëàãàíà îò „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ“ ÀÄ ïî îòíîøåíèå
íà àäìèíèñòðàòèâíèòå, óïðàâèòåëíèòå è íàäçîðíèòå îðãàíè âúâ âðúçêà ñ àñïåêòè, êàòî: âúçðàñò, ïîë
èëè îáðàçîâàíèå è ïðîôåñèîíàëåí îïèò; öåëèòå íà òàçè ïîëèòèêà íà ìíîãîîáðàçèå; íà÷èíúò íà
ïðèëîæåíèåòî é è ðåçóëòàòèòå ïðåç îò÷åòíèÿ ïåðèîä, à ïðè íåïðèëàãàíå íà òàêàâà ïîëèòèêà îáÿñíåíèå îòíîñíî ïðè÷èíèòå çà òîâà.
Äåêëàðàöèÿòà çà êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå íà „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ“ ÀÄ å ïîä÷èíåíà íà ïðèíöèïà
„ñïàçâàé èëè îáÿñíÿâàé".
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„ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ“ ÀÄ å âïèñàíî â Òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð êúì Àãåíöèÿòà ïî âïèñâàíèÿòà íà
18.10.2013 ã. ñ ÅÈÊ 202780647, ñåäàëèùå è àäðåñ íà óïðàâëåíèå ãðàä Âàðíà, óë. Ãåîðãè
Ñòàìàòîâ ¹ 1.
Äðóæåñòâîòî å ó÷ðåäåíî ñ ðåøåíèå íà ÎÑÀ ÷ðåç ðàçäåëÿíå ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 262á îò
Òúðãîâñêèÿ çàêîí íà „Èíâåñòèöèîííà Êîìïàíèÿ Ãàëàòà” ÀÄ íà äâå íîâîó÷ðåäåíè äðóæåñòâà
– „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ è „ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÀ ÊÎÌÏÀÍÈß ÃÀËÀÒÀ” ÀÄ. Â ðåçóëòàò íà
ðàçäåëÿíåòî ïðåîáðàçóâàùîòî ñå äðóæåñòâî „Èíâåñòèöèîííà Êîìïàíèÿ Ãàëàòà” ÀÄ ñå
ïðåêðàòÿâà áåç ëèêâèäàöèÿ, à äâåòå íîâîó÷ðåäåíè äðóæåñòâà „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ è
„ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÀ ÊÎÌÏÀÍÈß ÃÀËÀÒÀ” ÀÄ ñòàâàò íåãîâè ïðàâîïðèåìíèöè çà ÷àñòè îò
èìóùåñòâîòî ìó, ñúãëàñíî ïðåäâèäåíîòî â ïëàíà çà ïðåîáðàçóâàíå ïî ÷ë. 262ä, àë. 3 è
262æ îò Òúðãîâñêèÿ çàêîí, êàêòî è ñâúðçàíè ëèöà. Ñàìîòî ïðåîáðàçóâàëî ñå äðóæåñòâî
„Èíâåñòèöèîííà Êîìïàíèÿ Ãàëàòà” ÀÄ å ó÷ðåäåíî ÷ðåç ïðàâîïðèåìñòâî â ðåçóëòàò íà
ïðåîáðàçóâàíå íà äðóæåñòâî ñ îãðàíè÷åíà îòãîâîðíîñò „Àñåí Íèêîëîâ 1” ÎÎÄ â „Àñåí
Íèêîëîâ 1” ÀÄ, âïîñëåäñòâèå ñ íàèìåíîâàíèå - „Èíâåñòèöèîííà Êîìïàíèÿ Ãàëàòà” ÀÄ, ãð.
Âàðíà.
Àêöèîíåðèòå â ïðåîáðàçóâàùîòî ñå äðóæåñòâî ñòàâàò àêöèîíåðè âúâ âñÿêî îò äâåòå
íîâîó÷ðåäåíè äðóæåñòâà „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ è „ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÀ ÊÎÌÏÀÍÈß ÃÀËÀÒÀ”
ÀÄ êàòî ïðèäîáèâàò àêöèè â òÿõ ïðîïîðöèîíàëíî íà äåëà èì â êàïèòàëà íà
ïðåîáðàçóâàùîòî ñå äðóæåñòâî.
Ïðåîáðàçóâàùîòî ñå „Èíâåñòèöèîííà Êîìïàíèÿ Ãàëàòà” ÀÄ å ïóáëè÷íî äðóæåñòâî ïî
ñìèñúëà íà ÷ë. 110 îò Çàêîíà çà ïóáëè÷íîòî ïðåäëàãàíå íà öåííè êíèæà („ÇÏÏÖÊ”).
Ñúãëàñíî ÷ë. 122, àë. 1 è ÷ë. 110, àë. 2 ÇÏÏÖÊ è òúé êàòî å ó÷ðåäåíî â ðåçóëòàò íà
ïðåîáðàçóâàíå íà ïóáëè÷íî äðóæåñòâî, „ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ ïðèäîáèâà ñòàòóò íà ïóáëè÷íî
äðóæåñòâî ïî ñèëàòà íà çàêîíà. Äðóæåñòâîòî îñúùåñòâÿâà ñâîÿòà äåéíîñò ïðè ñïàçâàíå è íà
ðàçïîðåäáèòå íà ÇÏÏÖÊ, ÇÏÇÔÈ, ïîäçàêîíîâèòå íîðìàòèâíè àêòîâå ïî ïðèëàãàíåòî èì,
êàêòî è íà îñòàíàëèòå íîðìàòèâíè àêòîâå, ðåãóëèðàùè äåéíîñòòà íà ïóáëè÷íèòå äðóæåñòâà.
Ïðåäìåòúò íà äåéíîñò íà äðóæåñòâîòî å: ñòðîèòåëñòâî è ïðîäàæáà íà íåäâèæèìè èìîòè;
âúòðåøíî è âúíøíîòúðãîâñêà äåéíîñò; òðàíñïîðò íà ïúòíèöè è òîâàðè â ñòðàíàòà è
÷óæáèíà; ñïåäèöèîííà, ëèçèíãîâà, êîìèñèîííà è èíôîðìàöèîííà äåéíîñò; õîòåëèåðñòâî è
ðåñòîðàíòüîðñòâî; âúòðåøåí ìåæäóíàðîäåí òóðèçúì è òóðîïåðàòîðñêà äåéíîñò ñëåä
ëèöåíç; òúðãîâñêî ïðåäñòàâèòåëñòâî è ïîñðåäíè÷åñòâî â ñòðàíàòà è ÷óæáèíà; ïðîèçâîäñòâî
íà ñòîêè è óñëóãè; ñäåëêè ñ èíòåëåêòóàëíà ñîáñòâåíîñò; ðåêëàìíà è èçäàòåëñêà äåéíîñò;
êàêòî è âñÿêà äðóãà äåéíîñò, ðàçðåøåíà îò çàêîíà.
Äðóæåñòâîòî å ñúñ ñåäàëèùå è àäðåñ íà óïðàâëåíèå:
Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ,
ãð. Âàðíà, óë. Ãåîðãè Ñòàìàòîâ ¹ 1
òåë.: (+359) 52 370 598,
http: www.regalainvest.bg
e-mail: regalainvest@gmail.com
Àêöèîíåðíèÿò (îñíîâíèÿ) êàïèòàë íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ å 18 428 734 ëåâà, ðàçïðåäåëåí â
18 428 734 áðîÿ áåçíàëè÷íè ïîèìåííè àêöèè ñ ïðàâî íà ãëàñ è íîìèíàëíà ñòîéíîñò 1 ëåâ
âñÿêà. Âñè÷êè àêöèè ñà ñ ïðàâî íà ïîëó÷àâàíå íà äèâèäåíò è ëèêâèäàöèîíåí äÿë è
ïðåäñòàâëÿâàò åäèí ãëàñ îò îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå íà Äðóæåñòâîòî. Àêöèèòå íà
“Ðåãàëà Èíâåñò” ÀÄ ñà ñ ïðèñâîåí ISIN êîä: BG1100036133.
Åìèñèÿ îò 18 428 734 áðîÿ àêöèè íà Äðóæåñòâîòî å ðåãèñòðèðàíà íà ÁÔÁ – Ñîôèÿ ÀÄ.
Äðóæåñòâîòî å âïèñàíî â ïóáëè÷íèÿ ðåãèñòúð íà Êîìèñèÿòà çà Ôèíàíñîâ Íàäçîð.
Îãðàíè÷åíèå çà ïðåõâúðëÿíå íà àêöèè â Óñòàâà íà Äðóæåñòâîòî íå å ïðåäâèäåíî.
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Ñúãëàñíî äîãîâîð ñ Öåíòðàëåí äåïîçèòàð ñå âîäè êíèãà íà àêöèîíåðèòå, ïðèòåæàâàùè
áåçíàëè÷íè àêöèè, â êîÿòî ñå âïèñâàò âñÿêàêâè ïðåõâúðëÿíèÿ íà ñîáñòâåíîñòòà.
Ñîáñòâåíîñòòà âúðõó áåçíàëè÷íèòå öåííè êíèæà ñå óäîñòîâåðÿâà ïîñðåäñòâîì íàïðàâåíèòå
âïèñâàíèÿ âúâ âîäåíèÿ îò „Öåíòðàëåí äåïîçèòàð” ÀÄ ðåãèñòúð, çà ïîääúðæàíåòî íà êîéòî
Äðóæåñòâîòî çàïëàùà åæåãîäíî òàêñà.

I. ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÈ ÐÚÊÎÂÎÄÑÒÂÀ
“ ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ ”ÀÄ èìà åäíîñòåïåííà ñèñòåìà çà óïðàâëåíèå. Äðóæåñòâîòî ñå óïðàâëÿâà
îò Ñúâåò íà äèðåêòîðèòå â ÷åòèðè ÷ëåíåí ñúñòàâ è ñå ïðåäñòàâëÿâà ïðåä òðåòè ëèöà îò
Èçïúëíèòåëíèòå ÷ëåíîâå íà ñúâåòà.
“ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ íÿìà àäìèíèñòðàòèâåí îðãàí, çàùîòî áúëãàðñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî è
ïðàâíà ñèñòåìà íå ïðåäïîëàãàò ñúùåñòâóâàíåòî íà òàêúâ îðãàí.
Ñúâåòúò íà äèðåêòîðèòå â ñâîÿòà ñè äåéíîñò ñå ðúêîâîäè îò óòâúðäåíè ÏÐÀÂÈËÀ çà ðàáîòà
íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ, ñïàçâàéêè ïðåïîðúêèòå íà Íàöèîíàëíèÿ
Êîäåêñ çà êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå. Ïðàâèëàòà ðåãëàìåíòèðàò ïîäðîáíî èçèñêâàíèÿòà
îòíîñíî ôóíêöèèòå è çàäúëæåíèÿòà íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå; ïðîöåäóðàòà çà èçáîð è
îñâîáîæäàâàíåòî íà ÷ëåíîâå íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå; ñòðóêòóðàòà è êîìïåòåíòíîñòòà íà
Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå; èçèñêâàíèÿòà, ñ êîèòî ñëåäâà äà áúäàò ñúîáðàçåíè ðàçìåðúò è
ñòðóêòóðàòà íà âúçíàãðàæäåíèÿòà íà ÷ëåíîâåòå íà ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå; ïðîöåäóðèòå çà
èçáÿãâàíå è ðàçêðèâàíå íà êîíôëèêòè íà èíòåðåñè; íåîáõîäèìîñòòà îò ñúçäàâàíå
ñúîáðàçíî ñïåöèôèêàòà íà äðóæåñòâîòî íà îäèòåí êîìèòåò.
Ñúãëàñíî ïðåïîðúêèòå íà Êîäåêñà çà êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå è ðàçïîðåäáèòå íà
ïðèåòèòå ÏÐÀÂÈËÀ çà ðàáîòà, Ñúâåòúò íà äèðåêòîðèòå íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ îñúùåñòâÿâà
íåçàâèñèìî è îòãîâîðíî óïðàâëåíèå íà äðóæåñòâîòî â ñúîòâåòñòâèå ñ óñòàíîâåíèòå âèçèÿ,
öåëè è ñòðàòåãèè íà äðóæåñòâîòî çà òåêóùàòà ãîäèíà è èíòåðåñèòå íà àêöèîíåðèòå.
Ñúâåòúò íà äèðåêòîðèòå êîíòðîëèðà èçïúëíåíèåòî íà áèçíåñ ïëàíà íà äðóæåñòâîòî,
ñäåëêèòå îò ñúùåñòâåí õàðàêòåð, êàêòî è äðóãè äåéíîñòè, óñòàíîâåíè â óñòðîéñòâåíèòå ìó
àêòîâå.
×ëåíîâåòå íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå ñå ðúêîâîäÿò â ñâîÿòà äåéíîñò îò îáùîïðèåòèòå
ïðèíöèïè çà ïî÷òåíîñò è óïðàâëåíñêà è ïðîôåñèîíàëíà êîìïåòåíòíîñò, ñïàçâàéêè
Íàöèîíàëíèÿ êîäåêñ çà êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå è ïðèåòèÿ îò òÿõ ÅÒÈ×ÅÍ ÊÎÄÅÊÑ, êîéòî
óñòàíîâÿâà íîðìèòå çà åòè÷íî è ïðîôåñèîíàëíî ïîâåäåíèå íà êîðïîðàòèâíîòî
ðúêîâîäñòâî, ìåíèäæúðèòå è ñëóæèòåëèòå íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ âúâ âñè÷êè àñïåêòè íà
òÿõíàòà äåéíîñò, êàêòî è â îòíîøåíèÿòà èì ñ àêöèîíåðè íà äðóæåñòâîòî è ïîòåíöèàëíè
èíâåñòèòîðè ñ öåë äà ñå ïðåäîòâðàòÿò ïðîÿâè íà íåïðîôåñèîíàëèçúì, áþðîêðàöèÿ,
êîðóïöèÿ è äðóãè íåçàêîííè äåéñòâèÿ, êîèòî ìîãàò äà îêàæàò íåãàòèâíî âëèÿíèå âúðõó
äîâåðèåòî íà àêöèîíåðèòå è âñè÷êè çàèíòåðåñóâàíè ëèöà, êàêòî è äà íàêúðíÿò àâòîðèòåòà
íà äðóæåñòâîòî êàòî öÿëî.
Âñè÷êè ðàáîòíèöè è ñëóæèòåëè íà äðóæåñòâîòî ñà çàïîçíàòè ñ óñòàíîâåíèòå íîðìèòå íà
åòè÷íî è ïðîôåñèîíàëíî ïîâåäåíèå è íå ñà êîíñòàòèðàíè ñëó÷àè íà íåñúîáðàçÿâàíå ñ òÿõ.
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Âúâ âðúçêà ñ ïðèëàãàíàòà ïîëèòèêà ïî îòíîøåíèå íà ðàçêðèâàíå íà èíôîðìàöèÿ è âðúçêè ñ
èíâåñòèòîðèòå, Ñúâåòúò íà äèðåêòîðèòå íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ ïðîâåæäà ñðåùè ñ
ðàçëè÷íè ãðóïè èíâåñòèòîðè âúâ âñåêè ñëó÷àé íà çàÿâåí îò òÿõíà ñòðàíà èíòåðåñ, íà êîèòî
ïðèñúñòâàò âñè÷êè ÷ëåíîâå íà êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî.
Ñúâåòúò íà äèðåêòîðèòå íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ ïðåäîñòàâÿ èíôîðìàöèÿ ïî ÷ëåí 10,
ïàðàãðàô 1, áóêâè "â", "ã", "å", "ç" è "è" îò Äèðåêòèâà 2004/25/ÅÎ íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò
è íà Ñúâåòà îò 21 àïðèë 2004 ã. îòíîñíî ïðåäëîæåíèÿòà çà ïîãëúùàíå:
Ïàð.1,
á“â“

Çíà÷èìè ïðåêè èëè êîñâåíè
àêöèîíåðíè ó÷àñòèÿ (âêëþ÷èòåëíî
êîñâåíè àêöèîíåðíè ó÷àñòèÿ ÷ðåç
ïèðàìèäàëíè ñòðóêòóðè è
êðúñòîñàíè àêöèîíåðíè ó÷àñòèÿ)
ïî ñìèñúëà íà ÷ëåí 85 îò
Äèðåêòèâà 2001/34/ÅÎ.

Ïàð.1,
á“ã“

Ïðèòåæàòåëèòå íà âñè÷êè öåííè
êíèæà ñúñ ñïåöèàëíè ïðàâà íà
êîíòðîë è îïèñàíèå íà òåçè ïðàâà
Âñè÷êè îãðàíè÷åíèÿ âúðõó ïðàâàòà
íà ãëàñ, êàòî íàïðèìåð
îãðàíè÷åíèÿ âúðõó ïðàâàòà íà ãëàñ
íà ïðèòåæàòåëèòå íà îïðåäåëåí
ïðîöåíò èëè áðîé ãëàñîâå, êðàéíè
ñðîêîâå çà óïðàæíÿâàíå íà
ïðàâàòà íà ãëàñ èëè ñèñòåìè,
ïîñðåäñòâîì êîèòî ÷ðåç
ñúòðóäíè÷åñòâî ñ äðóæåñòâîòî
ôèíàíñîâèòå ïðàâà, ïðåäîñòàâåíè
íà öåííèòå êíèæà, ñà îòäåëåíè îò
ïðèòåæàâàíåòî íà öåííèòå êíèæà;
Ïðàâèëàòà, ñ êîèòî ñå ðåãóëèðà
íàçíà÷àâàíåòî èëè ñìÿíàòà íà
÷ëåíîâå íà ñúâåòà è âíàñÿíåòî íà
èçìåíåíèÿ
â
ó÷ðåäèòåëíèÿ
äîãîâîð

Ïàð.1,
á“å“

Ïàð.1,
á“ç“

Ïàð.1,
á“è“

Àêöèîíåðè ñúñ çíà÷èìè ïðåêè èëè êîñâåíè
àêöèîíåðíè ó÷àñòèÿ â “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ ñà:
ÐÎÑÈÌ ÅÎÎÄ – ïðÿêî, àêöèîíåð ñ 37,58%
ÑÈÐ ÎÎÄ – ïðÿêî, àêöèîíåð ñ 37,89%
Öàíêî Öàêîâ – êîñâåíî, åäíîëè÷åí ñîáñòâåíèê
íà ÐÎÑÈÌ ÅÎÎÄ
Ðàäîñëàâ Êîåâ – êîñâåíî, ñúäðóæíèê
ïðèòåæàâàù 84% îò êàïèòàëà íà ÑÈÐ ÎÎÄ
Ïðèòåæàòåëè íà öåííè êíèæà ñúñ ñïåöèàëíè
ïðàâà íà êîíòðîë íÿìà

Îãðàíè÷åíèÿ âúðõó ïðàâàòà íà ãëàñ íÿìà

Ïðàâèëàòà, ñ êîèòî ñå ðåãóëèðà íàçíà÷àâàíåòî
èëè ñìÿíàòà íà ÷ëåíîâå íà Ñúâåòà íà
äèðåêòîðèòå è âíàñÿíåòî íà èçìåíåíèÿ â
ó÷ðåäèòåëíèÿ äîãîâîð ñà îïðåäåëåíè â
óñòðîéñòâåíèòå àêòîâå íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ”
ÀÄ, ïðèåòèòå ïðàâèëà çà ðàáîòà íà Ñúâåòà íà
äèðåêòîðèòå è ïîëèòèêàòà íà ìíîãîîáðàçèåòî.
Ïðàâîìîùèÿòà íà ÷ëåíîâåòå íà Ïðàâîìîùèÿòà íà ÷ëåíîâåòå íà Ñúâåòà íà
ñúâåòà, è ïî-ñïåöèàëíî ïðàâîòî äà äèðåêòîðèòå ñà óðåäåíè â óñòðîéñòâåíèòå
ñå åìèòèðàò èëè èçêóïóâàò îáðàòíî àêòîâå íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ è ïðèåòèòå
àêöèè;
ïðàâèëàòà çà ðàáîòà íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå.

Äðóæåñòâîòî èìà ðàçðàáîòåíà è ôóíêöèîíèðàùà ñèñòåìà çà óïðàâëåíèå íà ðèñêà è
âúòðåøåí îäèò, êàêòî è îñèãóðåíî èíòåãðèðàíî ôóíêöèîíèðàíå íà ñèñòåìèòå çà
ñ÷åòîâîäñòâî è ôèíàíñîâà îò÷åòíîñò.
Çà âñè÷êè çàñåäàíèÿ íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå ñå âîäÿò ïðîòîêîëè, êîèòî ñå ïîäïèñâàò îò
ïðîòîêîë÷èê è âñè÷êè ïðèñúñòâàùè ÷ëåíîâå, êàòî ñå îòáåëÿçâà êàê å ãëàñóâàë âñåêè îò òÿõ
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ïî ðàçãëåæäàíèòå âúïðîñè. Âçåìàíåòî íà ðåøåíèÿ íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå å ñúîáðàçíî
ðàçïîðåäáèòå íà óñòðîéñòâåíèòå àêòîâå íà äðóæåñòâîòî.
Çà ñâîÿòà äåéíîñò Ñúâåòúò íà äèðåêòîðèòå èçãîòâÿò îò÷åò çà óïðàâëåíèåòî è ãîäèøåí
äîêëàä çà äåéíîñòòà, êîèòî ñå ïðåäñòàâÿò è ñå ïðèåìàò îò Îáùîòî ñúáðàíèå íà
àêöèîíåðèòå.
Èçáîðúò è îñâîáîæäàâàíåòî íà ÷ëåíîâåòå íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå ñå îñúùåñòâÿâà â
ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà íà ðàçäåë 2 íà Ãëàâà ïúðâà îò Íàöèîíàëíèÿ êîäåêñ çà
êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå îò Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ
ñúîáðàçíî çàêîíà è óñòðîéñòâåíèòå àêòîâå íà äðóæåñòâîòî, êàêòî è â ñúîòâåòñòâèå ñ
ïðèíöèïèòå çà íåïðåêúñíàòîñò è óñòîé÷èâîñò íà ðàáîòàòà íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå. Ïðè
ïðåäëîæåíèÿ çà èçáîð íà íîâè ÷ëåíîâå íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå ñå ñïàçâàò ïðèíöèïèòå çà
ñúîòâåòñòâèå íà êîìïåòåíòíîñò íà êàíäèäàòèòå ñ åñòåñòâîòî íà äåéíîñòòà íà äðóæåñòâîòî.
“ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ ïðèëàãà Ïîëèòèêà íà ìíîãîîáðàçèå â îðãàíèòå íà óïðàâëåíèå ïî

îòíîøåíèå íà ðàçëè÷íè àñïåêòè, âêëþ÷èòåëíî âúçðàñò, ïîë, íàöèîíàëíîñò, îáðàçîâàíèå è
ïðîôåñèîíàëåí îïèò, âêëþ÷èòåëíî è ïàçàðíè ñòèìóëè, ÷ðåç ïðèåòàòà Ïðîãðàìà çà
ïðèëàãàíå íà ìåæäóíàðîäíî ïðèçíàòèòå ñòàíäàðòè çà äîáðî êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå
Ìíîãîîáðàçèåòî íà êîìïåòåíöèè è ñòàíîâèùà íà ÷ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèòå îðãàíè
ñïîìàãà çà äîáðîòî ðàçáèðàíå íà îðãàíèçàöèÿòà è äåéíîñòèòå íà áèçíåñà íà äðóæåñòâîòî.
Òî äàâà âúçìîæíîñò íà ÷ëåíîâåòå íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå äà îñïîðâàò ïî êîíñòðóêòèâåí
íà÷èí óïðàâëåíñêèòå ðåøåíèÿ è äà áúäàò ïî-îòâîðåíè êúì íîâàòîðñêè èäåè, êàòî ïî òîçè
íà÷èí ñå íàìåðè ïðîòèâîäåéñòâèå íà ñõîäñòâîòî íà ìíåíèÿ íà ÷ëåíîâåòå, ñúùî ïîçíàòî
êàòî „ãðóïîâî ìèñëåíå“. Öåëèòå, çàëîæåíè â ïîëèòèêàòà íà ìíîãîîáðàçèåòî ñà
äîïðèíàñÿíå çà åôåêòèâåí íàäçîð íà óïðàâëåíèåòî è óñïåøíî óïðàâëåíèå íà äðóæåñòâîòî,
ïîâèøàâàíå ïðîçðà÷íîñòòà ïî îòíîøåíèå ïðèëàãàíåòî íà ìíîãîîáðàçèåòî è èíôîðìèðàíå
íà ïàçàðà çà ïðàêòèêèòå íà êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå, êîåòî îò ñâîÿ ñòðàíà ùå äîâåäå äî
îêàçâàíå íà èíäèðåêòåí íàòèñê âúðõó äðóæåñòâîòî çà ïî-ìíîãîîáðàçíè îðãàíè íà
óïðàâëåíèå.
Ïðåç îò÷åòíàòà 2019 ã. íå ñà èçâúðøâàíè ïðîìåíè â Ñúñòàâà íà ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå íà
„ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ" ÀÄ.
Ñúâåòúò íà äèðåêòîðèòå íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ ñå ñúñòîè îò ÷åòèðè ÷ëåíà ñúãëàñíî
óñòðîéñòâåíèòå àêòîâå íà äðóæåñòâîòî. Ïðèëàãàéêè ïîëèòèêàòà íà ìíîãîîáðàçèåòî
èçáðàíèÿò ïîñðåäñòâîì ïðîçðà÷íà ïðîöåäóðà Ñúâåòúò íà äèðåêòîðèòå å ñòðóêòóðèðàí ïî
íà÷èí, êîéòî äà ãàðàíòèðà ïðîôåñèîíàëèçìà, áåçïðèñòðàñòíîñòòà è íåçàâèñèìîñòòà íà
ðåøåíèÿòà ìó âúâ âðúçêà ñ óïðàâëåíèåòî íà äðóæåñòâîòî, êàòî íåãîâèòå ÷ëåíîâå
ïðèòåæàâàò ïîäõîäÿùèòå êâàëèôèêàöèÿ, çíàíèÿ è óïðàâëåíñêè îïèò, êîèòî èçèñêâà
çàåìàíàòà îò òÿõ ïîçèöèÿ è òåõíèòå êîìïåòåíöèè, ïðàâà è çàäúëæåíèÿòà ñëåäâàò
èçèñêâàíèÿòà íà çàêîíà, óñòðîéñòâåíèòå àêòîâå è ñòàíäàðòèòå íà äîáðàòà ïðîôåñèîíàëíà è
óïðàâëåíñêà ïðàêòèêà.
Èçèñêâàíåòî íà ÷ë. 116à, àë. 2 îò ÇÏÏÖÊ íàé-ìàëêî 1/3 îò ñúñòàâà íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå
äà áúäàò íåçàâèñèìè ÷ëåíîâå å ñïàçåíî íàïúëíî – äâàìà îò ÷åòèðèìàòà ÷ëåíîâå íà Ñúâåòà
íà äèðåêòîðèòå íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ ñà íåçàâèñèìè. Ïî òîçè íà÷èí äðóæåñòâîòî å
ïðèëîæèëî â ïúëíîòà åäèí îò îñíîâíèòå ïðèíöèïè çà äîáðî êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå, à
èìåííî ðàçãðàíè÷àâàíå íà ìåíèäæìúíòà íà êîìïàíèÿòà îò ìàæîðèòàðíèòå àêöèîíåðè.
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Îñúùåñòâÿâà ñå àêòèâíî âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó èçïúëíèòåëíèòå äèðåêòîðè è îñòàíàëèòå
÷ëåíîâå íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå, êîåòî äîïðèíàñÿ çà ôîðìèðàíåòî íà ÿñíà è
áàëàíñèðàíà ïðåäñòàâà çà äðóæåñòâîòî è íåãîâîòî êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå. Ïî òîçè
íà÷èí ùå ñå ñúçäàäàò ïðåäïîñòàâêè çà ðåàëèçèðàíåòî íà åäèí îò âàæíèòå ïðèíöèïè, íà
äîáðîòî êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå – îñúùåñòâÿâàíå íà åôåêòèâíî ñòðàòåãè÷åñêî
óïðàâëåíèå íà äðóæåñòâîòî, êîåòî å íåðàçðèâíî ñâúðçàíî è îáóñëîâåíî îò ñòðóêòóðàòà è
ñúñòàâà íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå.
Îðãàíèçàöèîííàòà ñòðóêòóðà è ñèñòåìà çà óïðàâëåíèå íà äðóæåñòâîòî å ïðåäïîñòàâêà çà
ãúâêàâîñò íà ïðîöåñúò íà âçåìàíå íà ðåøåíèÿ. ×ëåíîâåòå íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå
ðàçïîëàãàò ñ íåîáõîäèìîòî âðåìå çà èçïúëíåíèå íà òåõíèòå çàäà÷è è çàäúëæåíèÿ.
Ñ ÷ëåíîâåòå íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå ñà ñêëþ÷åíè äîãîâîðè çà âúçëàãàíå íà óïðàâëåíèåòî,
â êîèòî ñà îïðåäåëåíè òåõíèòå çàäúëæåíèÿ è çàäà÷è, êðèòåðèèòå çà ðàçìåðà íà òÿõíîòî
âúçíàãðàæäåíèå, çàäúëæåíèÿòà èì çà ëîÿëíîñò êúì äðóæåñòâîòî è îñíîâàíèÿòà çà
îñâîáîæäàâàíå.
Ïðèíöèïèòå çà ôîðìèðàíå ðàçìåðà è ñòðóêòóðàòà íà âúçíàãðàæäåíèÿòà, äîïúëíèòåëíèòå
ñòèìóëè è òàíòèåìè ñà îïðåäåëåíè â ïðèåòàòà îò ÎÑÀ ïîëèòèêà çà âúçíàãðàæäåíèÿòà íà
÷ëåíîâàòå íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå, îò÷èòàùà çàäúëæåíèÿòà è ïðèíîñà íà âñåêè åäèí ÷ëåí
â äåéíîñòòà è ðåçóëòàòèòå íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ, âúçìîæíîñòòà çà ïîäáîð è çàäúðæàíå íà
êâàëèôèöèðàíè è ëîÿëíè ÷ëåíîâå, ÷èèòî èíòåðåñè ñúîòâåòñòâàò íà äúëãîñðî÷íèòå èíòåðåñè
íà äðóæåñòâîòî.
Èíôîðìàöèÿ îòíîñíî ãîäèøíèÿ ðàçìåð íà ïîëó÷åíèòå îò ÷ëåíîâåòå íà Ñúâåòà íà
äèðåêòîðèòå âúçíàãðàæäåíèÿ å îïîâåñòåíà â Ãîäèøíèÿ äîêëàä çà äåéíîñòòà íà “ÐÅÃÀËÀ
ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ çà îò÷åòíàòà 2019 ã.
Ïðåç 2019 ã. ÷ëåíîâåòå íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå íå ñà ïîëó÷èëè äîïúëíèòåëíè ñòèìóëè,
îáâúðçàíè ñ îò÷åòåíèòå ôèíàíñîâè ðåçóëòàòè îò äåéíîñòòà íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ è/èëè ñ
ïîñòèãàíåòî íà ïðåäâàðèòåëíî îïðåäåëåíè îò Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå öåëè, çàëîæåíè â
áèçíåñ ïðîãðàìàòà íà äðóæåñòâîòî çà 2019 ã. Èçïúëíèòåëíèòå äèðåêòîðè íå ïîëó÷àâàò
äîïúëíèòåëíè ñòèìóëè, à ñàìî îñíîâíî âúçíàãðàæäåíèå, êîåòî îòðàçÿâà òÿõíîòî ó÷àñòèå â
çàñåäàíèÿòà íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå, êàêòî è èçïúëíåíèåòî íà òåõíèòå çàäà÷è äà
êîíòðîëèðàò äåéñòâèÿòà íà èçïúëíèòåëíîòî ðúêîâîäñòâî è äà ó÷àñòâàò åôåêòèâíî â
ðàáîòàòà íà äðóæåñòâîòî. Ðàçìåðúò íà ïîëó÷åíèòå îò ÷ëåíîâåòå íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå
âúçíàãðàæäåíèÿ å îïîâåñòåí â Ãîäèøíèÿ äîêëàä çà äåéíîñòòà íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ çà
îò÷åòíàòà 2019 ã.
Ïðåç 2019 ã. Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå íà äðóæåñòâîòî íå å ãëàñóâàëî íà ÷ëåíîâåòå
íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå äîïúëíèòåëíè âúçíàãðàæäåíèÿ ïîä ôîðìàòà íà òàíòèåìè.
Íå å ïðåäâèäåíî Äðóæåñòâîòî äà ïðåäîñòàâÿ êàòî äîïúëíèòåëíè ñòèìóëè íà
èçïúëíèòåëíèòå ÷ëåíîâå íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå àêöèè, îïöèè âúðõó àêöèè è äðóãè
ïîäõîäÿùè ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè.
×ëåíîâåòå íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ èçáÿãâàò è íå äîïóñêàò ðåàëåí
èëè ïîòåíöèàëåí êîíôëèêò íà èíòåðåñè, ñïàçâàéêè ïðèåòèòå ïðîöåäóðè, ðåãëàìåíòèðàíè â
óñòðîéñòâåíèòå àêòîâå íà äðóæåñòâîòî. Ñúâåòúò íà äèðåêòîðèòå íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ
èìà ïðèåòà ñèñòåìà çà èçáÿãâàíå íà êîíôëèêòè íà èíòåðåñè ïðè ñäåëêè ñúñ çàèíòåðåñîâàíè
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ëèöà è ðàçêðèâàíå íà èíôîðìàöèÿ ïðè âúçíèêâàíå íà òàêèâà. Ïðè îïðåäåëÿíå íà ëèöàòà
êàòî ñâúðçàíè è çàèíòåðåñîâàíè ñå èçïîëçâàò äåôèíèöèèòå, äàäåíè îò ÇÏÏÖÊ, à èìåííî:
¶ Çàèíòåðåñîâàíè ëèöà ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 114, àë. 6 îò ÇÏÏÖÊ ñà ÷ëåíîâåòå íà
óïðàâèòåëíèòå è êîíòðîëíèòå îðãàíè íà ïóáëè÷íîòî äðóæåñòâî, ëèöàòà ïðåäñòàâèòåëè íà þðèäè÷åñêè ëèöà, ÷ëåíîâå íà òàêèâà îðãàíè, íåãîâèÿò ïðîêóðèñò,
ëèöà, êîèòî ïðÿêî è/èëè íåïðÿêî ïðèòåæàâàò íàé-ìàëêî 25 íà ñòî îò ãëàñîâåòå â
îáùîòî ñúáðàíèå íà äðóæåñòâîòî èëè ãî êîíòðîëèðàò, à ïðè ñäåëêè íà äúùåðíî
äðóæåñòâî - ÷ëåíîâåòå íà óïðàâèòåëíèòå è êîíòðîëíèòå ìó îðãàíè, ëèöàòà ïðåäñòàâèòåëè íà þðèäè÷åñêè ëèöà, ÷ëåíîâå íà òàêèâà îðãàíè, íåãîâèÿò ïðîêóðèñò,
ëèöà, êîèòî ïðÿêî è/èëè íåïðÿêî ïðèòåæàâàò íàé-ìàëêî 25 íà ñòî îò ãëàñîâåòå â
îáùîòî ñúáðàíèå íà äðóæåñòâîòî, ðàçëè÷íè îò ïóáëè÷íîòî äðóæåñòâî, êàêòî è
ñâúðçàíèòå ñ òÿõ ëèöà, êîãàòî òå:
1. ñà ñòðàíà, íåèí ïðåäñòàâèòåë èëè ïîñðåäíèê ïî ñäåëêàòà èëè â òÿõíà ïîëçà ñå
èçâúðøâàò ñäåëêèòå èëè äåéñòâèÿòà, èëè
2. ïðèòåæàâàò ïðÿêî è/èëè íåïðÿêî ïîíå 25 íà ñòî îò ãëàñîâåòå â îáùîòî ñúáðàíèå
èëè êîíòðîëèðàò þðèäè÷åñêî ëèöå, êîåòî å íàñðåùíà ñòðàíà, íåèí ïðåäñòàâèòåë
èëè ïîñðåäíèê ïî ñäåëêàòà èëè â ÷èÿòî ïîëçà ñå èçâúðøâàò ñäåëêèòå èëè
äåéñòâèÿòà;
3. ñà ÷ëåíîâå íà óïðàâèòåëíè èëè êîíòðîëíè îðãàíè, ïðåäñòàâèòåëè íà þðèäè÷åñêè
ëèöà, ÷ëåíîâå íà òàêèâà îðãàíè èëè ïðîêóðèñòè íà þðèäè÷åñêî ëèöå ïî ò. 1 è 2.
¶ Ñâúðçàíè ëèöà ïî ñìèñúëà íà § 1, ò. 13 îò ÄÐ íà ÇÏÏÖÊ ñà:
1. ëèöàòà, åäíîòî îò êîèòî êîíòðîëèðà äðóãîòî ëèöå èëè íåãîâî äúùåðíî
äðóæåñòâî;
2. ëèöàòà, ÷èÿòî äåéíîñò ñå êîíòðîëèðà îò òðåòî ëèöå;
3. ëèöàòà, êîèòî ñúâìåñòíî êîíòðîëèðàò òðåòî ëèöå;
4. ñúïðóçèòå, ðîäíèíèòå ïî ïðàâà ëèíèÿ áåç îãðàíè÷åíèÿ, ðîäíèíèòå ïî ñúðåáðåíà
ëèíèÿ äî ÷åòâúðòà ñòåïåí âêëþ÷èòåëíî è ðîäíèíèòå ïî ñâàòîâñòâî äî ÷åòâúðòà
ñòåïåí âêëþ÷èòåëíî.
¶ Êîíòðîë ïî ñìèñúëà íà § 1, ò. 14 îò ÄÐ íà ÇÏÏÖÊ íà å íàëèöå, êîãàòî åäíî ëèöå:
1. ïðèòåæàâà, âêëþ÷èòåëíî ÷ðåç äúùåðíî äðóæåñòâî èëè ïî ñèëàòà íà
ñïîðàçóìåíèå ñ äðóãî ëèöå, íàä 50 íà ñòî îò áðîÿ íà ãëàñîâåòå â îáùîòî ñúáðàíèå
íà åäíî äðóæåñòâî èëè äðóãî þðèäè÷åñêî ëèöå; èëè
2. ìîæå äà îïðåäåëÿ ïðÿêî èëè íåïðÿêî ïîâå÷å îò ïîëîâèíàòà îò ÷ëåíîâåòå íà
óïðàâèòåëíèÿ èëè êîíòðîëíèÿ îðãàí íà åäíî þðèäè÷åñêî ëèöå; èëè
3. ìîæå ïî äðóã íà÷èí äà óïðàæíÿâà ðåøàâàùî âëèÿíèå âúðõó âçåìàíåòî íà
ðåøåíèÿ âúâ âðúçêà ñ äåéíîñòòà íà þðèäè÷åñêî ëèöå.
Äåéñòâàùàòà ñèñòåìà ãè çàäúëæàâà íåçàáàâíî äà ðàçêðèÿò ñúùåñòâóâàùè êîíôëèêòè íà
èíòåðåñè è äà îñèãóðÿò íà àêöèîíåðèòå äîñòúï äî èíôîðìàöèÿ çà ñäåëêè ìåæäó
äðóæåñòâîòî è òÿõ èëè ñâúðçàíè ñ òÿõ ëèöà.
Èíôîðìàöèÿ, çà ñêëþ÷âàíè ïðåç îò÷åòíàòà 2019 ã. ñäåëêè ìåæäó äðóæåñòâîòî è ÷ëåíîâå íà
Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå è/èëè ñâúðçàíè ñ òÿõ ëèöà, å îïîâåñòåíà â Ãîäèøíèÿ äîêëàä çà
äåéíîñòòà íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ çà îò÷åòíàòà 2019 ã.
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Îäèòíèÿ êîìèòåò, äåéñòâàù êúì 31.12.2019 ã. å èçáðàí íà Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå,
ïðîâåäåíî íà 12.06.2017 ã. Îäèòíèÿ êîìèòåò å â òðè÷ëåíåí ñúñòàâ, îò êîèòî 2 ÷ëåíà ñà
íåçàâèñèìè è å ñ ìàíäàò 4 ãîäèíè, ñ÷èòàíî îò 12.06.2017 ã.
Îñíîâíèòå ôóíêöèè è çàäúëæåíèÿ íà Îäèòíèÿ êîìèòåò ñà ðåãëàìåíòèðàíè â Çàêîíà çà
íåçàâèñèìèÿ ôèíàíñîâ îäèò è ñà êàêòî ñëåäâà:
1. èíôîðìèðà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå çà ðåçóëòàòèòå îò çàäúëæèòåëíèÿ îäèò è ïîÿñíÿâà
ïî êàêúâ íà÷èí çàäúëæèòåëíèÿò îäèò å äîïðèíåñúë çà äîñòîâåðíîñòòà íà ôèíàíñîâîòî
îò÷èòàíå, êàêòî è ðîëÿòà íà îäèòíèÿ êîìèòåò â òîçè ïðîöåñ;
2. íàáëþäàâà ïðîöåñà íà ôèíàíñîâî îò÷èòàíå è ïðåäñòàâÿ ïðåïîðúêè è ïðåäëîæåíèÿ,
çà äà ñå ãàðàíòèðà íåãîâàòà åôåêòèâíîñò;
3. íàáëþäàâà åôåêòèâíîñòòà íà âúòðåøíàòà êîíòðîëíà ñèñòåìà, íà ñèñòåìàòà çà
óïðàâëåíèå íà ðèñêà è íà äåéíîñòòà ïî âúòðåøåí îäèò ïî îòíîøåíèå íà ôèíàíñîâîòî
îò÷èòàíå â îäèòèðàíîòî ïðåäïðèÿòèå;
4. íàáëþäàâà çàäúëæèòåëíèÿ îäèò íà ãîäèøíèòå ôèíàíñîâè îò÷åòè, âêëþ÷èòåëíî
íåãîâîòî èçâúðøâàíå, êàòî âçåìà ïðåäâèä êîíñòàòàöèèòå è çàêëþ÷åíèÿòà íà Êîìèñèÿòà ïî
ïðèëàãàíåòî íà ÷ë. 26, ïàðàãðàô 6 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 537/2014;
5. ïðîâåðÿâà è íàáëþäàâà íåçàâèñèìîñòòà íà ðåãèñòðèðàíèòå îäèòîðè â ñúîòâåòñòâèå ñ
èçèñêâàíèÿòà íà ãëàâè øåñòà è ñåäìà îò ÇÍÔÎ, êàêòî è ñ ÷ë. 6 îò Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 537/2014,
âêëþ÷èòåëíî öåëåñúîáðàçíîñòòà íà ïðåäîñòàâÿíåòî íà óñëóãè èçâúí îäèòà íà îäèòèðàíîòî
ïðåäïðèÿòèå ïî ÷ë. 5 îò ñúùèÿ ðåãëàìåíò;
6. îòãîâàðÿ çà ïðîöåäóðàòà çà ïîäáîð íà ðåãèñòðèðàíèÿ îäèòîð è ïðåïîðú÷âà
íàçíà÷àâàíåòî ìó ñ èçêëþ÷åíèå íà ñëó÷àèòå, êîãàòî îäèòèðàíîòî ïðåäïðèÿòèå ðàçïîëàãà ñ
êîìèñèÿ çà ïîäáîð;
7. óâåäîìÿâà Êîìèñèÿòà, êàêòî è Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå çà âñÿêî äàäåíî îäîáðåíèå ïî
÷ë. 64, àë. 3 è ÷ë. 66, àë. 3 îò ÇÍÔÎ â 7-äíåâåí ñðîê îò äàòàòà íà ðåøåíèåòî;
8. îò÷èòà äåéíîñòòà ñè ïðåä îðãàíà ïî íàçíà÷àâàíå;
9. èçãîòâÿ è ïðåäîñòàâÿ íà Êîìèñèÿòà â ñðîê äî 30 þíè ãîäèøåí äîêëàä çà äåéíîñòòà
ñè.
II. ÎÄÈÒ È ÂÚÒÐÅØÅÍ ÊÎÍÒÐÎË
“ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ èìà ðàçðàáîòåíà è ôóíêöèîíèðàùà ñèñòåìà çà âúòðåøåí êîíòðîë è

óïðàâëåíèå íà ðèñêà, êîÿòî ãàðàíòèðà ïðàâèëíîòî èäåíòèôèöèðàíå íà ðèñêîâåòå, ñâúðçàíè
ñ äåéíîñòòà íà äðóæåñòâîòî è ïîäïîìàãà åôåêòèâíîòî èì óïðàâëåíèå, îáåçïå÷àâà
àäåêâàòíîòî ôóíêöèîíèðàíå íà ñèñòåìèòå çà îò÷åòíîñò è ðàçêðèâàíå íà èíôîðìàöèÿ.
Âúòðåøíèÿò êîíòðîë è óïðàâëåíèåòî íà ðèñêà ñà äèíàìè÷íè è èòåðàòèâíè ïðîöåñè,
îñúùåñòâÿâàíè îò óïðàâèòåëíèòå è íàäçîðíèòå îðãàíè, ñúçäàäåíè äà îñèãóðÿò ðàçóìíà
ñòåïåí íà ñèãóðíîñò ïî îòíîøåíèå íà ïîñòèãàíå íà öåëèòå íà îðãàíèçàöèÿòà â ïîñîêà
ïîñòèãàíå íà åôåêòèâíîñò è åôèêàñíîñò íà îïåðàöèèòå; íàäåæäíîñò íà ôèíàíñîâèòå îò÷åòè;
ñïàçâàíå è ïðèëàãàíå íà ñúùåñòâóâàùèòå çàêîíîâè è ðåãóëàòîðíè ðàìêè.
Îñíîâíèòå êîìïîíåíòè íà ñèñòåìàòà çà âúòðåøåí êîíòðîë ñà:
· ñðåäà íà êîíòðîë
· îöåíêà íà ðèñêà
· êîíòðîë íà äåéíîñòèòå
· èíôîðìàöèÿ è êîìóíèêàöèÿ
· äåéíîñòè ïî ìîíèòîðèíãà
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Òåçè êîìïîíåíòè ñà ðåëåâàíòíè êúì öÿëîñòíàòà îðãàíèçàöèÿ è êúì îòäåëíèòå ! íèâà è
ïîäðàçäåëåíèÿ, èëè îòäåëíèòå îïåðàöèîííè åäèíèöè, ôóíêöèè èëè äðóãè íåéíè
ñòðóêòóðíè åëåìåíòè, êàòî òàçè âðúçêàòà å ïðåäñòàâåíà ÷ðåç „Êóá íà COSO“1
Ñúîòâåñòâè
å

Ñðåäà íà êîíòðîë
Îöåíêà íà ðèñêà
Êîíòðîë íà äåéíîñòèòå
Èíôîðìàöèÿ è êîìóíèêàöèÿ

Íèâî îðãàíèçàöèÿ
Ïîäðàçäåëåíèÿ
Îïåðàöèîííè åäèíèöè
Ôóíêöèè

Îïåðàöè
è

Îò÷åòíîñ
ò

Äåéíîñòè ïî ìîíèòîðèíãà

Îñíîâíèòå õàðàêòåðèñòèêè íà ñèñòåìàòà çà âúòðåøåí êîíòðîë ñà îáîáùåíè â ñëåäíàòà
ñõåìà2:
Ïðèíöèïè

Êîìïîíåíòè
Ñðåäà íà êîíòðîë
Îöåíêà íà ðèñêà
Êîíòðîë íà äåéíîñòèòå
Èíôîðìàöèÿ è êîìóíèêàöèÿ
Äåéíîñòè ïî ìîíèòîðèíãà

1.
2.
3.
4.
5.

Àíãàæèìåíòè çà ïî÷òåíîñò è åòè÷íè öåííîñòè.
Íåçàâèñèìîñò íà Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîñòâî.
Ñòðóêòóðè, âåðèãè íà îò÷èòàíå, âëàñòè è îòãîâîðíîñòè.
Ïðèâëè÷à, ðàçâèâà è çàäúðæà êîìïåòåíòíè õîðà.
Õîðàòà íîñÿò îòãîâîðíîñò çà âúòðåøíèÿ êîíòðîë.

6.
7.
8.
9.

Îïðåäåëÿíå íà ÿñíè öåëè.
Èäåíòèôèöèðàíå íà ðèñêà çà ïîñòèãàíå íà öåëèòå.
Ðàçãëåæäàíå íà âúçìîæíîñòèòå çà èçìàìè.
Èäåíòèôèöèðàíå è àíàëèç íà çíà÷èìè èçìåíåíèÿ.

10. Ñåëåêòèðàíå è ðàçâèâàíå íà êîíòðîëíè äåéíîñòè.
11. Ñåëåêòèðàíå è ðàçâèâàíå íà ÈÒ êîíòðîëè.
12. Êîíòðîëè, âúâåäåíè ÷ðåç ïîëèòèêè è ïðîöóäåðè.

13. Ïðèäîáèâàíå, ãåíåðèðàíå è èçïîëçâàíå íà êà÷åñòâåíà èíôîðìàöèÿ.
14. Âúòðåøåí îáìåí íà èíôîðìàöèÿ çà âúòðåøíèÿ êîíòðîë.
15. Âúíøåí îáìåí íà èíôîðìàöèÿ çà âúòðåøíèÿ êîíòðîë.

16. Èçâúðøâàíå íà òåêóùè è/èëè ñàìîñòîÿòåëíè îöåíêè.
17. Îöåíêà è êîìóíèêèðàíå çà ïðîïóñêèòå âúâ âúòðåøíèÿ êîíòðîë.

Åäíà îò îñíîâíèòå öåëè íà âúâåäåíàòà ñèñòåìàòà çà âúòðåøåí êîíòðîë è óïðàâëåíèå íà
ðèñêà å äà ïîäïîìàãà ìåíèäæìúíòà è äðóãè çàèíòåðåñîâàíè ñòðàíè ïðè îöåíêà
íàäåæäíîñòòà íà ôèíàíñîâèòå îò÷åòè íà äðóæåñòâîòî.
Ãîäèøíèÿò ôèíàíñîâ îò÷åò íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ ïîäëåæè íà íåçàâèñèì ôèíàíñîâ îäèò,
êàòî ïî òîçè íà÷èí ñå ïîñòèãà îáåêòèâíî âúíøíî ìíåíèå çà íà÷èíà, ïî êîéòî ïîñëåäíèÿò å
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èçãîòâåí è ïðåäñòàâåí. Äðóæåñòâîòî èçãîòâÿ è ïîääúðæà ñ÷åòîâîäíàòà ñè îò÷åòíîñò â
ñúîòâåòñòâèå ñ Ìåæäóíàðîäíèòå ñ÷åòîâîäíè ñòàíäàðòè.
Ãîäèøíèÿò ôèíàíñîâ îò÷åò íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ çà îò÷åòíàòà 2019 ã. ïîäëåæè íà çàâåðêà
îò Îäèòîðñêî ïðåäïðèÿòèå Àêòèâ ÎÎÄ, èçáðàíî íà Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå,
ïðîâåäåíî íà 19.06.2019 ã. ïî ïèñìåíî ïðåäëîæåíèå íà Ñúâåòà íà äèðåêòîðèòå íà
äðóæåñòâîòî, ðúêîâîäåíè îò óñòàíîâåíèòå èçèñêâàíèÿ çà ïðîôåñèîíàëèçúì ñ ïîäêðåïàòà îò
Îäèòíèÿ êîìèòåò.
Ñúâåòúò íà äèðåêòîðèòå íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ å ñúçäàë âñè÷êè íåîáõîäèìè óñëîâèÿ çà
åôåêòèâíî èçïúëíåíèå íà çàäúëæåíèÿòà íà îäèòîðñêî ïðåäïðèÿòèå â ïðîöåñà íà
èçâúðøâàíå íà âñè÷êè íåîáõîäèìè ïðîöåäóðè, îïðåäåëåíè îò Çàêîíà çà íåçàâèñèìèÿ
ôèíàíñîâ îäèò è Ìåæäóíàðîäíèòå ñòàíäàðòè çà îäèò, âúç îñíîâà íà êîèòî ìîãàò äà èçðàçÿò
íåçàâèñèìî îäèòîðñêî ìíåíèå îòíîñíî äîñòîâåðíîòî ïðåäñòàâÿíå âúâ âñè÷êè àñïåêòè íà
ñúùåñòâåíîñò âúâ ôèíàíñîâèòå îò÷åòè íà äðóæåñòâîòî.
Ñ îãëåä îáåçïå÷àâàíå åôåêòèâíîñòòà íà ðàáîòàòà íà îäèòîðñêî ïðåäïðèÿòèå íà “ÐÅÃÀËÀ
ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ, Ñúâåòúò íà äèðåêòîðèòå ðàçðàáîòè è ïðèå Ìåðêè çà îñèãóðÿâàíå åôåêòèâíîòî
èçïúëíåíèå íà çàäúëæåíèÿòà íà îäèòîðèòå íà äðóæåñòâîòî âúç îñíîâà íà èçèñêâàíèÿòà íà
Çàêîíà çà íåçàâèñèìèÿ ôèíàíñîâ îäèò.
Íåçàâèñèìèÿò ôèíàíñîâèÿò îäèò îáõâàùà ïðîöåäóðè çà ïîñòèãàíå íà ðàçóìíà ñòåïåí íà
ñèãóðíîñò:
· çà ñïàçâàíå ïðèíöèïèòå íà ñ÷åòîâîäñòâîòî ñúãëàñíî ïðèëîæèìàòà ñ÷åòîâîäíà áàçà;
· äîêîëêî ñ÷åòîâîäíàòà ïîëèòèêà íà îäèòèðàíîòî ïðåäïðèÿòèå å öåëåñúîáðàçíà çà
íåãîâàòà äåéíîñò è å ñúâìåñòèìà ñ ïðèëîæèìàòà ñ÷åòîâîäíà áàçà è ñ÷åòîâîäíèòå
ïîëèòèêè, èçïîëçâàíè â ñúîòâåòíèÿ îòðàñúë;
· çà ïîñëåäîâàòåëíîñòòà íà ïðèëàãàíåòî íà îïîâåñòåíàòà ñ÷åòîâîäíà ïîëèòèêà
ñúãëàñíî ïðèëîæèìàòà ñ÷åòîâîäíà áàçà;
· çà åôåêòèâíîñòòà íà ñèñòåìàòà íà âúòðåøíèÿ êîíòðîë, îãðàíè÷åíà äî ïîñòèãàíå
öåëèòå íà îäèòà;
· çà ïðîöåñà íà ñ÷åòîâîäíîòî ïðèêëþ÷âàíå è èçãîòâÿíåòî íà ôèíàíñîâèÿ îò÷åò;
· çà äîñòîâåðíîñòòà è íåîáõîäèìàòà çà ïîòðåáèòåëèòå îáõâàòíîñò íà ïðåäñòàâåíàòà è
îïîâåñòåíà âúâ ôèíàíñîâèÿ îò÷åò èíôîðìàöèÿ ñúãëàñíî ïðèëîæèìàòà ñ÷åòîâîäíà
áàçà.
· çà ñúîòâåòñòâèåòî ìåæäó èíôîðìàöèÿòà âúâ ôèíàíñîâèÿ îò÷åò è òàçè â äîêëàäà çà
äåéíîñòòà íà ðúêîâîäñòâîòî íà îäèòèðàíîòî ïðåäïðèÿòèå, êàêòî è âñÿêà äðóãà
èíôîðìàöèÿ, êîÿòî îðãàíèòå íà óïðàâëåíèå íà ïðåäïðèÿòèåòî ïðåäîñòàâÿò çàåäíî ñ
îäèòèðàíèÿ ôèíàíñîâ îò÷åò.
Áåç äà ñå çàñÿãàò èçèñêâàíèÿòà çà äîêëàäâàíå ïî Çàêîíà çà íåçàâèñèìèÿ ôèíàíñîâ îäèò è
Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 537/2014, îáõâàòúò íà ôèíàíñîâèÿ îäèò íå âêëþ÷âà èçðàçÿâàíå íà
ñèãóðíîñò îòíîñíî áúäåùàòà æèçíåñïîñîáíîñò íà îäèòèðàíîòî ïðåäïðèÿòèå, íèòî çà
åôåêòèâíîñòòà èëè åôèêàñíîñòòà, ñ êîèòî ðúêîâîäñòâîòî íà îäèòèðàíîòî ïðåäïðèÿòèå å
óïðàâëÿâàëî èëè ùå óïðàâëÿâà äåéíîñòòà íà ïðåäïðèÿòèåòî.
Ïðè ïðåäëîæåíèÿòà çà èçáîð íà âúíøåí îäèòîð íà äðóæåñòâîòî å ïðèëàãàí ðîòàöèîíåí
ïðèíöèï ñúãëàñíî ïðåïîðúêèòå íà Íàöèîíàëíèÿ êîäåêñ çà êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå.
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Èçáðàíèÿò Îäèòåí êîìèòåò íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ îñèãóðÿâà íàäçîð íà äåéíîñòèòå ïî
âúòðåøåí îäèò è ñëåäè çà öÿëîñòíèòå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ âúíøíèÿ îäèòîð, âêëþ÷èòåëíî
åñòåñòâîòî íà íåñâúðçàíè ñ îäèòà óñëóãè, ïðåäîñòàâÿíè îò îäèòîðà íà äðóæåñòâîòî.

III. ÇÀÙÈÒÀ ÍÀ ÀÊÖÈÎÍÅÐÈÒÅ
Àêöèèòå íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ ñà ðåãèñòðèðàíè çà òúðãîâèÿ íà ðåãóëèðàí ïàçàð íà ÁÔÁ ÀÄ
- Ñîôèÿ è âñè÷êè íàñòîÿùè àêöèîíåðè è ïîòåíöèàëíè èíâåñòèòîðè ìîãàò ñâîáîäíî äà
èçâúðøâàò ñäåëêè ïî ïîêóïêî-ïðîäàæáà íà öåííèòå êíèæà íà äðóæåñòâîòî. Êîìïàíèÿòà
èìà ñêëþ÷åí äîãîâîð ñ „Öåíòðàëåí äåïîçèòàð“ ÀÄ çà âîäåíå íà àêöèîíåðíà êíèãà, êîÿòî
îòðàçÿâà àêòóàëíîòî ñúñòîÿíèå è ðåãèñòðèðà íàñòúïèëèòå ïðîìåíè â ñîáñòâåíîñòòà.
Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ ãàðàíòèðà ðàâíîïîñòàâåíîòî
òðåòèðàíå íà âñè÷êè àêöèîíåðè, âêëþ÷èòåëíî ìèíîðèòàðíèòå è ÷óæäåñòðàííèòå
àêöèîíåðè, è ñå çàäúëæàâàò äà çàùèòàâàò òåõíèòå ïðàâà, êàêòî è äà óëåñíÿâàò
óïðàæíÿâàíåòî èì â ãðàíèöèòå, äîïóñòèìè îò äåéñòâàùîòî çàêîíîäàòåëñòâî è â
ñúîòâåòñòâèå ñ ðàçïîðåäáèòå íà óñòðîéñòâåíèòå àêòîâå íà äðóæåñòâîòî. Îñèãóðÿâàò
èíôîðìèðàíîñò íà âñè÷êè àêöèîíåðè îòíîñíî òåõíèòå ïðàâà.
¶ Îáùî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå
Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ îñèãóðÿâà âúçìîæíîñò íà âñè÷êè
àêöèîíåðè äà ó÷àñòâàò â ðàáîòàòà íà Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå.
Âñè÷êè àêöèîíåðè ñà èíôîðìèðàíè çà ïðàâèëàòà, ñúãëàñíî êîèòî ñå ñâèêâàò è ïðîâåæäàò
îáùèòå ñúáðàíèÿ íà àêöèîíåðèòå, âêëþ÷èòåëíî ïðîöåäóðèòå çà ãëàñóâàíå.
Àêöèîíåðèòå ðàçïîëàãàò ñ èç÷åðïàòåëíà è íàâðåìåííà èíôîðìàöèÿ îòíîñíî äíåâíèÿ ðåä,
äàòàòà è ìÿñòîòî íà ïðîâåæäàíå íà ðåäîâíî èëè èçâúíðåäíî çàñåäàíèå íà Îáùîòî
ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ. Ïîêàíàòà è ìàòåðèàëèòå, ñâúðçàíè ñ
äíåâíèÿ ðåä, ñå ïóáëèêóâàò íà êîðïîðàòèâíèÿ ñàéò íà äðóæåñòâîòî è/èëè åëåêòðîííàòà
ñòðàíèöà íà ñïåöèàëèçèðàíàòà ôèíàíñîâà ìåäèÿ êúì ÁÔÁ ÀÄ è/èëè â èíôîðìàöèîííèÿ
ñàéò „Õ3news“;
Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî, ïî âðåìå íà îáùîòî ñúáðàíèå íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ
îñèãóðÿâàò ïðàâîòî íà âñè÷êè àêöèîíåðè äà èçðàçÿâàò ìíåíèåòî ñè, êàêòî è äà çàäàâàò
âúïðîñè.
Àêöèîíåðèòå ñ ïðàâî íà ãëàñ èìàò âúçìîæíîñò äà óïðàæíÿâàò ïðàâîòî ñè íà ãëàñ â Îáùîòî
ñúáðàíèå íà äðóæåñòâîòî ëè÷íî èëè ÷ðåç ïðåäñòàâèòåëè, à êîãàòî óñòðîéñòâåíèòå àêòîâå íà
äðóæåñòâîòî ïðåäâèæäàò òàêàâà âúçìîæíîñò – è ÷ðåç êîðåñïîíäåíöèÿ è/èëè ïî
åëåêòðîíåí ïúò.
Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî îñúùåñòâÿâà åôåêòèâåí êîíòðîë ÷ðåç ñúçäàâàíå íà
íåîáõîäèìàòà îðãàíèçàöèÿ çà ãëàñóâàíåòî íà óïúëíîìîùåíèòå ëèöà â ñúîòâåòñòâèå ñ
èíñòðóêöèèòå íà àêöèîíåðèòå èëè ïî ðàçðåøåíèòå îò çàêîíà íà÷èíè.
Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ îðãàíèçèðà ïðîâåæäàíåòî íà
ðåäîâíèòå è èçâúíðåäíèòå Îáùè ñúáðàíèÿ íà àêöèîíåðèòå íà äðóæåñòâîòî, êaòî
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ãàðàíòèðàò ðàâíîïîñòàâåíî òðåòèðàíå íà âñè÷êè àêöèîíåðè è ïðàâîòî íà âñåêè îò
àêöèîíåðèòå äà èçðàçè ìíåíèåòî ñè ïî òî÷êèòå îò äíåâíèÿ ðåä íà Îáùîòî ñúáðàíèå.
Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ îðãàíèçèðà ïðîöåäóðèòå è ðåäà çà
ïðîâåæäàíå íà Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå ïî íà÷èí, êîéòî íå çàòðóäíÿâà èëè
îñêúïÿâà íåíóæíî ãëàñóâàíåòî.
Êîðïîðàòèâíèòå ðúêîâîäñòâà ïðåäïðèåìàò äåéñòâèÿ çà íàñúð÷àâàíå ó÷àñòèåòî íà
àêöèîíåðè â Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå, âêë. ÷ðåç îñèãóðÿâàíå íà âúçìîæíîñò çà
äèñòàíöèîííî ïðèñúñòâèå ÷ðåç òåõíè÷åñêè ñðåäñòâà (âêë. èíòåðíåò) â ñëó÷àèòå êîãàòî òîâà å
âúçìîæíî è íåîáõîäèìî.
Âñè÷êè ÷ëåíîâå íà êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî ïðèñúñòâàò íà îáùèòå ñúáðàíèÿ íà
àêöèîíåðèòå íà äðóæåñòâîòî.
Òåêñòîâåòå â ïèñìåíèòå ìàòåðèàëè, ñâúðçàíè ñ äíåâíèÿ ðåä íà Îáùîòî ñúáðàíèå “ÐÅÃÀËÀ
ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ ñà êîíêðåòíè è ÿñíè, áåç äà âúâåæäàò â çàáëóæäåíèå àêöèîíåðèòå. Âñè÷êè
ïðåäëîæåíèÿ îòíîñíî îñíîâíè êîðïîðàòèâíè ñúáèòèÿ ñå ïðåäñòàâÿò êàòî îòäåëíè òî÷êè â
äíåâíèÿ ðåä íà Îáùîòî ñúáðàíèå, â ò.÷. ïðåäëîæåíèåòî çà ðàçïðåäåëÿíå íà ïå÷àëáà.
“ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ íà èíòåðíåò ñòðàíèöàòà ñè ïîääúðæà ñåêöèÿ îòíîñíî ïðàâàòà íà

àêöèîíåðèòå è ó÷àñòèåòî èì â Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå.
Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ ñúäåéñòâà íà àêöèîíåðèòå, èìàùè
ïðàâî ñúãëàñíî äåéñòâàùîòî çàêîíîäàòåëñòâî, äà âêëþ÷âàò äîïúëíèòåëíè âúïðîñè è äà
ïðåäëàãàò ðåøåíèÿ ïî âå÷å âêëþ÷åíè âúïðîñè â äíåâíèÿ ðåä íà Îáùîòî ñúáðàíèå.
Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ ãàðàíòèðà ïðàâîòî íà àêöèîíåðèòå äà
áúäàò èíôîðìèðàíè îòíîñíî âçåòèòå ðåøåíèÿ íà Îáùîòî ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå.
¶ Åäíàêâî òðåòèðàíå íà àêöèîíåðè îò åäèí êëàñ
Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ òðåòèðà âñè÷êè àêöèîíåðè îò åäèí
êëàñ åäíàêâî. Âñè÷êè àêöèè â ðàìêèòå íà åäèí êëàñ äàâàò åäíàêâè ïðàâà íà àêöèîíåðèòå îò
ñúùèÿ êëàñ. Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ ïðåäîñòàâÿ äîñòàòú÷íî
èíôîðìàöèÿ íà èíâåñòèòîðèòå îòíîñíî ïðàâàòà, êîèòî äàâàò âñè÷êè àêöèè îò âñåêè êëàñ
ïðåäè ïðèäîáèâàíåòî èì.
¶ Êîíñóëòàöèè ìåæäó àêöèîíåðèòå îòíîñíî îñíîâíè àêöèîíåðíè ïðàâà
Ñúãëàñíî äåéñòâàùîòî çàêîíîäàòåëñòâî è â ñúîòâåòñòâèå ñ ðàçïîðåäáèòå íà óñòðîéñòâåíèòå
àêòîâå íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ, êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî íå ìîæå äà ïðåïÿòñòâà
àêöèîíåðèòå, âêëþ÷èòåëíî èíñòèòóöèîíàëíèòå òàêèâà, äà ñå êîíñóëòèðàò ïîìåæäó ñè ïî
âúïðîñè, êîèòî ñå îòíàñÿò äî òåõíèòå îñíîâíè àêöèîíåðíè ïðàâà, ïî íà÷èí, êîéòî íå
äîïóñêà èçâúðøâàíå íà çëîóïîòðåáè.
¶ Ñäåëêè íà àêöèîíåðè ñ êîíòðîëíè ïðàâà è ñäåëêè íà çëîóïîòðåáà
Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ íå äîïóñêà îñúùåñòâÿâàíåòî íà
ñäåëêè ñ àêöèîíåðè ñ êîíòðîëíè ïðàâà, êîèòî íàðóøàâàò ïðàâàòà è/èëè çàêîííèòå èíòåðåñè
íà îñòàíàëèòå àêöèîíåðè, âêëþ÷èòåëíî ïðè óñëîâèÿòà íà äîãîâàðÿíå ñàì ñúñ ñåáå ñè.
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IV. ÐÀÇÊÐÈÂÀÍÅ ÍÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Âúâ âðúçêà ñ èçèñêâàíèÿòà íà ÇÏÏÖÊ è íà óñòðîéñòâåíèòå àêòîâå íà äðóæåñòâîòî çà
çàäúëæèòåëíîòî ïðåäîñòàâÿíå íà èíôîðìàöèÿ íà Êîìèñèÿòà çà ôèíàíñîâ íàäçîð è íà
îáùåñòâåíîñòòà Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ äî íàñòîÿùèÿ
ìîìåíò å ñïàçâàëî ïðèíöèïèòå è èçèñêâàíèÿòà íà ÇÏÏÖÊ çà ðàçêðèâàíå íà èíôîðìàöèÿ è å
â ïðîöåñ íà îáîùàâàíå íà òåçè ïðèíöèïè è ïðàâèëà â Ïîëèòèêà çà ðàçêðèâàíå íà
èíôîðìàöèÿ, â ñúîòâåòñòâèå ñ êîÿòî äà ñúçäàäå è ïîääúðæà ñèñòåìà çà ðàçêðèâàíå íà
èíôîðìàöèÿ, êîÿòî ùå ãàðàíòèðà ðàâíîïîñòàâåíîñò íà àäðåñàòèòå íà èíôîðìàöèÿòà
(àêöèîíåðè, çàèíòåðåñîâàíè ëèöà, èíâåñòèöèîííà îáùíîñò) è íÿìà äà ïîçâîëÿâà
çëîóïîòðåáè ñ âúòðåøíà èíôîðìàöèÿ. Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ
ãàðàíòèðà, ÷å ñèñòåìàòà çà ðàçêðèâàíå íà èíôîðìàöèÿ ùå îñèãóðÿâà ïúëíà, íàâðåìåííà,
âÿðíà è ðàçáèðàåìà èíôîðìàöèÿ, êîÿòî äàâà âúçìîæíîñò çà îáåêòèâíè è èíôîðìèðàíè
ðåøåíèÿ è îöåíêè.
“ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ ïðèëàãà ñúãëàñíî èçèñêâàíèÿòà íà ÇÏÏÖÊ ïðàâèëà çà èçãîòâÿíå íà

ãîäèøíèòå è ìåæäèííèòå îò÷åòè, ðåäà çà ðàçêðèâàíå íà èíôîðìàöèÿ è ñâîåâðåìåííîòî
îïîâåñòÿâàíå íà âñÿêà ñúùåñòâåíà ïåðèîäè÷íà è èíöèäåíòíà èíôîðìàöèÿ îòíîñíî
äðóæåñòâîòî, íåãîâîòî óïðàâëåíèå, êîðïîðàòèâíèòå ìó ðúêîâîäñòâà, îïåðàòèâíàòà ìó
äåéíîñò, àêöèîíåðíàòà ìó ñòðóêòóðà.
Âúâ âðúçêà ñ èçïúëíåíèå íà ÷ë. 43à, àë. 2 è 3 “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ èìà ñêëþ÷åíè äîãîâîðè
ñúñ „ÑÅÐÂÈÇ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈ ÏÀÇÀÐÈ“ ÅÎÎÄ îïîâåñòÿâàíå íà ðåãóëèðàíàòà ïî ñìèñúëà íà
Çàêîíà çà ïóáëè÷íî ïðåäëàãàíå íà öåííè êíèæà èíôîðìàöèÿ ïðåä îáùåñòâåíîñòòà,
ðåãóëèðàíèÿ ïàçàð è ÊÔÍ. Èíôîðìàöèÿòà å äîñòúïíà íà ñúîòâåòíèòå åëåêòðîííè àäðåñè íà
ìåäèèòå www.x3news.com, êàêòî è íà êîðïîðàòèâíèÿ ñàéò íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ –
www.regalainvest.bg
Íà êîðïîðàòèâíèÿ ñàéò íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ å ïóáëèêóâàíà ñëåäíàòà èíôîðìàöèÿ:
· îñíîâíà, èäåíòèôèöèðàùà äðóæåñòâîòî òúðãîâñêà è êîðïîðàòèâíà èíôîðìàöèÿ;
· àêòóàëíà èíôîðìàöèÿ îòíîñíî àêöèîíåðíàòà ñòðóêòóðà;
· óñòðîéñòâåíèòå àêòîâå íà äðóæåñòâîòî è ïðèåòèòå ïîëèòèêè, èìàùè îòíîøåíèå êúì
äåéíîñòòà è ôóíêöèîíèðàíåòî íà äðóæåñòâîòî;
· èíôîðìàöèÿ îòíîñíî ñòðóêòóðàòà è ñúñòàâà íà óïðàâèòåëíèòå è êîíòðîëíè
· îðãàíè íà äðóæåñòâîòî, êàêòî è îñíîâíà èíôîðìàöèÿ îòíîñíî òåõíèòå ÷ëåíîâå,
âêëþ÷èòåëíî è èíôîðìàöèÿ çà êîìèòåòè;
· ôèíàíñîâè îò÷åòè çà ïîñëåäíèòå 10 ãîäèíè;
· ìàòåðèàëèòå çà ïðåäñòîÿùèòå îáùè ñúáðàíèÿ íà àêöèîíåðèòå íà äðóæåñòâîòî, êàêòî
è äîïúëíèòåëíè òàêèâà, ïîñòúïèëè ïî çàêîíîâ ðåä. Èíôîðìàöèÿ çà âçåòèòå ðåøåíèÿ
îò îáùèòå ñúáðàíèÿ íà àêöèîíåðèòå ïîíå çà ïîñëåäíèòå òðè ãîäèíè, âêë.
èíôîðìàöèÿ çà ðàçïðåäåëåíèòå îò äðóæåñòâîòî äèâèäåíòè çà òîçè ïåðèîä;
· èíôîðìàöèÿ çà îäèòîðèòå;
· èíôîðìàöèÿ çà ïðåäñòîÿùè ñúáèòèÿ;
· èíôîðìàöèÿ îòíîñíî åìèòèðàíèòå àêöèè è äðóãè ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè;
· âàæíà èíôîðìàöèÿ, ñâúðçàíà ñ äåéíîñòòà íà äðóæåñòâîòî;
· èíôîðìàöèÿ çà ïðàâàòà íà àêöèîíåðèòå â ò.÷. äîñòàòú÷íî èíôîðìàöèÿ îòíîñíî
ïðàâîòî íà àêöèîíåðèòå äà èñêàò âêëþ÷âàíåòî íà âúïðîñè è äà ïðåäëàãàò ðåøåíèÿ
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·

ïî âå÷å âêëþ÷åíè âúïðîñè â äíåâíèÿ ðåä íà îáùîòî ñúáðàíèå ïî ðåäà íà ÷ë.223à îò
Òúðãîâñêèÿ çàêîí;
èíôîðìàöèÿ çà êîíòàêò ñ äèðåêòîðà çà âðúçêè ñ èíâåñòèòîðèòå íà äðóæåñòâîòî.

Âúâ âðúçêà ñ èçïúëíåíèå íà ÷ë. 116ã. îò ÇÏÏÖÊ Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî íà “ÐÅÃÀËÀ
ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ ñêëþ÷è òðóäîâ äîãîâîð ñ Äèðåêòîð çà âðúçêè ñ èíâåñòèòîðèòå ïðè ñïàçâàíå
ïîëèòèêàòà íà ìíîãîîáðàçèå ïî îòíîøåíèå íà ïîäõîäÿùà êâàëèôèêàöèÿ è îïèò çà
îñúùåñòâÿâàíå íà ñâîèòå çàäúëæåíèÿ.
Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ âúçëàãà íà Äèðåêòîðà çà âðúçêè ñ
èíâåñòèòîðèòå äà îñèãóðÿâà âñè÷êè íåîáõîäèìè óñëîâèÿ è èíôîðìàöèÿ, çà äà ìîãàò
àêöèîíåðèòå íà êîìïàíèÿòà äà óïðàæíÿâàò ñâîèòå ïðàâà. ×ëåíîâåòå íà Êîðïîðàòèâíîòî
ðúêîâîäñòâî èçâúðøâà ïåðèîäè÷íî êîíòðîë âúðõó êîðåêòíîñòòà è öåëîñòòà íà ïóáëè÷íî
îïîâåñòÿâàíàòà èíôîðìàöèÿ. Äèðåêòîðúò çà âðúçêè ñ èíâåñòèòîðèòå èãðàå âàæíà ðîëÿ â
ïðîöåñà íà ðàçêðèâàíå íà èíôîðìàöèÿ. Òîé å ëèöåòî, êîåòî ñå ÿâÿâà ñâúðçâàùî çâåíî
ìåæäó Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî, àêöèîíåðèòå è âñè÷êè ïîòåíöèàëíè èíâåñòèòîðè â
öåííè êíèæà íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ.
Îñíîâíèòå ôóíêöèè è çàäúëæåíèÿ íà Äèðåêòîðà çà âðúçêè ñ èíâåñòèòîðèòå ñà:
· Ðàçðàáîòâà è ïðåäëàãà çà óòâúðæäàâàíå ïî ñúîòâåòíèÿ ðåä ñòðàòåãèÿ è ïîëèòèêà ïî
âðúçêè ñ èíâåñòèòîðèòå íà äðóæåñòâîòî êàòî ÷àñò îò ñòðàòåãèÿòà è ïîëèòèêàòà ïî
ðàçêðèâàíå íà èíôîðìàöèÿ, è îòãîâàðÿ çà íåéíîòî èçïúëíåíèå
· Ðàçðàáîòâà è èçïúëíÿâà ïðîãðàìà è áþäæåò çà ðàáîòà ïî âðúçêè ñ èíâåñòèòîðèòå.
· Îðãàíèçèðà è îñúùåñòâÿâà åôåêòèâíà êîìóíèêàöèîííà âðúçêà ìåæäó óïðàâèòåëíèÿ
îðãàí íà äðóæåñòâîòî è íåãîâèòå àêöèîíåðè è ëèöàòà, ïðîÿâèëè èíòåðåñ äà
èíâåñòèðàò â öåííè êíèæà íà äðóæåñòâîòî, êàòî èì ïðåäîñòàâÿ èíôîðìàöèÿ îòíîñíî
òåêóùîòî ôèíàíñîâî è èêîíîìè÷åñêî ñúñòîÿíèå íà äðóæåñòâîòî, êàêòî è âñÿêà äðóãà
èíôîðìàöèÿ, íà êîÿòî òå èìàò ïðàâî ïî çàêîí â êà÷åñòâîòî èì íà àêöèîíåðè èëè
èíâåñòèòîðè;
· Îñúùåñòâÿâà åôåêòèâíàòà êîìóíèêàöèÿ ñ àíàëèçàòîðè, áðîêåðè, êîíñóëòàíòñêè
êîìïàíèè, èíâåñòèòîðè è ìåäèè êàòî èçïîëçâà ðàçíîîáðàçíè êîìóíèêàöèîííè
êàíàëè è êîìóíèêàöèîííè ñðåäñòâà.
· Îðãàíèçèðà è îñúùåñòâÿâà åôåêòèâíà âúòðåøíà êîìóíèêàöèÿ ñ âñè÷êè îòäåëè íà
äðóæåñòâîòî çà ïîëó÷àâàíå íà íàâðåìåííà èíôîðìàöèÿ îò ñòðóêòóðíèòå çâåíà ïî
ïîâîä íà ïîäãîòîâêàòà íà âñè÷êè ìàòåðèàëè è äîêóìåíòè, ñâúðçàíè ñ äåéíîñòòà ïî
âðúçêè ñ èíâåñòèòîðèòå.
· Îòãîâàðÿ çà èçïðàùàíå â çàêîíîóñòàíîâåíèÿ ñðîê íà ìàòåðèàëèòå çà ñâèêàíî îáùî
ñúáðàíèå äî âñè÷êè àêöèîíåðè, ïîèñêàëè äà ñå çàïîçíàÿò ñ òÿõ;
· Âîäè è ñúõðàíÿâà âåðíè è ïúëíè ïðîòîêîëè îò çàñåäàíèÿòà íà êîðïîðàòèâíîòî
ðúêîâîäñòâî íà äðóæåñòâîòî;
· Îòãîâàðÿ çà íàâðåìåííîòî èçïðàùàíå íà âñè÷êè íåîáõîäèìè îò÷åòè è óâåäîìëåíèÿ
íà äðóæåñòâîòî äî êîìèñèÿòà, ðåãóëèðàíèÿ ïàçàð, íà êîéòî ñå òúðãóâàò öåííèòå
êíèæà íà äðóæåñòâîòî, è Öåíòðàëíèÿ äåïîçèòàð;
· Âîäè ðåãèñòúð çà èçïðàòåíèòå ìàòåðèàëè ïî ò. 2 è 4, êàêòî è çà ïîñòúïèëèòå èñêàíèÿ
è ïðåäîñòàâåíàòà èíôîðìàöèÿ ïî ò. 1, êàòî îïèñâà è ïðè÷èíèòå â ñëó÷àé íà
íåïðåäîñòàâÿíå íà ïîèñêàíà èíôîðìàöèÿ.
· Îðãàíèçèðà èçãîòâÿíåòî íà àíàëèçè è èíôîðìàöèÿ çà êàïèòàëîâèÿ ïàçàð ñ öåë
ñèñòåìíî äà èíôîðìèðà ðúêîâîäñòâîòî íà äðóæåñòâîòî çà ñúñòîÿíèåòî è
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·

ïåðñïåêòèâèòå íà êàïèòàëîâèÿ ïàçàð, îòíîøåíèåòî íà èíâåñòèöèîííàòà îáùíîñò
êúì äðóæåñòâîòî è çà îñíîâíèòå àêöèîíåðè.
Èçãîòâÿ ãîäèøåí îò÷åò çà ñâîÿòà äåéíîñò è ãî ïðåäñòàâÿ ïðåä àêöèîíåðèòå íà
ãîäèøíîòî îáùî ñúáðàíèå.

Êîðïîðàòèâíèòå ðúêîâîäñòâà îñèãóðÿâàò îïîâåñòÿâàíåòî íà âñÿêà ñúùåñòâåíà ïåðèîäè÷íà
è èíöèäåíòíà èíôîðìàöèÿ îòíîñíî äðóæåñòâîòî ïîñðåäñòâîì êàíàëè, êîèòî ïðåäîñòàâÿò
ðàâíîïîñòàâåí è íàâðåìåíåí äîñòúï äî ñúîòâåòíàòà èíôîðìàöèÿ îò ïîòðåáèòåëèòå.
“ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ èìà çàäúëæåíèå çà ðàçêðèâàíå íà:

¶ Ðåãóëèðàíà èíôîðìàöèÿ ïðåä Êîìèñèÿòà çà ôèíàíñîâ íàäçîð è îáùåñòâåíîñòòà
Îñíîâàíèå
×ë. 100í, àë. 1 îò ÇÏÏÖÊ
×ë. 100î, àë. 1 îò ÇÏÏÖÊ

Ñðîê
Äî 90 äíè îò çàâúðøâàíåòî íà
ôèíàíñîâàòà ãîäèíà
Äî 30 äíè îò êðàÿ íà
øåñòìåñå÷èåòî/ òðèìåñå÷èåòî

×ë. 100î, àë. 2 îò ÇÏÏÖÊ

Äî 60 äíè îò êðàÿ íà
øåñòìåñå÷èåòî

×ë. 100î1, àë. 1 îò ÇÏÏÖÊ
×ë. 100ñ, àë. 1 îò ÇÏÏÖÊ

Äî 30 äíè îò êðàÿ íà ïúðâî,
òðåòî è ÷åòâúðòî òðèìåñå÷èå
Íåçàáàâíî

×ë. 100ò, àë. 1 îò ÇÏÏÖÊ

Íåçàáàâíî

×ë.100ø îò ÇÏÏÖÊ

Äî êðàÿ íà ðàáîòíèÿ äåí,
ñëåäâàù äåíÿ íà âçåìàíå íà
ðåøåíèåòî èëè óçíàâàíå íà
ñúîòâåòíîòî îáñòîÿòåëñòâî, à
êîãàòî òî ïîäëåæè íà âïèñâàíå
â òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð - äî êðàÿ
íà ðàáîòíèÿ äåí, ñëåäâàù äåíÿ
íà óçíàâàíå çà âïèñâàíåòî, íî
íå ïî-êúñíî îò 7 äíè îò
âïèñâàíåòî

Îáñòîÿòåëñòâî
Ãîäèøåí ôèíàíñîâ îò÷åò çà
äåéíîñòòà
6-ìåñå÷åí/3-ìåñå÷åí
ôèíàíñîâ îò÷åò çà äåéíîñòòà,
îáõâàùàù ïúðâèòå 6 ìåñåöà/3
ìåñåöà îò ôèíàíñîâàòà ãîäèíà
6-ìåñå÷åí êîíñîëèäèðàí
ôèíàíñîâ îò÷åò çà äåéíîñòòà,
îáõâàùàù ïúðâèòå 6 ìåñåöà
îò ôèíàíñîâàòà ãîäèíà
Óâåäîìëåíèå çà ôèíàíñîâîòî
ñúñòîÿíèå
Ïðîìåíè â ïðàâàòà íà
ïðèòåæàòåëèòå íà öåííè
êíèæà, ðàçëè÷íè îò àêöèè,
âêëþ÷èòåëíî ïðîìåíèòå â
ñðîêîâåòå è óñëîâèÿòà ïî òåçè
öåííè êíèæà, êîèòî áèõà
ìîãëè íåïðÿêî äà çàñåãíàò
òåçè ïðàâà, êîèòî ñà ðåçóëòàò
îò ïðîìÿíà â óñëîâèÿòà ïî
çàåìà èëè ëèõâåíèÿ ïðîöåíò
Èíôîðìàöèÿ, êîãàòî
Åìèòåíòúò èëè ëèöåòî,
ïîèñêàëî áåç ñúãëàñèåòî íà
åìèòåíòà äîïóñêàíå íà
öåííèòå êíèæà äî òúðãîâèÿ íà
ðåãóëèðàí ïàçàð
Èíôîðìàöèÿ îòíîñíî
ñëåäíèòå îáñòîÿòåëñòâà,
ïîäëåæàùè íà âïèñâàíå:
1. ïðîìåíè â óñòàâà;
2. ïðîìåíè â óïðàâèòåëíèòå è
êîíòðîëíèòå ñè îðãàíè;
3. ðåøåíèå çà ïðåîáðàçóâàíå
íà äðóæåñòâîòî;
4. äðóãè îáñòîÿòåëñòâà,
îïðåäåëåíè ñ íàðåäáà.
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¶ Èíôîðìàöèÿ ïðåä Êîìèñèÿòà çà ôèíàíñîâ íàäçîð è îáùåñòâåíîñòòà
Îñíîâàíèå
×ë. 110, àë. 9, ò.1 îò ÇÏÏÖÊ
×ë. 110, àë. 9, ò. 2 îò ÇÏÏÖÊ

Ñðîê
Â 7-äíåâåí ñðîê îò âïèñâàíåòî
â òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð
Â 7-äíåâåí ñðîê îò âïèñâàíåòî
â ðåãèñòúðà ïî ÷ë. 30, àë. 1, ò. 3
îò Çàêîíà çà Êîìèñèÿòà çà
ôèíàíñîâ íàäçîð

×ë. 111, àë. 6 îò ÇÏÏÖÊ

Äî êðàÿ íà ðàáîòíèÿ äåí,
ïðåäõîæäàù äåíÿ íà
èçêóïóâàíåòî

×ë. 111à, àë. 1 îò ÇÏÏÖÊ

Äî êðàÿ íà ðàáîòíèÿ äåí,
ñëåäâàù äåíÿ íà âçåìàíå íà
ðåøåíèåòî, à êîãàòî òî
ïîäëåæè íà âïèñâàíå â
òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð - äî êðàÿ
íà ðàáîòíèÿ äåí, ñëåäâàù äåíÿ
íà óçíàâàíå çà âïèñâàíåòî, íî
íå ïî-êúñíî îò 7 äíè îò
âïèñâàíåòî
Äî êðàÿ íà ðàáîòíèÿ äåí,
ñëåäâàù äåíÿ íà âçåìàíå íà
ðåøåíèåòî, à êîãàòî òî
ïîäëåæè íà âïèñâàíå â
òúðãîâñêèÿ ðåãèñòúð - äî êðàÿ
íà ðàáîòíèÿ äåí, ñëåäâàù äåíÿ
íà óçíàâàíå çà âïèñâàíåòî, íî
íå ïî-êúñíî îò 7 äíè îò
âïèñâàíåòî
Äî 10-î ÷èñëî íà ìåñåöà,
ñëåäâàù ìåñåöà, â ðàìêèòå íà
êîéòî å íàñòúïèëî óâåëè÷åíèå
èëè íàìàëåíèå íà êàïèòàëà

×ë. 111à, àë. 2 îò ÇÏÏÖÊ

×ë. 112ä îò ÇÏÏÖÊ

×ë. 114á îò ÇÏÏÖÊ

Â 7 - äíåâåí ñðîê îò
íàñòúïâàíåòî íà
îáñòîÿòåëñòâîòî

×ë. 115 îò ÇÏÏÖÊ

Íàé-ìàëêî 30 äíè ïðåäè
îòêðèâàíåòî íà îáùîòî

Îáñòîÿòåëñòâî
Âñÿêà ïîñëåäâàùà åìèñèÿ îò
àêöèè
Äîïóñêàíå íà âñÿêà
ïîñëåäâàùà åìèñèÿ îò àêöèè
çà òúðãîâèÿ íà âñåêè ðåãóëèðàí
ïàçàð, äî êîéòî å äîïóñíàòà
åìèñèÿ îò ñúùèÿ êëàñ
Óâåäîìëåíèå çà áðîÿ
ñîáñòâåíè àêöèè, êîèòî ùå
èçêóïè â ðàìêèòå íà
îãðàíè÷åíèåòî ïî ÷ë. 111, àë. 5,
è çà èíâåñòèöèîííèÿ
ïîñðåäíèê, íà êîéòî å äàäåíà
ïîðú÷êà çà èçêóïóâàíåòî
Âñè÷êè ïðîìåíè â ïðàâàòà ïî
îòäåëíèòå êëàñîâå àêöèè,
âêëþ÷èòåëíî ïðîìåíè â
ïðàâàòà ïî äåðèâàòèâíè
ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè,
èçäàäåíè îò äðóæåñòâîòî,
êîèòî äàâàò ïðàâî çà
ïðèäîáèâàíå íà àêöèè íà
äðóæåñòâîòî
Ðåøåíèå çà èçäàâàíå íà íîâè
àêöèè, âêëþ÷èòåëíî çà
ðåøåíèÿ îòíîñíî
ðàçïðåäåëåíèå, çàïèñâàíå,
îáåçñèëâàíå èëè ïðåâðúùàíå
íà îáëèãàöèè â àêöèè

Èíôîðìàöèÿ çà îáùèÿ áðîé
àêöèè ñ ïðàâî íà ãëàñ è çà
ðàçìåðà íà êàïèòàëà êúì êðàÿ
íà ìåñåöà, ïðåç êîéòî å
îñúùåñòâåíà ïðîìÿíà â
êàïèòàëà. Èíôîðìàöèÿòà ñå
ðàçêðèâà çà âñåêè îòäåëåí êëàñ
àêöèè
Äåêëàðàöèÿ îò ÷ëåíîâåòå íà
óïðàâèòåëíèòå è êîíòðîëíèòå
îðãàíè íà ïóáëè÷íîòî
äðóæåñòâî, íåãîâèÿò ïðîêóðèñò
è ëèöàòà, êîèòî ïðÿêî èëè
íåïðÿêî ïðèòåæàâàò íàé-ìàëêî
25 íà ñòî îò ãëàñîâåòå â îáùîòî
ñúáðàíèå íà äðóæåñòâîòî èëè
ãî êîíòðîëèðàò
Ïîêàíà è ìàòåðèàëè çà
ïðîâåæäàíå íà Îáùîòî
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ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå

×ë.115â îò ÇÏÏÖÊ

Íåçàáàâíî

×ë. 116, àë. 11 îò ÇÏÏÖÊ

Â 7-äíåâåí ñðîê îò Îáùîòî
ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå

×ë. 117, àë. 2 îò ÇÏÏÖÊ

Äî 3 ðàáîòíè äíè îò
ïðîâåæäàíå íà Îáùîòî
ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå
Íåçàáàâíî, íî íå ïî-êúñíî îò 4
ðàáîòíè äíè îò äåíÿ, ñëåäâàù
äåíÿ íà ïðèäîáèâàíåòî èëè
ïðåõâúðëÿíåòî íà àêöèè

×ë. 148, àë. 3 îò ÇÏÏÖÊ

19, àë.1 îò Ðåãëàìåíò 596/2014

Íå ïî-êúñíî îò òðè ðàáîòíè
äíè ñëåä äàòàòà íà ñäåëêàòà

×ë. 19, àë.3 îò Ðåãëàìåíò
596/2014

Íå ïî-êúñíî îò òðè ðàáîòíè
äíè ñëåä äàòàòà íà ñäåëêàòà

ñúáðàíèå íà àêöèîíåðèòå ïî
÷ë. 224 îò Òúðãîâñêèÿ çàêîí,
âêëþ÷èòåëíî è îáðàçöèòå çà
ãëàñóâàíå ÷ðåç ïúëíîìîùíèê
èëè ÷ðåç êîðåñïîíäåíöèÿ
Óâåäîìëåíèå äî Êîìèñèÿòà,
Öåíòðàëíèÿ äåïîçèòàð è
ðåãóëèðàíèÿ ïàçàð çà
ðåøåíèåòî íà îáùîòî
ñúáðàíèå îòíîñíî âèäà è
ðàçìåðà íà äèâèäåíòà, êàêòî è
îòíîñíî óñëîâèÿòà è ðåäà çà
íåãîâîòî èçïëàùàíå,
âêëþ÷èòåëíî äà ïîñî÷è ïîíå
åäíà ôèíàíñîâà èíñòèòóöèÿ,
÷ðåç êîÿòî ùå ñå èçâúðøâàò
ïëàùàíèÿòà.
Óïðàæíÿâàíåòî íà ãëàñîâå â
Îáùîòî ñúáðàíèå íà
àêöèîíåðèòå ÷ðåç
ïðåäñòàâèòåëè
Ïðîòîêîë îò çàñåäàíèåòî íà
Îáùîòî ñúáðàíèå íà
àêöèîíåðèòå
Óâåäîìëåíèå îò âñåêè
àêöèîíåð, êîéòî â ðåçóëòàò íà
ïðèäîáèâàíå èëè ïðåõâúðëÿíå
ïðàâîòî ìó íà ãëàñ äîñòèãíå,
íàäõâúðëè èëè ïàäíå ïîä 5 íà
ñòî èëè ÷èñëî, êðàòíî íà 5 íà
ñòî, îò áðîÿ íà ãëàñîâåòå â
îáùîòî ñúáðàíèå íà
äðóæåñòâîòî
Ëèöàòà ñ ðúêîâîäíè ôóíêöèè,
êàêòî è òÿñíî ñâúðçàíè ñ òÿõ
ëèöà, óâåäîìÿâàò åìèòåíòà
êîìïåòåíòíèÿ îðãàí
Èíôîðìàöèÿòà, çà êîÿòî å
ïîäàäåíî óâåäîìëåíèå â
ñúîòâåòñòâèå ñ ïàðàãðàô 1, ñå
ïðàâè ïóáëè÷íî äîñòîÿíèå
ñâîåâðåìåííî

V. ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÈ ËÈÖÀ
“ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ èäåíòèôèöèðà êàòî çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà ñ îòíîøåíèå êúì íåãîâàòà

äåéíîñò ñà âñè÷êè ëèöà, êîèòî íå ñà àêöèîíåðè è êîèòî èìàò èíòåðåñ îò èêîíîìè÷åñêè
ïðîñïåðèòåò íà äðóæåñòâîòî – ñëóæèòåëè, êëèåíòè, äîñòàâ÷èöè, áðîêåðè, àãåíòè, êðåäèòîðè
è îáùåñòâåíîñòòà êàòî öÿëî.
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Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî íàñúð÷àâà ñúòðóäíè÷åñòâîòî ìåæäó äðóæåñòâîòî è
çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà çà ïîâèøàâàíå íà áëàãîñúñòîÿíèåòî íà ñòðàíèòå è çà îñèãóðÿâàíå
íà óñòîé÷èâî ðàçâèòèå íà êîìïàíèÿòà êàòî öÿëî.
Ñ òàçè öåë “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ ïðèëàãà ïîëèòèêà ñïðÿìî çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà ñ öåë:
· åôåêòèâíî âçàèìîäåéñòâèå ñúñ çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà
· çà÷èòàíå ïðàâàòà íà çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà, óñòàíîâåíè ñúñ çàêîí èëè ïî ñèëàòà íà
âçàèìíè ñïîðàçóìåíèÿ ñ êîìïàíèÿòà
· ñúîáðàçÿâàíå ñúñ çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà â ñúîòâåòñòâèå ñ ïðèíöèïèòå çà
ïðîçðà÷íîñò, îò÷åòíîñò è áèçíåñ åòèêà
· èíôîðìèðàíîñò íà âñè÷êè çàèíòåðåñîâàíè ëèöà îòíîñíî çàêîíîâî óñòàíîâåíèòå èì
ïðàâà
Â ñúîòâåòñòâèå ñ òàçè ïîëèòèêà êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî ñïàçâà ïðàâèëàòà çà îò÷èòàíå
èíòåðåñèòå íà çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà, êîèòî äà îñèãóðÿò è òÿõíîòî ïðèâëè÷àíå ïðè
ðåøàâàíå íà îïðåäåëåíè, èçèñêâàùè ïîçèöèÿòà èì âúïðîñè. Òåçè ïðàâèëà ãàðàíòèðàò
áàëàíñà ìåæäó ðàçâèòèåòî íà äðóæåñòâîòî è èêîíîìè÷åñêîòî, ñîöèàëíîòî è
åêîëîãîñúîáðàçíîòî ðàçâèòèå íà ñðåäàòà, â êîÿòî òî ôóíêöèîíèðà.
Ïåðèîäè÷íî, â ñúîòâåòñòâèå ñúñ çàêîíîâèòå íîðìè è äîáðàòà ìåæäóíàðîäíà ïðàêòèêà çà
ðàçêðèâàíå íà èíôîðìàöèÿ îò íåôèíàíñîâ õàðàêòåð “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ èíèöèèðàò
ìåðîïðèÿòèÿ çà èíôîðìèðàíå ïî èêîíîìè÷åñêè, ñîöèàëíè è åêîëîãè÷íè âúïðîñè, êàñàåùè
çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà, âêëþ÷èòåëíî áîðáà ñ êîðóïöèÿòà; ðàáîòà ñúñ ñëóæèòåëèòå,
äîñòàâ÷èöèòå è êëèåíòèòå; ñîöèàëíàòà îòãîâîðíîñò íà äðóæåñòâîòî; îïàçâàíåòî íà
îêîëíàòà ñðåäà.
Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ ãàðàíòèðà ïðàâîòî íà ñâîåâðåìåíåí è
ðåäîâåí äîñòúï äî îòíîñèìà, äîñòàòú÷íà è íàäåæäíà èíôîðìàöèÿ îòíîñíî äðóæåñòâîòî,
êîãàòî çàèíòåðåñîâàíèòå ëèöà ó÷àñòâàò â ïðîöåñà íà êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå.

VI. ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÍÈ ÈÍÂÅÑÒÈÒÎÐÈ, ÏÀÇÀÐÈ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ È ÄÐÓÃÈ
ÏÎÑÐÅÄÍÈÖÈ
Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ îñèãóðÿâà åôåêòèâíî
âçàèìîäåéñòâèå íà äðóæåñòâîòî ñ íåãîâèòå àêöèîíåðè – èíñòèòóöèîíàëíè èíâåñòèòîðè, à
ñúùî òàêà è ñ ðåãóëèðàíèòå ïàçàðè íà ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè è èíâåñòèöèîííèòå
ïîñðåäíèöè íà òåçè ïàçàðè.
¶ Èíñòèòóöèîíàëíè èíâåñòèòîðè ïî ñìèñúëà íà & 1, áóêâà „â“ îò ÄÐ íà ÇÏÏÖÊ ñà
áàíêà, êîëåêòèâíà èíâåñòèöèîííà ñõåìà è íàöèîíàëåí èíâåñòèöèîíåí ôîíä,
çàñòðàõîâàòåëíî äðóæåñòâî, ïåíñèîíåí ôîíä èëè äðóãî äðóæåñòâî, ÷èéòî ïðåäìåò
íà äåéíîñò èçèñêâà ïðèäîáèâàíå, äúðæàíå è ïðåõâúðëÿíå íà öåííè êíèæà.
¶ Ðåãóëèðàí ïàçàð ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 73 îò Çàêîíà çà ïàçàðèòå íà ôèíàíñîâè
èíñòðóìåíòè å ìíîãîñòðàííà ñèñòåìà, îðãàíèçèðàíà è/èëè óïðàâëÿâàíà îò ïàçàðåí
îïåðàòîð, êîÿòî ñðåùà èëè ñúäåéñòâà çà ñðåùàíåòî íà èíòåðåñèòå çà ïîêóïêà è
ïðîäàæáà íà ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè íà ìíîæåñòâî òðåòè ñòðàíè ÷ðåç ñèñòåìàòà è â
ñúîòâåòñòâèå ñ íåéíèòå íåäèñêðåöèîííè ïðàâèëà ïî íà÷èí, ðåçóëòàòúò îò êîéòî å
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ñêëþ÷âàíåòî íà äîãîâîð âúâ âðúçêà ñ ôèíàíñîâèòå èíñòðóìåíòè, äîïóñíàòè äî
òúðãîâèÿ ñúãëàñíî íåéíèòå ïðàâèëà è/èëè ñèñòåìè, ëèöåíçèðàíà è ôóíêöèîíèðàùà
ðåäîâíî â ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà íà òîçè çàêîí è àêòîâåòå ïî ïðèëàãàíåòî ìó.
Ðåãóëèðàí ïàçàð å è âñÿêà ìíîãîñòðàííà ñèñòåìà, êîÿòî å ëèöåíçèðàíà è
ôóíêöèîíèðà â ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà íà äÿë III îò Äèðåêòèâà 2004/39/ÅÎ íà
Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò è íà Ñúâåòà.
¶ Èíâåñòèöèîíåí ïîñðåäíèê ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 5, àë. 1 íà Çàêîíà çà ïàçàðèòå íà
ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè å ëèöå, êîåòî ïî çàíÿòèå ïðåäîñòàâÿ åäíà èëè ïîâå÷å
èíâåñòèöèîííè óñëóãè è/èëè èçâúðøâà åäíà èëè ïîâå÷å èíâåñòèöèîííè äåéíîñòè.
¶ Èíâåñòèöèîííè óñëóãè è äåéíîñòè ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 5, àë. 2 íà Çàêîíà çà ïàçàðèòå
íà ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè ñà:
1. ïðèåìàíå è ïðåäàâàíå íà íàðåæäàíèÿ âúâ âðúçêà ñ åäèí èëè ïîâå÷å ôèíàíñîâè
èíñòðóìåíòè, âêëþ÷èòåëíî ïîñðåäíè÷åñòâî çà ñêëþ÷âàíå íà ñäåëêè ñ ôèíàíñîâè
èíñòðóìåíòè;
2. èçïúëíåíèå íà íàðåæäàíèÿ çà ñìåòêà íà êëèåíòè;
3. ñäåëêè çà ñîáñòâåíà ñìåòêà ñ ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè;
4. óïðàâëåíèå íà ïîðòôåéë;
5. ïðåäîñòàâÿíå íà èíâåñòèöèîííè êîíñóëòàöèè íà êëèåíò;
6. ïîåìàíå íà åìèñèè ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè è/èëè ïðåäëàãàíå çà ïúðâîíà÷àëíà
ïðîäàæáà íà ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè ïðè óñëîâèÿòà íà áåçóñëîâíî è íåîòìåíèìî
çàäúëæåíèå çà çàïèñâàíå/ïðèäîáèâàíå íà ôèíàíñîâèòå èíñòðóìåíòè çà
ñîáñòâåíà ñìåòêà;
7. ïðåäëàãàíå çà ïúðâîíà÷àëíà ïðîäàæáà íà ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè áåç
áåçóñëîâíî è íåîòìåíèìî çàäúëæåíèå çà ïðèäîáèâàíå íà ôèíàíñîâèòå
èíñòðóìåíòè çà ñîáñòâåíà ñìåòêà;
8. îðãàíèçèðàíå íà ìíîãîñòðàííà ñèñòåìà çà òúðãîâèÿ.
Êúì 31.12.2019 ã. Äðóæåñòâîòî èìà àêöèîíåðè - èíñòèòóöèîíàëíè èíâåñòèòîðè, êîèòî
ïðèòåæàâàò îáùî 24,08 % îò êàïèòàëà.
Êîðïîðàòèâíîòî ðúêîâîäñòâî íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ èçïîëçâà óñëóãèòå íà ñëåäíèòå
èíâåñòèöèîííè ïîñðåäíèöè è îïåðàòîðè íà ïàçàðè, íà êîèòî ñå òúðãóâàò ôèíàíñîâèòå
èíñòðóìåíòè, èçäàäåíè îò äðóæåñòâîòî:
· ÐÅÀË ÔÈÍÀÍÑ ÀÄ
¶ Ïàçàðåí îïåðàòîð ïî ñìèñúëà íà § 1, ò.11 îò ÄÐ íà Çàêîíà çà ïàçàðèòå íà ôèíàíñîâè
èíñòðóìåíòè å åäíî èëè ïîâå÷å ëèöà, êîèòî óïðàâëÿâàò è/èëè îðãàíèçèðàò
äåéíîñòòà íà ðåãóëèðàí ïàçàð. Ïàçàðíèÿò îïåðàòîð ìîæå äà áúäå ñàìèÿò ðåãóëèðàí
ïàçàð.
Ïðåïîðúêèòå èëè äåéñòâèÿòà, êîèòî îñúùåñòâÿâàò èíâåñòèöèîííèòå ïîñðåäíèöè è
îïåðàòîðè íà ïàçàðè ñå áàçèðàò íà ïàçàðíè èíôîðìàöèÿ è ïðèíöèïè.
Èíñòèòóöèîíàëíèòå èíâåñòèòîðè íà “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ êîãàòî äåéñòâàò â êà÷åñòâî ñè íà
äîâåðåíî ëèöå îïîâåñòÿâàò ñâîèòå ïîëèòèêè íà êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå, êàêòî è
ïîëèòèêèòå ñè çà ãëàñóâàíå íà îáùè ñúáðàíèÿ íà êîìïàíèèòå, â êîèòî ñà èíâåñòèðàëè,
âêëþ÷èòåëíî ïðîöåäóðèòå, êîèòî òå ïðèëàãàò ïðè âçåìàíå íà ðåøåíèÿ îòíîñíî
èçïîëçâàíåòî íà ïðàâîòî ñè íà ãëàñ. Òå ðàçêðèâàò èíôîðìàöèÿ îòíîñíî äåéñòâèòåëíîòî
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óïðàæíÿâàíå íà ïðàâîòî èì íà ãëàñ ïî òåõíèòå èíâåñòèöèè, êàòî ðàçêðèâàíåòî ñå ïðàâè
íàé-ìàëêî ïðåä òåõíèòå êëèåíòèòå âúâ âðúçêà ñ öåííèòå êíèæà íà âñåêè êëèåíò. Ñïàçâà ñå è
ïðåïîðúêàòà íà Íàöèîíàëíèÿ êîäåêñ çà êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå â ñëó÷àèòå êîãàòî
èíñòèòóöèîíàëíèÿò èíâåñòèòîð å èíâåñòèöèîíåí êîíñóëòàíò íà èíâåñòèöèîííè äðóæåñòâà
ðàçêðèâàíåòî íà èíôîðìàöèÿ ñëåäâà äà ñå ïðàâè ïðåä ïàçàðíèÿ îïåðàòîð.
¶ Èíâåñòèöèîíåí êîíñóëòàíò ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 1, àë. 3 îò ÍÀÐÅÄÁÀ ¹ 7 îò 5.11.2003 ã.
çà èçèñêâàíèÿòà, íà êîèòî òðÿáâà äà îòãîâàðÿò ôèçè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî ïî äîãîâîð
íåïîñðåäñòâåíî èçâúðøâàò ñäåëêè ñ ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè è èíâåñòèöèîííè
êîíñóëòàöèè îòíîñíî ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè, êàêòî è ðåäà çà ïðèäîáèâàíå è
îòíåìàíå íà ïðàâîòî äà óïðàæíÿâàò òàêàâà äåéíîñò å ôèçè÷åñêî ëèöå, êîåòî ïî
äîãîâîð ñ èíâåñòèöèîíåí ïîñðåäíèê, óïðàâëÿâàùî äðóæåñòâî, èíâåñòèöèîííî
äðóæåñòâî, íàöèîíàëåí èíâåñòèöèîíåí ôîíä è/èëè ëèöå, óïðàâëÿâàùî
àëòåðíàòèâíè èíâåñòèöèîííè ôîíäîâå, èçâúðøâà èíâåñòèöèîííè àíàëèçè è
êîíñóëòàöèè îòíîñíî ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè.
¶ Èíâåñòèöèîííà êîíñóëòàöèÿ ïî ñìèñúëà íà § 1, ò.2 îò ÄÐ íà Çàêîíà çà ïàçàðèòå íà
ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè å ïðåäîñòàâÿíå íà ëè÷íà ïðåïîðúêà íà êëèåíò ïî íåãîâî
èñêàíå èëè ïî èíèöèàòèâà íà èíâåñòèöèîííèÿ ïîñðåäíèê âúâ âðúçêà ñ åäíà èëè
ïîâå÷å ñäåëêè, ñâúðçàíè ñ ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè. Ïðåïîðúêàòà å ëè÷íà, àêî ñå
ïðåäîñòàâÿ íà ëèöå â êà÷åñòâîòî ìó íà èíâåñòèòîð èëè ïîòåíöèàëåí èíâåñòèòîð,
ñúîòâåòíî íà àãåíò íà èíâåñòèòîð èëè ïîòåíöèàëåí èíâåñòèòîð. Ïðåïîðúêàòà íå å
ëè÷íà, êîãàòî ñå ïðåäîñòàâÿ èçêëþ÷èòåëíî ÷ðåç äèñòðèáóòîðñêè êàíàëè, ÷ðåç êîèòî
ïóáëè÷íî ñå ïðåäîñòàâÿ èíôîðìàöèÿ èëè ÷ðåç êîèòî øèðîê êðúã ëèöà èìàò äîñòúï
äî èíôîðìàöèÿ, èëè íà îáùåñòâåíîñòòà.Ëè÷íàòà ïðåïîðúêà òðÿáâà äà áúäå
ïîäõîäÿùà çà ëèöåòî, íà êîåòî ñå ïðåäîñòàâÿ, èëè äà áúäå èçãîòâåíà ïðè îò÷èòàíå
íà îáñòîÿòåëñòâàòà, èìàùè îòíîøåíèå êúì çíàíèÿòà, óìåíèÿòà è îïèòà íà ëèöåòî â
îáëàñòòà íà èíâåñòèðàíåòî âúâ ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè. Ëè÷íàòà ïðåïîðúêà
ïðåäñòàâëÿâà ïðåïîðúêà çà ïðåäïðèåìàíå íà åäíî îò ñëåäíèòå äåéñòâèÿ: à) ïîêóïêà,
ïðîäàæáà, çàïèñâàíå, çàìÿíà, îáðàòíî èçêóïóâàíå, äúðæàíå èëè ïîåìàíå íà
îïðåäåëåíè ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè; á) äà ñå óïðàæíè èëè äà íå ñå óïðàæíè ïðàâî
ïî îïðåäåëåíè ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè çà ïîêóïêà, ïðîäàæáà, çàïèñâàíå, çàìÿíà
èëè îáðàòíîòî èì èçêóïóâàíå.
Èíñòèòóöèîíàëíèòå èíâåñòèòîðè “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ çà åôåêòèâíîòî èì ó÷àñòèå â
ïîëèòèêàòà íà êîðïîðàòèâíî óïðàâëåíèå íà äðóæåñòâîòî ñà îòäåëèëè íåîáõîäèìèÿ
÷îâåøêè è ôèíàíñîâ ðåñóðñ.
Ïîïå÷èòåëèòå, äúðæàùè ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè çà ñìåòêà íà êëèåíòè, óïðàæíÿâàò ïðàâàòà
íà ãëàñ â ñúîòâåòñòâèå ñ íàñîêèòå, äàäåíè îò êðàéíèòå ñîáñòâåíèöè íà èíñòðóìåíòèòå.
Îñâåí àêî íå ïîëó÷àò ñïåöèôè÷íè èíñòðóêöèè, ïîïå÷èòåëèòå íå ñëåäâà äà óïðàæíÿâàò
ïðàâàòà íà ãëàñ ïî äúðæàíèòå îò òÿõ ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè.
Èíñòèòóöèîíàëíèòå èíâåñòèòîðè ñà â ïîñòîÿíåí äèàëîã ñ “ÐÅÃÀËÀ ÈÍÂÅÑÒ” ÀÄ êàòî
ñòðèêòíî ñïàçâàò èçèñêâàíåòî çà ðàâíîïîñòàâåíî òðåòèðàíå íà âñè÷êè àêöèîíåðè è íå
ñëåäâà äà ïðåäîñòàâÿò èíôîðìàöèÿ, êîÿòî áè ïîñòàâèëà èíñòèòóöèîíàëíèòå èíâåñòèòîðè â
ïðèâèëåãèðîâàíî ïîëîæåíèå ñïðÿìî îñòàíàëèòå àêöèîíåðè.
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