




































ДОКЛАД 
 

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА  
 

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ  
 

И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
 

НА „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД 
 

ЗА 2014 Г. 
 
 
 
 

1. Този доклад е изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията 
за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.  
 
 2. Този доклад се представя на вниманието на общото събрание на 
акционерите на дружеството. 
 
 3. Докладът за отчетния период отразява фактическото прилагане през 2014 
г. на критериите за формиране на възнагражденията на членовете на надзорния и на 
управителния съвет на дружеството, залегнали в Наредба № 48 на Комисията за 
финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. 
 

4. Политиката на възнагражденията на „Еврохолд България” АД е разработена 
от надзорния съвет на дружеството. При разработването й не са ползвани външни 
консултанти. Преди приемане на Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 
20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията надзорният съвет е следил за 
прилагане на относимите нормативни разпоредби към определяне на 
възнагражденията. През 2014 г. надзорният съвет не е правил предложения до 
общото събрание на акционерите относно промени във възнагражденията на 
членовете на надзорния и на управителния съвет на дружеството.  

 
5. Членовете на надзорния и на управителния съвет на дружеството получават 

само постоянно възнаграждение. 
 
6. Не се предвижда предоставяне на членовете на надзорния и на 

управителния съвет на дружеството на опции върху акции, акции на дружеството или 
друг вид променливо възнаграждение, поради което не са разработени и свързани с 
това критерии. 

 
7. Получаваните от членовете на надзорния и на управителния съвет 

постоянни възнаграждения са съобразени с постигнатите от дружеството 
икономически резултати през отчетния период. Постоянните възнаграждения отчитат 
стабилното състояние на дружеството в период на икономическа стагнация и 
затруднен достъп до кредитиране и запазването на перспективите за икономически 
растеж при подобряване на бизнесклимата в страната и в Европа. 

 
8. Освен получаваните постоянни възнаграждения, дружеството не прилага 

схема за изплащане на бонуси и/или на други непарични допълнителни 
възнаграждения. 

 
9. Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване на членовете на надзорния и на управителния 
съвет. 

 



 

 

 

 

10. Дружеството не изплаща променливи възнаграждения на членовете на 
надзорния и на управителния съвет, поради което не е приложима информация за 
периоди на отлагане на изплащането на такива възнаграждения. 

 
11. В договорите на членовете на надзорния и на управителния съвет не са 

предвидени обезщетения при прекратяване на договорите, поради което не е 
приложима информация за такива обезщетения. 

 
12. Дружеството не предвижда предоставяне на членовете на надзорния и на 

управителния съвет на дружеството на опции върху акции или акции на дружеството, 
поради което не е приложима информация за периода, в който акциите не могат да 
бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани. 

 
13. Дружеството не следва политика за запазване на определен брой акции 

до края на мандата на членовете на надзорния и на управителния съвет след 
изтичане на определен период.  

 
14. Информация относно договорите на членовете на надзорния и на 

управителния съвет 
 
 
 

14.1. Асен Милков Христов – член на надзорния съвет 
 
а. Срок на договора -  до изтичане на мандата 
 
б. Срока на предизвестие за прекратяване  - без предизвестие  
 
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай 

на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други 
плащания; 

 
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули  
за 2014 г.  - 14 640,00 лв.  
 
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2014 г., 

ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2014 г. - няма. 
 
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от 

лицето от дружества от същата икономическа група -  141 000,00 лв.  
 
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на 

печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма. 
 
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън 

обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения 
с него договор  - няма такива. 

 
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на 

функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова. 
 
к. Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на 

възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични 
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”. 

 
л. „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други 

дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на 
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали 
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза 



 

 

 

 

гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива 
задължения 

 

14.2. Димитър Стоянов Димитров – член на надзорния съвет 

 
а. Срок на договора - до изтичане на мандата 
 
б. Срока на предизвестие за прекратяване  -  без предизвестие 
 
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай 

на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други 
плащания; 

 
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули  
за 2014 г. – 7 200,00 лв. 
 
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2014 г., 

ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2014 г. - няма. 
 
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от 

лицето от дружества от същата икономическа група – 53 384,00 лв.  
 
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на 

печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма. 
 
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън 

обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения 
с него договор  - няма такива. 

 
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на 

функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова. 
 
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на 

възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични 
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”. 

 
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други 

дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на 
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали 
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза 
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива 
задължения.  

 
 
 

14.3. Красимир Вутев Катев – член на надзорния съвет 

 
а. Срок на договора - до изтичане на мандата 
 
б. Срока на предизвестие за прекратяване -без предизвестие 
 
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай 

на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други 
плащания; 

 
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули  
за 2014 г. -  няма. 
 



 

 

 

 

д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2014 г., 
ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2014 г. - няма. 

 
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от 

лицето от дружества от същата икономическа група – няма. 
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на 

печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма. 
 
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън 

обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения 
с него договор  - няма такива. 

 
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на 

функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова. 
 
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на 

възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични 
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”. 

 
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други 

дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на 
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали 
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза 
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива 
задължения.  

 
 
 

14.4. Асен Минчев Минчев – член на управителния съвет 

 
а. Срок на договора - до изтичане на мандата. 
 
б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.  
 
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай 

на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други 
плащания; 

 
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули  
за 2014 г. -  24 000.00 лв. 
 
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2014 г., 

ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2014 г. - няма. 
 
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от 

лицето от дружества от същата икономическа група – 36 600,00 лв. 
 
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на 

печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма. 
 
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън 

обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения 
с него договор  - няма такива. 

 
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на 

функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова. 
 



 

 

 

 

к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на 
възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични 
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”. 

 
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други 

дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на 
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали 
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза 
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива 
задължения.  

 
 
 

14.5. Кирил Иванов Бошов – Председател на управителния 

съвет 

 
а. Срок на договора - до изтичане на мандата 
 
б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие  
 
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай 

на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други 
плащания; 

 
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули  
за 2014 г. -   24 000,00 лв. 
 
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2014 г., 

ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2014 г. - няма. 
 
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от 

лицето от дружества от същата икономическа група - 76 200,00 лв.  
 
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на 

печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма. 
 
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън 

обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения 
с него договор  - няма такива. 

 
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на 

функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова. 
 
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на 

възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични 
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”. 

 
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други 

дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на 
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали 
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза 
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива 
задължения.  

 
 
 

14.6. Асен Емануилов Асенов – член на управителния съвет 

 
а. Срок на договора до изтичане на мандата 



 

 

 

 

 
б. Срока на предизвестие за прекратяване без предизвестие 
 
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай 

на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други 
плащания; 

 
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули  
за 2014 г. -  12 000 лв.  
 
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2014 г., 

ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2014 г. - няма. 
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от 

лицето от дружества от същата икономическа група – 343 160,00 лв. 
 
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на 

печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма. 
 
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън 

обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения 
с него договор  - няма такива. 

 
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на 

функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова. 
 
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на 

възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични 
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”. 

 
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други 

дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на 
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали 
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза 
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива 
задължения.  

 
 
 

14.7. Димитър Кирилов Димитров – член на управителния съвет 

 
а. Срок на договора - до изтичане на мандата 
 
б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие. 
 
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай 

на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други 
плащания; 

 
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули 
 за 2014 г. -  12 000,00 лв. 
 
 
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2013 г., 

ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2013 г. – няма.  
 
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от 

лицето от дружества от същата икономическа група -  40 000,00 лв.  
 



 

 

 

 

ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на 
печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма. 

 
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън 

обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения 
с него договор  - няма такива. 

 
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на 

функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова. 
 
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на 

възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични 
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”. 

л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други 
дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на 
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали 
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза 
гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива 
задължения.  

 
 
 

14.8. Велислав Милков Христов – член на управителния съвет 
 
а. Срок на договора - до изтичане на мандата 
 
б. Срока на предизвестие за прекратяване - без предизвестие 
 
в. Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай 

на предсрочно прекратяване – не се предвиждат такива обезщетения и/или други 
плащания; 

 
г. Пълен размер на възнаграждението и на другите материални стимули  
за 2014 г. -  няма.  
 
д. Пълен размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение за 2014 г., 

ако лицето е заемало длъжността само за определен период през 2014 г. - няма. 
 
е. Възнаграждение и други материални и нематериални стимули, получени от 

лицето от дружества от същата икономическа група -  87 000,00 лв. 
 
ж. Възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на 

печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им – няма. 
 
з. Всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън 

обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения 
с него договор  - няма такива. 

 
и. Платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на 

функциите на лицето по време на последната финансова година – няма такова. 
 
к) Обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на 

възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и” – няма други непарични 
облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените по-горе в букви "г" - "и”. 

 
л) „Еврохолд България” АД, негови дъщерни дружества, както и други 

дружества, които са предмет на консолидация в годишния финансов отчет на 
„Еврохолд България” АД, не са предоставяли на лицето заеми, не са извършвали 
вместо него плащания на социално-битови разходи, не са издавали в негова полза 



 

 

 

 

гаранции, поради което не е приложима и информация за неплатена част от такива 
задължения.  

 
15. Членовете на надзорния и на управителния съвет на дружеството нямат 

право да получават акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за 
стимулиране въз основа на акции, поради което дружеството не представя 
информация по чл. 13, т. 15 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 
20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.  
 

16. След приемането му от общото събрание на акционерите този доклад се 
публикува на интернет страницата на публичното дружество. 

 
 
 
22.05.2015 г. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
____        

Асен Минчев 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ДОКЛАД НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ 

ПРЕД  ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

НА ЕВРОХОЛД  БЪЛГАРИЯ АД 

Юни 2015 г. 
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Уважаеми акционери,  
 
В своята дейност Еврохолд България АД се стреми стриктно да прилага 

Международно признатите стандарти за добро корпоративно управление с 
цел защита правата на своите акционери и инвеститори. Това обуславя 

необходимостта от своевременно разкриване на точна и пълна информация в 
определени от закона вид и срокове.  
 

Основните цели на директора за връзки с инвеститорите са осъществяване 
на ефективна комуникация между Еврохолд България и неговите акционери, 

трети заинтересовани лица /търговски партньори, кредитори на компанията, 
потенциални инвеститори/, регулаторните органи, фондовата борса и 
Централен депозитар, както и оказване на съдействие на компанията при 

спазване на задълженията му като публично дружество. В изпълнение на 
тези цели дейността през 2014 година бе насочена към: 

 
 Изпълнение на Програма за прилагане на международно 

признатите стандарти за добро корпоративно управление 
 
Програмата е разработена на основание разпоредбите на Закона за публично 

предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Етичния кодекс на директорите за 
връзки с инвеститорите. Урежда основните насоки и принципи на доброто 

корпоративно управление на Еврохолд България в съответствие с 
международно признатите практики в областта и при спазване на 
разпоредбите на българските законови и подзаконови нормативни актове. 

 
 Поддържане на актуална информация на интернет страницата на 

компанията 
 

Актуалността на информацията на сайта на дружеството се поддържа 

непрекъснато като се отразяват настъпилите промени своевременно. 
Приоритетно се актуализира и/или добавя такава  в секциите, съдържащи 

информация за инвеститорите – Новини, Финансова информация, Борсова 
информация, Общи събрания, като това се случва едновременно с 
оповестяването на съответната новина.  

 
Страницата е изготвена в изпълнение на програмата за добро корпоративно 

управление и цели по-добра и гъвкава комуникация между Еврохолд 
България и инвеститорите, бизнес партньорите, регулаторните органи и 
всички заинтересовани лица. В изпълнение на принципите за публичност, 

прозрачност и равнопоставеност на акционерите, информацията  в сайта се 
предоставя на български и английски език.  

 
Уебсайтът на Еврохолд България съдържа пълна и точна информация във 
връзка с дейността на компанията. Там можете да се запознаете с 

проспектите за публично предлагане на ценни книжа, с устава на 
дружеството, с текущите инвестиционни проекти, можете да разгледате 

годишните финансови отчети, както и програмата за добро корпоративно 
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управление за съответната година. Всички събития, които се случват, се 

отразяват своевременно в секцията Новини в сайта на Еврохолд България. 
 

 
 
 Разкриване на информация от Еврохолд България АД като публично 

дружество 
 

През изминалата 2014 година Еврохолд България предоставяше цялата 
изискуема от закона  информация на Комисията за финансов надзор, 
Българска фондова борса и Централен депозитар, едновременно и на 

обществеността, оповестена чрез медиите. Информацията се публикува на 
сайтовете на КФН (E-register), БФБ (X3News) и Investor.bg (Бюлетин). 

 
Съгласно изискванията на закона, поканите за свикване на заседания на 
Общото събрание на акционерите са изпращани в КФН, БФБ и Централен 

депозитар и са вписвани в Търговски регистър. 
 

Финансовите отчети на дружеството – междинни и годишни, са предавани в 
срок, със съдържание и по начин, отговарящи на изискванията на 

действащото законодателство, както и на указанията на КФН. Те са достъпни 
и на сайта на дружеството.  
 

Във връзка с осъщественото двойно листване на акциите на Еврохолд 
България АД в края на 2011 година на Варшавската фондова борса, 

компанията е длъжна да разкрива цялата информация, излъчена от 
компанията, едновременно и пред Комисията за финансов надзор в Полша, 
регулирания пазар за ценни книжа, както и пред полската инвестиционна 

общност. 
 

Цялата информация за компанията се изготвя и оповестява на български и 
английски език едновременно.  
 

 
 Административно обслужване на управителните органи 

 
Всички заседания на Управителния и Надзорния съвет са свиквани съгласно 
изискванията на законовите и вътрешните норми на компанията. Поканите с 

дневния ред, придружени от материали към него, са изпращани в срок до 
всички членове. Протоколите от заседанията са водени и се съхраняват 

надлежно. 
 
Дейности на ДВИ през 2014 година 

 
Спазвайки нормативната уредба, регламентираща дейността на публичните 

компании, устава на дружеството и етичните професионални норми, от  
позицията ми на Директор за връзки с инвеститорите мога да отбележа 
следното: 

 
 През 2014 г. Еврохолд България АД е предоставял винаги в срок 

изискваната от закона, както периодична, така и инцидентна информация 
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на регулаторните органи, на обществеността и регулирания пазар на ценни 

книжа; 
 

 Еврохолд България АД оповестява ежемесечно информация за 
реализираните резултати от автомобилното и застрахователното 
направление в икономическата група (Евроинс Иншурънс Груп и Авто 

Юнион). Тази практика ще продължи и през настоящата година. 
 

 Оповестената информация е винаги пълна и точна, предоставяна по 
достъпен за инвеститорите начин; 

 

 Извършвам необходимото, за да се уверя, че предоставяната информация 
на обществеността, КФН, БФБ-София, финансови анализатори и други 

заинтересовани лица, е вярна и е основана на принципа на 
равнопоставеност; 

 

 Съдействам и опосредствам комуникацията между заинтересованите лица 
(акционери, финансови аналитици и др.) и мениджмънта на компанията, 

така че да получат необходимата им информация своевременно; 
 

 Контактът с Директора за връзки с инвеститорите се осъществява лесно 
чрез публично достъпния електронен адрес и телефон. 

 

 
 

Перспективи и мерки за подобряване на координацията и контактите 
с акционерите за 2015 г. 
 

 
През 2015 г. дейността по връзки с инвеститорите ще бъде насочена към:  

 
 
 Усъвършенстване на възприетите практики и принципи, както и цялостния 

й мониторинг и анализ;  
 

 
 Подобряване на комуникационните канали с цел улесняване връзката с 

акционерите, институциите и бизнес партньорите на компанията. 

 
 

В изпълнение на задълженията ми на директор за връзки с инвеститорите 
спазвам етичните норми и професионални стандарти като се стремя 
цялостната ми дейност да е подчинена на отговорността към инвеститорите 

на Еврохолд България АД и към инвестиционната общност като цяло.  
 

 
 
 

     
     

   Милена Стоянова, 
   Директор за връзки с инвеститорите 
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               ПОЛЗВАТЕЛ НА ОЦЕНКАТА 

             ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

                           към м.5.2015 г. 

РЕЗЮМЕ НА ОЦЕНКАТА 
I. ОБЩИ ДАННИ: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:               „ЕВРО-ФИНАНС“ АД   
          БЪЛГАРИЯ,  гр. София 1540,р-н Искър, бул. Христофор Колумб No 43, ет.5 

 ИЗПЪЛНИТЕЛ:                „ОГИС” ЕООД 

          БЪЛГАРИЯ ,гр. София 1303,  АНТИМ І,  бл. 2 ет.4, ап.1 No 19, бл. 1, ет. 1, ап. 31 

ЦЕЛ НА ОЦЕНКАТА:     ПАЗАРНА ЦЕНА на фирма  ЕВРО-ФИНАНС АД   

СРОК НА ВАЛИДНОСТ:   6  месеца при запазване на пазарните и макроикономическите условия в страната 

и ако не са настъпили промени във функционалната дейност   

Оценката е извършена от :   маг.инж.икн. Огнян Стефанов –      лицензиран и сертифициран оценител със 
Сертификати №500100265-Търговски предприятия и вземания ; №300100297 – 
Машини и съоръжения, №100100763 -Недвижими имоти ; №1043 – Земеделски 
земи  

II.РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНКАТА 

ПРИЛОЖЕН МЕТОД ОЦЕНКА ТЕЖ.  КОЕФ.  ПАЗ. С-СТ 

  хил.лв.   хил.лв. хил.€ 

ПАЗ.С-СТ - ЧСА 16162 0.50 8081 4132 

ПАЗ.. С-СТ - ДЧПП 19828 0.50 9914 5069 

НЕТНА  ПАЗАРНА ЦЕНА ФИРМА     17995 9201 

 

ІІІ.ПАЗАРНА ЦЕНА 

Нетна стойност на капитала на  ЕВРО-ФИНАНС АД        (хил. евро) 9201 

Нетна стойност на капитала на  ЕВРО-ФИНАНС АД        (хил. лева) 17995 

 

АКЦИИ 14100000 бр. 

ПАЗ.ЦЕНА НА АКЦИЯ 
1.2762 лв. 

0.6525 € 

      

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ  - АКЦИИ 14099999 бр. 

ЦЕНА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО 
17994910 лв. 

9200651 € 

 

 

Оценител   :                                                                                                          ОГИС ЕООД  

                   маг.инж.икн. О Стефанов                                                                      маг.инж.икн. О Стефанов   

               

                           

 

 

        Така формираната пазарна  стойност  и определянето  и   е  в  съответствие  с  Наредба  № Н-9  от  14.08.2006  г.   за  реда  и  
начините  за  прилагане  на  методите  за  определяне  на  пазарните  цени  -  на  Министерство  на  финансите 
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ОЦЕНКА 

РАЗДЕЛ А: ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЦЕНКАТА И ФИРМАТА 

ЦЕЛ НА ОЦЕНКАТА:     ПАЗАРНА ЦЕНА на фирма „ЕВРО-ФИНАНС АД        “ АД  

                                                
 

Оценката е извършена от :   маг.инж.икн. Огнян Стефанов –      лицензиран и сертифициран 

оценител със Сертификати №500100265-Търговски предприятия и 

вземания ; №300100297 – Машини и съоръжения, №100100763 -

Недвижими имоти ; №1043 – Земеделски земи  

 

1.ДЕФИНИРАНЕ  НА ЗАДАНИЕТО ЗА ОЦЕНКА 

1.1Общи положения 

Оценяван обект Обект на пазарна оценка по смисъла на настоящото задание е имуществена 

съвкупност от права и задължения на оценяваната фирма  

 

 Цел на оценката Определяне справедливата пазарна стойност  на визирания по-горе обект за 

оценка в неговата комплексна съвкупност и диференцирана съставност на 

материални активи с оперативен и неоперативен характер от капитала на 

цитираното търговско дружество, с оглед потенциалната й приложимост 

като адекватна ценова индикация за нормално ликвидна пазарна ценност. 

Валидизация текуща дата на оценката * -11.05.2015 г.  

                                  валидност на оценката – във връзка с настоящите икономически условия е 

6 месеца (считано от текущата дата на оценка)  

 

1.2 Използван стандарт за пазарна стойност 

      Индикацията за пазарна ценност на оценяваното имущество1 се изгражда върху стандарт за 

справедлива пазарна стойност, представляваща най-вероятната цена, на която разумно може да 

се очаква възмездно прехвърляне на вещни права върху конкретизирано имущество чрез частен 

договор към текущия момент на оценка в условията на развит и конкурентен пазар допускайки 

наличието на: 

 типично мотивирани и разумно аргументирани страни по сделката, които при отсъствие на 

взаимна обвързаност2 и непреодолим конфликт на интереси, действуват благоразумно и 

информирано по начин, който считат за тяхна най-добра полза; 

 достатъчен срок от време за офериране на очакваната сделката с пренебрегване на 

проявените интереси от специфични купувачи, ръководени от крайни цели и/или скрити 

стимули, различни от тези, които биха се породили от разбирането за най-добро и ефективно 

ползване3 на  имуществото - предмет на сделка; 

                                                 
1 съвкупност от условия, интереси и ползи, произтичащи от притежаване на субективни права на собственост или ползване върху 

материално идентифируеми вещи съставляващи земя и трайни подобрения върху нея (сгради, строителни съоръжения, 
инфраструктурни елементи и стационарно технологично оборудване); 

2 отношения между лица, при които едното е в състояние да контролира другото или да упражнява върху него значително влияние 
при вземането на решения от финансов и стопански характер; 

3  установяване на оптимална по отношение на финансов резултат и риск форма на стопанисване и управление за имота, съставен 
от оценяваното имущество, третирайки го като самостоятелен стопански обект; (Финансов резултат е стойността на нетния 
годишен доход от ползването на имота, представляващ сбор от нетната печалба след данъчно облагане, текущото обезценяване 
на имота и други непарични разходни удръжки). 
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 еднократен акт на ефективна парична възмездност по сделката, обединяващ нормалните 

съображения на продавача и купувача за пазарна ценност на продаваемото имущество, 

незасегната от каквито и да е продажбени отстъпки за която и да е от страните по сделката. 

Стандарти и  методи на оценка 

Съгласно нормативно утвърдените стандарти за бизнес оценка – СБО 1 до СБО 9 ,като при 

прилагането им са анализирани и съобразени всички  условия за конкретният оценяван обект 

съгласно  от договора. 

Стандартите предвиждат минимални критерии, които да се спазват от бизнес оценителите 

при извършването на бизнес оценки и изготвянето на оценителски доклади, без оценителите да 

бъдат ограничавани да прилагат своите умения и експертни познания като професионалисти. 

Възприемат се следните  стандарти за бизнес оценка (СБО):СБО-5 ПАЗАРЕН ПОДХОД ЗА 

БИЗНЕСОЦЕНЯВАНЕ;СБО-6 ПРИХОДЕН ПОДХОД ЗА БИЗНЕСОЦЕНЯВАНЕ;СБО-7 ИЗВЕЖДАНЕ НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕТО ЗА СТОЙНОСTТА 

       Методите на оценка са съгласно нормативно утвърдените стандарти за бизнес оценка – СБО 

1 до СБО 9 ,като при прилагането им са анализирани и съобразени всички  условия за 

конкретният оценяван обект съгласно  договора,а именно: 

 МЕТОД ЧИСТА СТОЙНОСТ  чрез : 

-  метод на репродуктивната(възстановителна)стойност 

        -   метод на разходите.  

        -   метод на пазарните цени ( сравнителен) 

  метод ДЧПП 

 

1.3 Източници на информация 
Този доклад е изготвен въз основа на информация, получена при посещение на предприятието, 

както и от други подходящи източници на информация. За настоящата оценка са ползвани 

източници на информация като: 

Информация  предоставена от НСИ за средни пазарни цени и динамика на развитие на аналози 

на оценяваната фирма.  

 Информационни бюлетини и информация от Българска фондова борса 

 Информация за пазарните цени  на активи,както на нови анализи така и на пазара за 

вторична употреба. 

 Информация предоставена от ръководството и служители на предприятието. 

 Други източници 

 Извършен оглед на място на оценявания обект. 

 Вербално интервю на оценителите с представители на Възложителя 

 Досегашен опит и налична база данни на оценителя. 

 Наличната счетоводна информация за последните три години 

 Техническата документация на материалните активи 

 Други данни и документи свързани с изготвянето на оценката. 

 

1.4 Допускания и ограничителни условия 

Притежаването на настоящия писмен материал или копие от него не предполага наличие на 

права за цялостна или частична негова публикация, което изключва и възможността за 

използването му от трети лица без да са предварително упълномощени за това от възложителя на 

оценката или действуващи по силата на надлежно приложен закон; 

Представените в протокола параметри, анализи и стойности са приложими единствено и само за 

специфичните цели на оценката и имат актуален характер в рамките на фиксирания по-горе срок 

на валидност, през който биха могли да съществуват флуктуиращи изменения в очаквани 

граници на отклонението ± 10%;    

Изложените данни, анализи и заключения имат неподвеждащ характер и представляват резултат 

на непредубедено мислене в рамките на притежаваната от оценителя професионална 
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компетентност, а тяхното представяне в настоящата писмена форма не нарушава по никакъв 

начин права на трети лица, в т.ч. и права върху интелектуална собственост; 

Не съществуват каквито и да е лични интереси от страна на оценителя по отношение на обекта за 

оценка и към страни по евентуална сделка или други разпоредителни действия с него и в този 

смисъл крайното възнаграждение за изготвяне на оценката не е свързано под никакъв предлог с 

установяване на предопределена стойност или умишлено направляване на стойността с цел 

облагодетелствуване и/или постигане на финансови ефекти от последващи събития; 

Оценителят не може да предоставя на трети лица информация свързана с доверителните данни и 

резултатите от настоящата оценка, както и дериватна информация, която би могла да навреди 

интересите и правата на възложителя, освен в случаите определени от надлежно прилагане на 

закон или целево управомощяване; 

За нуждите на настоящата оценка, оценителят е анализирал съобразно първичната му 

идентификация на място от компетентни представители на възложителя, без контролен анализ за 

съответствие с данните от наличните документи за собственост и материално - техническа 

отчетност; 

Предоставената на оценителя правна, счетоводна и техническа информация за оценяваното 

имущество е приета, анализирана и интерпретирана в съответствие със специфичните нужди на 

оценката и в констативен план не може да бъде потвърдена от него, с което никаква 

представителност, гаранция и/или отговорност не може да се очаква, че ще бъде официализирана 

чрез съдържанието и формата на настоящия писмен материал; 

Възложителят или крайният потребител на оценката не би следвало да я тълкува и приема 

безусловно като конкретен или подразбиращ се съвет от оценителя по отношение на възможни 

решения за осъществяване на евентуални разпоредителни и дериватни на тях действия с 

оценяваното имущество в неговата цялостна или частична имотна съставност. 

Оценяването на бъдещи дейности е направено единствено за целите 

на оценката с уважение към всички подобни предвиждания и прогнози 

Настоящатаоценка следва да бъде използван само за целите, определени със заданието за 

извършване на оценка и е валиден при следните условия: 
-  чл.7,ал.1,т.1 от Наредба за обосновка на цената 
- Закона за независимият оценител 
- Определена НРПС 

 

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И.ДАННИ ЗА ФИРМАТА 

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР  

1.  ЕИК/ПИК 831136740 

2.  Фирма ЕВРО-ФИНАНС 

3.  Правна форма Акционерно дружество 

4.  Изписване на чужд език EURO-FINANCE 

5.  Седалище и адрес на 

управление 

БЪЛГАРИЯ 

област София (столица), община Столична 

гр. София 1540 

район р-н Искър 

Христофор Колумб No 43, ет. 5 

тел.: 980 56 57, факс: 981 14 96 

Електронна поща: contact@euro-fin.com, Интернет страница: www.euro-fin.com 

5а.  Адрес за 

кореспонденция с НАП на 

територията на страната 

БЪЛГАРИЯ 

област София (столица), община Столична 

гр. София 1540 

район р-н Искър 

Христофор Колумб No 43, ет. 5 

6.  Предмет на дейност 

Инвестиционни услуги и дейности в страната и чужбина, а именно: 

1) приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително 

посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа;  

(2) изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на 

mailto:contact@euro-fin.com
http://www.euro-fin.com/
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клиенти;  

(3) сделки за собствена сметка с ценни книжа; 

 (4) управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален 

портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания 

на клиента;  

(5) предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по 

собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече 

сделки, свързани с ценни книжа;  

(6) поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на 

ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за 

записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка; (7) предлагане за 

първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за 

придобиване на ценните книжа за собствена сметка; предоставяне на допълнителни 

услуги в страната и чужбина, а именно:  

(1) съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително 

попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна 

институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични 

средства/предоставените обезпечения;  

(2) предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че 

лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени 

с наредба;  

(3) консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената 

стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със 

сливания и покупка на предприятия;  

(4) сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с 

предоставяните инвестиционни услуги  

(5)инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи 

препоръки, свързани със сделки с ценни книжа  

(6) услуги, свързани с дейността по поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане 

за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо 

задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка и/или 

предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо 

задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка, като и 

извършването на сделки с чуждестранни средства за плащане в наличност и по 

безкасов начин и други търговски сделки, свързани с осъществяването на 

гореизброените дейности 

6а.  Основна дейност по 

НКИД 

Код КИД: 64.99 

Основна икономическа дейност от КИД: Предоставяне на други финансови услуги, 

без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде 

10.  Представители 
КИРИЛ ИВАНОВ БОШОВ 

КРАСИМИР СВИЛЕНОВ КИРОВ 

11.  Начин на 

представляване 

Друг начин: 

заедно и/ или поотделно 

12.  Съвет на директорите 

Асен Милков Христов 

Кирил Иванов Бошов 

Красимир Свиленов Киров 

17.  Специални условия Инвестиционен посредник 

31.  Размер 14100000 лв. 

31а.  Акции 

Акция: 

Вид: обикновени, безналични, Брой: 14100000, Номинал: 1 лв. 

Права: 

Всяка акция дава право на един глас в ОС на акционерите, право на дивидент и на 

ликвидационен дял, съразмерни на притежавания брой акции 

Особени условия за прехвърляне:Няма 

32.  Внесен капитал 14 100 000 лв. 

 

За ФИРМАНА 

 

Евро-Финанс е водещ инвестиционен посредник, лицензиран от КФН и член на Deutsche Börse Group. В 
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своята над 20 годишна история, основен приоритет за компанията е прилагането на най-добрите практики 

и принципи, както и професионалното отношение към клиента. 

Евро-Финанс е основан през 1993 година, като бързо се налага като един от водещите инвестиционни 

посредници в страната. Компанията предлага широка гама от услуги в сферата на капиталовите пазари и 

корпоративните финанси. 

Евро-Финанс извършва дейност съгласно Европейското законодателство и е лицензиран и регулиран от 

Комисията за финансов надзор на Република България. Компанията е първият български инвестиционен 

посредник, пълноправен член на Deutsche Börse Group – Германия. 

Евро-Финанс предлага търговия с валути (FOREX), злато, сребро, петрол, акции, индекси и други чрез 

платформата EF MetaTrader 5. Клиентите имат достъп до международните пазари 24 часа, 5 дни в 

седмицата посредством последно поколение платформи за търговия и първокласни доставчици на 

ликвидност. Търговията се осъществява при условия валидни за междубанковия пазар. 

Компанията предлага директен достъп до фондовата борса във Франкфурт – Deutsche Börse Xetra, както и 

до Българска Фондова Борса – София чрез платформата EFOCS. 

В допълнение към брокерските услуги, Евро-Финанс предлага управление на активи, инвестиционно 

банкиране, консултиране относно сливания и придобивания (M&A) и други инвестиционни услуги за 

корпоративни и институционални клиенти. 

Компанията е носител на редица отличия и награди в сектора, сред които „Най-иновативен 

инвестиционен посредник“; „Член на БФБ, въвел нови инструменти за търговия“; „Най-иновативна 

емисия на БФБ“ и други 

 

Сигурност на клиентските средства 

Сигурността на клиентските активи е основен приоритет за Евро-Финанс. Чрез следването на най-добрите 

практики и регулации, компанията осигурява защита и сегрегиране на клиентските активи. В своята над 

20 годишна история, за Евро-Финанс основен приоритет е професионалното отношение към клиента, 

както и спазването на най-високите стандарти и принципи. 

 Съхранение на активите в банки с инвестиционен кредитен рейтинг 
Активите на клиентите на Евро-Финанс се съхраняват във финансови институции с инвестиционен 

кредитен рейтинг, защото сигурността стои на първо място. Банкови институции, в които се съхраняват 

активите: УниКредит Булбанк (рейтинг BBB от S&P); HypoVereinsbank AG – UniCredit Group (рейтинг А 

от S&P); CACEIS bank – Crédit Agricole Group (рейтинг А от S&P); Societe Generale Експресбанк (рейтинг 

BBB+ от Fitch). 

 Сегрегиране (разделение) на клиентските активи от тези на Евро-Финанс 
Клиентските активи са сегрегирани (разделени) от тези на Евро-Финанс. Компанията следва стриктни 

политики и процедури, с които осигурява разделянето на клиентските активи от своите собствени. 

Клиентските активи се съхраняват по отделни сметки, като са единствено на разположение на самите 

клиенти. 

 Фонд за компенсиране на инвеститорите 
Евро-Финанс е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите. Съгласно Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа, Фондът осигурява защита на клиентските активи по сметки в 

инвестиционния посредник в размер до 40 000 лв. за всеки клиент. 

 Лицензиран и регулиран от КФН 
Евро-Финанс притежава пълен лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник 

на територията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и трети държави. 

 Спазване на европейското законодателство (MiFID) 
В качеството на лицензиран инвестиционен посредник в държава членка на ЕС, Евро-Финанс напълно 

отговаря на регулациите и изискванията свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на 

съюза. 

 Одитиран от международно призната одиторска компания 
Годишните финансови отчети и доклади за дейността на Евро-Финанс се одитират от БДО България – 

член на БДО Интернешънъл. 

 15+ млн. лв. собствен капитал 
Евро-Финанс е инвестиционният посредник с най-голям собствен капитал в България, възлизащ на над 15 

млн. лв. 

 

Евро-Финанс е инвестиционен посредник с пълен лиценз, издаден от КФН, с разрешение да извършва 

дейност на територията на ЕС и трети страни. Дейността на компанията отговаря на най-високи стандарти 

в областта на финансовите и инвестиционни услуги. 
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Евро-Финанс е регулиран по европейското законодателство, като компанията е член на редица 

институции, борси, сдружения и асоциации: 

Членства и регулации 

Комисия за финансов надзор 
Евро-Финанс притежава лиценз от КФН за извършване на дейност като инвестиционен посредник на 

територията на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и трети държави. 

Financial Conduct Authority - Великобритания 
Евро-Финанс е регистриран към Financial Conduct Authority – Великобритания и притежава разрешение за 

упражняване на дейност като инвестиционен посредник на територията на страната.  

Federal Financial Supervisory Authority - Германия 
Евро-Финанс е регистриран към Federal Financial Supervisory Authority - Германия и притежава 

разрешение за упражняване на дейност като инвестиционен посредник на територията на страната.  

Financial Supervisory Authority - Румъния 
Евро-Финанс е регистриран към Financial Supervisory Authority – Румъния и притежава разрешение за 

упражняване на дейност като инвестиционен посредник на територията на страната.  

Директива за пазарите на финансови инструменти (MiFID) 
В качеството на лицензиран инвестиционен посредник в държава от ЕС, Евро-Финанс напълно отговаря 

на регулациите и изискванията свързани със сделките с финансови инструменти в рамките на съюза. 

Фонд за компенсиране на инвеститорите 
Евро-Финанс е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите. Съгласно Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа, Фондът осигурява защита на клиентските активи по сметки в ИП. 

 

Основни предимства на Евро-Финанс: 

 Лицензиран от КФН и регулиран по европейското законодателство 
Евро-Финанс е инвестиционен посредник с пълен лиценз, издаден от КФН, с разрешение да извършва 

дейност на територията на ЕС и трети страни. Дейността на компанията отговаря на най-високи стандарти 

в областта на финансовите и инвестиционни услуги.  

 Сигурност на клиентските средства 
Сигурността на клиентските активи е основен приоритет за Евро-Финанс. Чрез следването на най-добрите 

практики и регулации, компанията осигурява защита и сегрегиране на клиентските активи.  

 Тесни спредове, валидни за междубанковия пазар 
Евро-Финанс предлага търговия при условия, валидни за междубанковия пазар. Търговията с валути 

(Forex), метали, петрол и индекси е без комисиони, с типичен спред за EUR/USD само 0.8 пипса.  

 Първокласни доставчици на ликвидност 
Евро-Финанс притежава изключително широка контрагентска мрежа от водещи инвестиционни банки 

(сред които Citibank и други) и световни брокери, чрез които осигурява първокласно изпълнение и 

ликвидност за своите клиенти. 

 260+ инструмента за търговия в EF MT5 
Евро-Финанс предлага търговия с повече от 260 инструмента, вкл. валутна търговия (Forex), злато, 

сребро, петрол, акции, индекси и други, в платформата за международните пазари EF MetaTrader  

 Последно поколение платформи за търговия 
Клиентският терминал EF MetaTrader 5 предлага на клиентите различни възможности за търговия чрез 

широк набор от функционалности. Системата разполага с платформи адаптирани за мобилни телефони и 

таблети опериращи с iOS и Android OS.  

 Атрактивни бонус програми 
Евро-Финанс предлага атрактивни бонус програми и регулярни промоции с разнообразни награди за 

своите клиенти.  

 Директен достъп до Deutsche Börse Xetra – Франкфурт 
Чрез платформата EFOCS, Евро-Финанс предлага директен достъп до над 40,000 финансови инструмента, 

листвани на борсата във Франкфурт (Deutsche Börse Xetra).  

 Ежедневни анализи и коментари на пазарите 
Клиентите могат да следят тенденциите на световните финансови пазари чрез портала за актуална 

финансова информация и анализи theSmartInvestor.  

 Безплатна обучителна секция 
Евро-Финанс предоставя безплатен достъп до обучителната секция Help Desk, от където клиентите могат 

да научат повече за капиталовите пазари, както и за това как да работят с платформите.  

https://itunes.apple.com/us/app/metatrader-5/id413251709?mt=8&ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.metaquotes.metatrader5
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 Захранване на сметки онлайн 
Клиентите могат да захранват сметките си за търговия директно онлайн (чрез кредитни и дебитни карти, 

ePay и други), чрез банков превод по сметка или на каса. Вноски и тегления на каса се извършват без 

комисиони.  

 24/5 клиентско обслужване 
Професионално клиентско обслужване е на разположение 24 часа, 5 дни в седмицата. Денонощен 

директен чат с дилър.  

 Носител на редица награди 
Евро-Финанс е носител на редица отличия и награди в сектора, сред които „Най-иновативен 

инвестиционен посредник“; „Член на БФБ, въвел нови инструменти за търговия“; „Най-иновативна 

емисия на БФБ“ и други. 

 20+ годишна история 
В своята над 20 годишна история, за Евро-Финанс основен приоритет е професионалното отношение към 

клиента, както и спазването на най-високите стандарти и принципи. 
 

КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА 

Изминалата 2014 година може да се квалифицира като ползотворна за дружеството. Прогнозите ни за развитието на 

приходите и промяната в тяхната структура бяха оправдани. През 2014 г. ЕВРО-ФИНАНС АД реализира нетни 

приходи в размер на 2 012 хил.лв. Печалба преди данъци е 634 хил.лв. 

Следващата таблица представя съществените приходоизточници на дружеството, свързани с основната дейност, като 

инвестиционен посредник, за последните четири години. 

Наименование на прихода 2014г. (BGN) 201 Зг. (BGN) 2012г. (BGN) 2011г. (BGN) 

Такси и комисиони от сделки с 

финансови инструменти 
881 593 539 929 342 359 663 151 

Приходи от лихви и аналогични 

приходи 
555 663 635 543 869 593 857 941 

Приход/разход от търговски 

портфейл 
308 325 198 085 123149 48 199 

Обезценка на инвестиции в 

инвестиционен портфейл 
- - - -429 046 

Общо 1 745 581 1 373 557 1 335 101 1 140 245 

 

Приходите от такси и комисиони се увеличават вследствие на повишената активност на пазарите от страна на 

клиентите на компанията, като от 540 хил. лв. нарастват до 882 хил. лв. За сметка на това приходите от лихви и 

аналогични приходи намаляват с 13%, а приходите от търговския портфейл бележат ръст от над 60% като от 198 

хил. лв. нарастват до 308 хил. лв. 

Таблицата по-долу, разкрива изменението на основните показатели, свързани с дейността на дружеството по 

осъществяване на сделки с капиталови финансови инструменти в страната. Броят на поръчките се увеличава с 8% в 

сравнение с предходната година до 7,520. Общият оборот от сделки с акции бележи ръст от близо 70% в сравнение с 

201 Зг. и достига до над 160 млн. лв. 

 

Дейност 2014г. 201 Зг. 2012г. 

Приети поръчки за 

покупка/продажба на акции* 
7,520 6,967 6,856 

в т.ч. подадени през EFOCS 5,778 5,373 4,650 

Изпълнени поръчки 2,997 2,737 3,204 

Сключени сделки с акции** 4,506 3,268 4,716 

в.т.ч. на организиран пазар 4,308 2,711 3,532 

на неорганизиран пазар 198 557 1,184 

Общ оборот в лева 160,906,474 95,445,513 93,211,455 

* не включва поръчките по репо-сделки/вкпючва само поръчки в лева **изпълнени сделки (без репо-

сделките)/включва само сделки в лева 

 

Освен чисто номиналния ръст на индексите на Българска фондова борса (БФБ) през 2014г., малко неща в официалната 

статистика за динамиката на капиталовия пазар в страната дават поводи за оптимизъм. 35%-ият ръст на броя на 

сключените през годината сделки беше засенчен от близо 50%-ия спад на изгьргуваните обеми. Това по недвусмислен 

начин показва, че търговията на регулирания пазар в страната продължава да бъде доминирана от дребни инвеститори 

и спекуланти. Пазарната капитализация на дружествата, регистрирани за търговия на БФБ, достигна най-ниските си 

нива от началото на световната финансова криза. 

 
 

Очаквания са, че и през 2015г. перспективите пред българския капиталов пазар ще бъдат в пряка зависимост от 
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представянето на българската икономика. Икономиката на страната продължава да расте с незадоволителни 

темпове, като по- предварителни данни през 2014г. БВП е нарастнал с около 1,5%. 2014г. беше по-скоро кризисна 

година - година на политическа нестабилност, спрени реформи, трупане на дефицити, банкова криза. Очерталите се 

през изминалата година икономически проблеми, в т.ч. влошаването на търговския баланс на страната, спада на 

преките чуждестранни инвестиции, дефлацията, остават нерешени. В резултат на кризата с КТБ, в края на 2014г. 

кредитният рейтинг на страната беше понижен под инвестиционно равнище. 

Предвид общата икономическа ситуация в България, не очакваме съществено раздвижване и промяна в динамиката 

на търговията на БФБ през 2015г. 

През изминалата година ЕВРО-ФИНАНС АД систематично полагаше усилия за развитие на сегмента от услуги, 

насочен към сделки с чуждестранни финансови инструменти. Основният индекс на Франкфуртската борса - DAX 

добави 2,6% спрямо нивата от началото на годината, докато водещият индекс на местния капиталов пазар SOFIX 

добави 6,2% към нивата от година по-рано. 

От средата на 2009г. ЕВРО-ФИНАНС АД е член на Deutsche Boerse - XETRA. Този факт оказа изключително 

благотворно влияние върху дружеството, като позволи да се развият и нови сегменти на търговията, както и да се 

разшири покритието на аналитичното звено на компанията. 

Следващата таблица предоставя синтезирана информация за дейността на дружеството, свързана със сделки на 

борсата във Франкфурт на Майн, ФРГ. Реализираният през годината оборот намалява, но за сметка на това нараства 

броят на приетите поръчки и сключени сделки. 

Новата 2015 г. ще бъде поредното предизвикателство пред участниците на финансовите пазари. Дейността на ЕВРО-

ФИНАНС АД ще бъде насочена към търсене на оптималния баланс между премерения риск и ликвидността на 

инвестициите. 

Дейност 2014г. 201 Зг. 2012г. 

Приети поръчки за покупкаУпродажба на 

финансови инструменти на Deutsche 

Boerse 

1,4231 1,175 1,104 

в т.ч. Подадени през EFOCS 5251 467 698 

Изпълнени поръчки 1,1131 747 800 

Сключени сделки 1,1181 836 955 

Общ оборот в лева           22,384,536  32,725,348 32,853,975 

 

 

РАЗКРИВАНЕ HA ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБА №35 на КФН за капиталовата 

адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници 

В съответствие с разпоредбите на Наредба № 35 на КФН за капиталовата адекватност и ликвидността на 

инвестиционните посредници ЕВРО-ФИНАНС АД е приел и прилага Правила за оценка и управление на риска, 

Процедури за корекция на оценките или резервите и Правила за разкриване на информация. Целите и политиката на 

инвестиционния посредник във връзка с управлението на рисковете първоначално са формулирани с решение на 

Съвета на директорите от 30.05.2007г., съгласно което дружеството следва умерено-консервативна политика при 

управление на риска, с което се цели стабилно и консистентно във времето нарастване на печалбата и защита на 

стойността на собствения капитал. 

В таблицата по-долу е показана структурата на инвестициите на ЕВРО-ФИНАНС АД към 31.12.2014г., съобразно 

следваната политика за управление на риска. 

 
2014 2013 2012 

Наименование       
 размер в 

ХИЛ-

ПВ. 

дял от 

собствени

я капитал 

в % 

размер в 

хиллв. 

дял от 

собствени

я капитал 

в % 

размер в 

хиллв. 

дял от 

собствени

я капитал 

в % 
Пари в каса.по разплащателни 

сметки и краткосрочни депозити 

1 252 7.75 
1 282 8.11 1 221 

7.83 

Капиталови ценни книжа (акции, 

права и др. подобни) 

4 961 30.70 7 532 47.63 5 465 35.06 

Дългови ценни книжа (облигации и 

съкровищни бонове, издадени от 

правителства и финансови 

институции) 

589 3.65 574 3.63 592 3.80 

Дългови ценни книжа на други 

емитенти 

2 077 
12.86 

4 388 27.75 5 805 37.24 

Нетни вземания по репо сделки 7 710 47,71 2 452 15,51 2113 13.56 

Общо 16 589 102,67 16 228 102,63 15196 97,49% 

 

 

През изминалия отчетен период ЕВРО-ФИНАНС АД постоянно е следил спазването на изискванията за капиталова 

адекватност и ликвидност, произтичащи от чл 21 на Наредбата и обявената по-горе политика. Отклонения не са 

констатирани. Във всеки един момент капиталовата база на дружеството в значителна степен е надхвърляла размера 
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на капиталовите изисквания за покриване на всички рискове, произтичащи от дейността на ЕВРО- ФИНАНС АД. 

Обръщаме специално внимание, че част от инвестициите в капиталови ценни книжа, посочени в таблицата по-горе 

се отчитат в инвестиционния портфейл на дружеството (виж бележка №6). 

Съществени позиции в инвестиционния портфейл са: 

Емитент 
Наличен 

брой 

Единична 

стойност 

Балансова 

стойност 

Пазарна 

цена към 

31.12.2014 

Пазарна 

стойност на 

позицията 
Булленд инвестмънтс АДСИЦ 787 000 1.250 983 750 1.0045 790 542 
Етропал АД 32 525 5.491 178 595 4.75 154 494 
ЕФ Асет Мениджмънт АД 76 000 1.05 79 800 1.5878* 120 673 
Общо:   1 242 145  1 065 709 
* Цената на ЕФ Асет Мениджмънт е определена по метода на собствения капитал. 

 

Ръководството на ЕВРО-ФИНАНС АД е приело, че към датата на оцеенката, в условията на продължаващи 

необичайни обстоятелства на капиталовия пазар у нас, характеризиращи се с ограничена ликвидност и отлив на 

инвеститори, не е възможно тези активи да бъдат оценени по справедлива стойност, както и че не са налице трайни и 

категорични индикации за тяхната обезценка, предвид факта, че дружеството е в състояние да държи за неопределено 

време горепосочените активи. Освен инструментите, посочени в таблицата по-горе, дружеството е отнесло в 

инвестиционния си портфейл и емисия облигации на Евролийз Ауто АД с номинална стойност EUR 1 000 000, 

отчитани по цена на придобиване в размер на 100%, оповестени в нетекущи дългови ценни книжа. 

Към 31.12.2014 г. собственият капитал на дружеството, съгласно одитирания отчет за финансовото състояние възлиза 

на 16 159 хил.лв., а капиталовата база е в размер на 15 394 хил.лв. и е изчислена по следния начин: 

Наименование / Година 2014 2013 2012 
А Първичен капитал (BGN, в т.ч.) 15 587 845 15 587 845 15 583 376 

1 основен (регистриран капитал) 14 100 000 14100 000 14100 000 
2 Задължителни резерви 1 410 000 1 410 000 1 410 000 
3 други резерви 77 845 77 845 73 376 
Б Допълнителен капитал - - - 
1 дългово-капиталов (хибриден инструмент) - - - 
В Общо първичен и допълнителен капитал (А+Б) 15 587 845 15 587 845 15 583 376 
г Печалба от текущата година и неразпределена печалба 571 008 222 554 4 470 

Д Собствен капитал по счетоводен баланс (В+Г) 16 1 58 854 15 810 399 15 587 845 
Е Общо намаления на първичния и допълнителния капитал 193 522 215 588 239 199 

1 нетекущи нематериални активи 96 241 121 007 147 719 

2 участия в застрахователи, презастрахователи и 

застрахователни холдинги 

17 481 14 781 11 680 

3 Участия в други финансови институции 79 800 79 800 79 800 
 КАПИТАЛОВА БАЗА (В-Е) 15 394 323 15 372 257 15 344177 

 

 

Към 31.12.2014 г. капиталовите изисквания за покриване на рисковете възлизат на 3 079 хил.лв. Съгласно 

възприетата политика, при изчисляване на капиталовите изисквания ЕВРО- ФИНАНС АД прилага стандартизирания 

подход, с изключение на операционния риск, при който приложение намира подхода на базисния индикатор. 

Капиталовите изисквания, отразяващи характера и обхвата на дейността на ЕВРО- ФИНАНС АД са показани в 

следващата таблица: 

Наименование кап. изискване в лева 

Кредитен риск 2 038 088 
Сетълмент риск - 
Позиционен, валутен и стоков риск 803 980 
Операционен риск 237 100 
Общо капиталови изисквания 3 079 168 

Капиталовото изискване за кредитен риск е изчислено на база следната справка (в BGN) към 31.12.2014Г. 

 

Съобразно стандартизирания подход вземанията са разпределени по групи, на всяка от които е присвоено рисково 

тегло и изчислено капиталово изискване в размер на 8% от рисково претеглената стойност на експозицията, както 

следва: 

вид на вземането (група) размер на 

вземането 

рисково 

тегло в 

% 

рисково- претеглен 

размер на вземането 

капиталово 

изискване(8%) 

Ре по сделки 11 044 527 100 11 044 527 883 562 
Вземания от институции 83 057 20 16611 1329 

Експозиции на дребно 124 219 75 93164 7 453 

Други позиции 14 321 793 100 14 321 793 1145 744 

Общо: 25 573 596  2 038 088 
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Капиталовото изискване за позиционен, валутен и стоков риск в размер на 804 хил. лева представлява сборът от 

изискванията за позиционен риск на дългови инструменти, на акции и за валутен риск. През отчетния период в 

дейността на ЕВРО-ФИНАНС АД не е възниквал стоков и валутен риск. Търговският портфейл на ЕВРО-ФИНАНС 

АД е представен подробно в раздел Допълнителна информация в края на отчета. 

Изчисляването на капиталовите изисквания за позиционния риск на дълговите ценни книжа е извършено на база на 

падежния подход, като отделните позиции по валути се съчетават в зависимост от падежната им структура и купона. 

Отделно се изчислява и капиталово изискване за специфичния риск на дълговите инструменти. 

 

Капиталовото изискване за позиционния риск в акции се състои от два компонента - общ риск и специфичен риск, за 

които капиталовото изискване е съответно 8% и 4%. Отделно от това, капиталовото изискване за позициите в 

предприятия за колективно инвестиране е в размер на 32% от съответната позиция. 

За определяне на капиталовото изискване за валутен риск се формира общата дълга съответно къса позиция в 

чуждестранна валута различна от евро, като се изчисляват 8% от съответните позиции. 

Компонентите на капиталовите изисквания за позиционен, валутен и стоков риск са показани в долната таблица: 

Наименование Рамер на капиталовото изискване 

в лева 
Позиционен риск на дълговите 

инструменти 

26 333 
Позиционен риск на акции 777 647 
Валутен риск - 
Стоков риск - 
Общо 803 980 

 

 

За определяне на капиталовите изисквания за операционен риск по метода на базисния индикатор се изчисляват 15% 

от средната стойност от сумата на нетния приход от лихви и нетния приход, различен от лихви на база тригодишен 

период, като не се включва резултата от продажба на позиции в инвестиционния портфейл, извънредните приходи и 

получените застрахователни обезщетения. 

За предходните три години съответните стойности за ЕВРО-ФИНАНС АД са какго 

следва: 

Година Стойност Средна стойност Капитал ово 

изискване в 

лева (15%) 
2013 1 716 017   
2012 1 695 506   
2011 1 330 474   

 1 580 666 237 100 
 

Към 31.12.2014 г. ЕВРО-ФИНАНС АД е формирал експозиция към предприятието майка (ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ 

АД) и дъщерни дружества на предприятието майка в размер на 2,577 хил.лв, както следва: 

Емитент IS1N Салдо BGN 

ЗД Евроинс АД BG110008105

5 

17 481 

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ 

АД 

BG110011406

2 

16 945 
Авто Юнион АД BG210002512

6 

11 042 
Старком Холдинг АД BG210001011

0 

53 722 
Евролийз Ауго АД BG210001912

9 

1 977 997 
Делта кредит АДСИЦ BG110008806

8 

499 977 
ОБШО:  2 577 164 

 

Формираната експозиция не надхвърля нормативно определения максимум от 25% от капиталовата база. Към 

31.12.2014 капиталовата база на дружеството, след намалението, надхвърля нормативно определения размер с 12 315 

хил. лева. 

Правилата и процедурите за оценка и поддържане на стойността, видовете и разпределението на вътрешния капитал, 

които са необходими за адекватно покриване на рисковете, на които е изложен ЕВРО-ФИНАНС АД са елемент от 

Правилата за оценка и управление на риска, като тяхната надежност и ефективност се проверяват от Съвета на 

директорите до 30 януари всяка година. 

 
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ бел. 31.12.2014 31.12.2013 

    BGN’000 BGN’000 

АКТИВИ       

Дълготрайни активи Други инвестиции 6 1 242 1 242 

Нетекущи дългови ценни книжа 7 1 956 2 817 

Дълготрайни нефинансови активи 8 122 152 

СУМА    3 320 4211 

Текущи активи Парични средства 9 6 209 2 320 
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Капиталоаи ценни книжа 10 3 719 6 290 

Дългови ценни книжа 11 710 2 146 

Други краткосрочни активи 12 9 586 4 308 

Други активи 13 31 44 

СУМА   20 255 15108 

Всичко активи   23 575 19 319 

        

КАПИТАЛ И ПАСИВИ       

Капитал и резерви Акционерен капитал 14 14100 14100 

Общи резерви 15 1 410 1 410 

Други резерви 16 78 78 

Резултат от текущия период   571 222 

СУМА   16159 15810 

Нетекущи задължения       

Задължения по финансов лизинг 17 3 10 

СУМА   3 10 

Текущи задължения Задължения по финансов лизинг 17 6 6 

Банкови задължения 18 2 3 

Данъчни задължения 19 27.00 7.00 

Други 20 7378.00 3483.00 

СУМА   7413 3499 

Всичко капитал и пасиви   23575 19319 

 

 
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД бел. 31.12.2014 31.12.2013 

    BGN’000  BGN’000  

Приходи от лихви и други подобни   2272.00 1016.00 

Разходи за лихви и други подобни   -1716.00 -380.00 

Нетни доходи от лихви   556.00 636.00 

Други приходи от основна дейност 3 1456.00 1047.00 

Брутни приходи от основна дейност   2012.00 1683.00 

Разходи за дейността 4 -1378.00 -1426.00 

Нетен резултат преди данъци    634.00   

извънредни операции - Резултат        

Нетен резултат преди данъци   634 257 

Разходи за данъци 5 -63 -35.00 

Печалба (загуба)   571 222 

Друг всеобхватен доход   -   

Общ всеобхватен доход   571 222.00 

Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)   0.04 0.02 

 

 

 
ценни книжа, притежавани от ЕВРО-ФИНАНС АД Структура на капиталовите ценни книжа вхил.лв. 

Актив Код Наименование 
Брой ЦК 

31.12.2014 
Брой ЦК 

31.12.2013 
Валута 

Пазарна 
стойност 

31.12.2014 

Пазарна 
стойност 

31.12.2013 

Акции NL0000732295 
ABN AMRO 
Bank N.V. 

150 . EUR 8   

Акции DE0C0A11QW50 
EPIGENOMICS 
AG 

500 . EUR 5   

Акции AUO00000BE9 
QBE Insurance 
Group Limited 

25 _ EUR 1   

Акции BG11C0067054 
Булленд 
инвестмънтс 
АДСИЦ 

1 523 555 1 523 555 BGN 1 530 1 366 

Акции BG1100088068 
Делта кредит 
АДСИЦ 

14 283 _ BGN 500   

Акции BG1100114062 
ЕВРОХОЛД 
БЪЛГАРИЯ АД 

17 486 35 979 BGN 17 32 

Акции BG1100114062 
ЕВРОХОЛД 
БЪЛГАРИЯ АД 

_ 142 654 PLN   168 

Акции BG1100001038 Етропал АД 54 700 211 850 BGN 260 949 

Дялове BG90000C5058 ЕФ Ралид 808 791 808 791 BGN 1 121 1 072 

Дялове BG9C00002055 ЕФ Принсипал 19 083 19 083 BGN 21 20 

Акции BG1100081055 ЗД Евроинс АД 16С66 16 066 BGN 17 15 

Акции BG11FOKAAT18 Формопласт АД 51 381 317 381 BGN 239 1 254 

Акции BG1100008132 Синтетика АД - 44 100 BGN   1 414 

                

ОБЩО: 3 719 6 290 

        
Структура на дълговите ценни книжа Други облигации: в хил.лв. 
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Актив Код Наименование 
Брой/ 

номинал ЦК 
31.12.2014 

Брой/ 
номинал 

ЦК 
31.12.2013 

Валута 
Пазарна 
стойност 

31.12.2014 

Пазарна 
стойност 

31.12.2013 

ДЦК DE0001135382 Germany 250 000 250 000 EUR 567 552 

ЦК XS0221854200 
Portugal Telecom 
International 
Finance BV 

14 000 - EUR 27 - 

ДЦК XS0212694920 
Republic of 
Turkey 

6 000 - EUR 13 - 

ЦК BG2100025126 Авто Юнион АД 11 170 BGN 11 170 

ЦК BG2100006092 
Астерион 
България АД 

4 10 EUR 7 20 

ЦК BG2100010110 
Старком 
Холдинг АД 

53 413 BGN 53 413 

ЦК BG2100016125 Формопласт АД - 911 BGN - 911 

ДЦК XS0441511200 
Republic of 
Hungary 

- 3 000 EUR - 6 

дцк SI0002102984 
Republic of 
Slovenia 

- 4000 EUR - 8 

ОБЩО: 678 2 080 

        
Ценни книжа, притежавани от клиенти на ЕВРО-ФИНАНС АД Структура в хил.лв. 

Актив Валута 
Брой/ номинал ЦК 

31.12.2014 

Брой/ 
номинал ЦК 
31.12.2013 

Пазарна стойност 
31.12.2014 

Пазарна стойност 31.12.2013 

Общо 

вт.ч. 
държани в 

депозитарна 
институция 

Общо 
в т.ч. държани 
в депозитарна 

институция 

Акции 

BGN 133 599 214 133 825 351 257 694 257 694 242 618 242 618 

EUR 115 782 364 323 1 762 1 762 816 816 

USD 19 797 20 014 531 531 420 420 

GBP 78 613 53 690 4 4 3 3 

SEK 150 150 4 4 6 6 

PLN - 44 500 - - 46 46 

NOK 409 1 286 3 3 7 7 

  133 813 965 134 309 314 259 998 259 998 243 916 243 916 

                

Дялове на 
договорни 
фондове 

BGN 1 763 321 864 557 1 651 1 651 901 9011 

                

Компенса
торни 
инструме
нти 

BGN 1 747 213 1 523 851 1 246 1 246 1 076 1 076 

                

Облигаци
и на 
неправит
елствени 
емитенти 

BGN 33 059 21 511 22 409 22 409 21 688 21 688 

EUR 1 560 805 23 450 7 568 7 568 4 820 4 820 

USD - - - - - - 

  1 593 864 44 961 29 977 29 977 26 508 26 508 

                

Държавни 
ценни 
книжа 

BGN 2 890 808 3 011 626 3124 3124 3 333 3 333 

EUR 1 221 778 1 432 778 2 613 2 613 2 978 2 978 

USD 52 000 282 000 87 87 439 439 

  4 1 64 586 4 726 404 5 824 5 824 6 750 6 750 

                

ОБЩО   143 082 949 141 469 087 298 696 298 696 279151 279151 

 
показателите за финансово-счетоводен анализ  Стойност 

Сума (хил.лв.) 

Финансов резултат 634.00 

Нетни приходи  1 456.00 

Общо приходи 3 728.00 

Общо разходи 3 094.00 

Собствен капитал 16 159.00 

Пасиви /дългоср. и краткоср/ 7 413.00 

Обща сума на пасивите 23 572.00 

Краткотрайни активи 20 255.00 

Разходи за бъдещи периоди 0.00 

Налични краткотрайни активи  20 255.00 

Краткосрочни задължения 7 413.00 
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Краткосрочни вземания 9 586.00 

Краткоср.финансови активи 4 429.000 

Парични средства 6 209.00 

общо кр.активи 20 224.00 

Текущи задължения  27 637.00 

Показатели за ликвидност   

Коефиц. на обща ликвидност  2.7282 

Коефиц. на бърза ликвидност  2.7282 

Коеф. на незабавна ликвидност 1.4350 

Коеф. на абсолютна ликвидност 0.8376 

Показат. за финансова автономност   

Коефициент на финансова автономност  2.1798 

Коефициент на финансова задлъжнялост  0.4588 

Коефиценти на рентабилност   

коеф. на рентабилност на приходите от продажби  0.4354 

коеф. на рентабилност на собствен капитал  0.0392 

коеф.на рентабилност на пасивите  0.0855 

коеф на капитализация на активите 0.0269 

 

РАЗДЕЛ  Б:  ОЦЕНКА  

МЕТОД ЧСА- ЦЕНА 

в хиляди лева   2014 2013 

АКТИВИ       

Дълготрайни активи Други инвестиции 6 1 242 1 242 

Нетекущи дългови ценни книжа 7 1 956 2 817 

Дълготрайни нефинансови активи 8 122 152 

СУМА    3 320 4 211 

Текущи активи Парични средства 9 6 209 2 320 

Капиталови ценни книжа 10 3 719 6 290 

Дългови ценни книжа 11 710 2 146 

Други краткосрочни активи 12 9 586 4 308 

Други активи 13 31 44 

СУМА   20 255 15 108 

ОБЩО АКТИВИ    23 575 19 319 

        

ПАСИВИ         

Текущи задължения Задължения по финансов лизинг 17 6 6 

Банкови задължения 18 2 3 

Данъчни задължения 19 27.00 7.00 

Други 20 7378.00 3483.00 

СУМА   7413 3499 

ОБЩО ПАСИВИ     7413 3499 

        

СОБСТВЕН КАПИТАЛ        

Капитал и резерви Акционерен капитал 14 14100 14100 

Общи резерви 15 1 410 1 410 

Други резерви 16 78 78 

Резултат от текущия период   571 222 

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ    16159 15810 

        

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ     23572 19309 

                        -       

паз.цена = паз.активи- привлечен капитал   16162 15820 

 

2.ОЦЕНКА ПО МЕТОДА НА ДИСКОНТИРАНИТЕ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ 

2.1 Описание на метода 

Оценката е базирана на хипотезата,че текущата стойност на бъдещите парични потоци, 

дисконтирана при процент ,отразяващ потенциалния риск и съответно очаквания процент на 

възвращаемост на инвестициите,е най – надежният индикатор. 

        Чистите парични приходи са определени като от печалбата преди лихви и след 

облагане с данъци /коригирана печалба / с прибавени към нея амортизационни отчисления за 

съответната година се извадят инвестициите в оборотен капитал и в дълготрайните активи. 
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              ОПРЕДЕЛЯНЕ НОРМАТА НА ДИСКОНТИРАНЕ 

    Терминът “норма на дисконтиране “е дефиниран в Стандарт за бизнес оценка №1 от 

1994 г.като “норма на възвръщаемост”, използвана за преобразуване на парична сума 

,подлежаща на изплащане или ползване в бъдещето в стойност към сегашния момент/т.е. в 

настояща стойност/. 

    Нормата на дисконтиране, използвана в бизнес оценяването отразява общия 

риск,който е присъщ за съответния бизнес към датата на оценката. 

    Както е известно, към датата на оценката няма краткосрочен и дългосрочен 

лихвоносен дълг.Като се изхожда от финансовия анализ в прогнозните варианти за развитие 

също не са заложени такива кредити.Отчитайки този факт ,среднопритеглената норма на 

възвращаемост/коефициент на дисконтиране/на паричния поток,генериран от инвестирания 

капитал, е равна на коефициента на дисконтиране на паричния поток,генериран от собствен 

капитал при хипотезата за 100%-во финансиране със собствен капитал. 

Метод на оценка на капиталовите активи (САРМ) 
Методът почива на теорията за равновесната зависимост между желаната (изискваната) възвращаемост на 

активите и свързаният с нея риск. Формалният запис на модела, който е в 

основата на метода е: 

E ( R f ) = K A  =  R f  +  В  ( R m - R f )   

където: 

      Е (R,) - равновесна очаквана възвращаемост на актива /' (приема се за коефициент на дисконтиране) 

              Rf- възвращаемост на безрискова инвестиция (дългосрочни държавни ценни книжа) 

      R,m- възвращаемост на капиталовия пазар за всички рискови активи 

           

 В =  COV(Ri, Rm)  

           r2(Rm)  

   където изразът в числителя е ковариацията между възвращаемостта на актива i и тази на капиталовия 

пазар, а изразът в знаменателя - вариацията във възвращаемостта на капиталовия пазар  

Интепретацията на В е следната: Ако В = 1, риска на оценявания актив и на капиталовия пазар са еднакви. 

При В < 1 оценяваният актив е по-малко рисков, а при В > 1 - по-рисков от капиталовия пазар. 

 

             По същество, В определя частта от риска за дадено предприятие, наречен по-горе систематичен В 

иск (риск, който се влияе от общите условия на капиталовия пазар). Определянето на В за предприятия, 

чиито акции не се продават на капиталовия пазар, се извършва чрез сравнителен анализ на аналогични 

предприятия, чиито акции се търгуват на фондовите борси. 

  

Същност на метода 

      След детайлен анализ на техническата, пазарната и финансовата ситуация на дружеството, 

оценителският екип счита метода на Дисконтираните чисти парични потоци (ДЧПП) за 

приложим при оценката . 

Следната формула бе приложена с оглед да бъде изчислена текущата пазарна стойност на 

дружеството: 

                         ЧППi     +     ЧППs+1   *     1      

 СПС = СУМА          i                                s 

                        /1+КД/          /КД-g/*/1+КД/ 

СПС – текуща стойност на бъдещите парични потоци за прогнозирания период ЧПП – чисти 

парични потоци за година е от прогнозирания период 

КД – коефициент на дисконтиране; g – процент на нарастване на чистите парични потоци  

  i – прогнозен период;  s –следпрогнозен период ; 

Определяне на следпрогнозната (терминалната) стойност 
При определяне на следпрогнозната се взима в предвид: 

* при определяне на ЧПП в първата година на следпрогнозния период трябва 
подходящо да се определят оборотния капитал и инвестициите.. 

* средно-геометричният ръст g на ЧПП в следпрогнозния период трябва да се съобрази 
поне със следните условия: 
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- g не бива да превишава очаквания дългосрочен годишен средно-геометричен ръст на 

икономиката като цяло  

- g е функция и на инфлацията  

Чистите парични потоци са изчислени на базата на текущото данъчно и счетоводно 

законодателство към датата на настоящия доклад (Закон за счетоводството, Закон за 

корпоративното подоходно облагане, счетоводни стандарти). 

 

Следпрогнозната стойност  е =    ЧППs+1      х  ФНС кд%,i 

                                                                        /КД-g/ 

ФНС – фактор на настоящятя стойност  

 

АНАЛИЗ  и ПРИЕМАНИЯ 

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД   2014 2013 

 в хиляди лева       

Приходи от лихви и други подобни   2272 1016 

Други приходи от основна дейност 3 1456 1047 

Общо приходи    3728 2063 

Разходи за лихви и други подобни   1716 380 

Разходи за дейността 4 1378 1426 

Общо разходи   3094 1806 

Печалба/ загуба преди данъци   634 257 

Данъци   63 35 

Нетна печалба (загуба)  за периода   571 222 

Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)   0.04 0.02 

 
3. ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ                                                                 хил.лв. 

 Структурата на Другите приходи от основна дейност е както следва: 31.12.2014 31.12.2013 

Положителни разлики от промяна на валутни курсове 986 2 613 

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове -925 -2 595 

Нетен резултат от промяна на валутни курсове 61 18 

Приходи от дялово участие 188 270 

Приходи от сделки с инвестиции 466 1 401 

Балансова стойност на инвестициите -450 -1 389 

Нетен резултат от сделки с инвестиции 16 12 

Приходи от операции с финансови активи и инструменти 7 054 8 885 

Разходи от операции с финансови активи и инструменти -6 746 -8 687 

Нетен резултат от операции с финансови активи и инструменти 308 198 

Приходи от продажба на ДМА - 40 

Балансова стойност на продадените ДМА - -33 

Резултат от продажба на ДМА - 7 

Приходи от други финансови операции 989 620 

Разходи от други финансови операции   -80 

Нетен резултат от други финансови операции 882 540 

Други приходи 1 2 

Други разходи - - 

Нетен резултат от други приходи 1 2 

 общо 1 456 1 047 

 4. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА                                                             31.12.2014 31.12.2013 

Разходи за материали и външни услуги -531 -539 

Разходи за възнаграждения и осигуровки -631 -599 

Разходи за амортизации -41 -57 

Други -175 -231 

 
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 31.12.2014 31.12.2013 изменение 

 в хиляди лева       

Нетен резултат преди данъци 634 257   

Коригиран с:       

Амортизации 41 57 0.719 

Данъци -63 -35   

Промени в инвестициите и нетекущите дългови ценни книжа 860 1 389 529 

Промени на краткосрочните активи -1 258 -2 426 -1 168 

Промени в предплатените разходи за следващ период 0.00 -3 -3 

Промени на текущи задължения и корекции 3 913 1 070 -2 843 

Паричен поток от дейността 4127 309   
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Парични потоци от неспециализирана инвестиционна дейност -11 9   

Парични потоци от финансова дейност -227.00 -10.00   

Нетни парични потоци 3 889 308   

Парични средства в началото на годината 2 320 2 012   

Парични средства в края на годината 6 209 2320.00   

 
Калкулация на цената на капитала   ДЦК     

Бета  1.10 ГОДИНА  месец първичен 

Рискова премия за акции 10.00%     10 год 

Безрисков процент 3.32% 2014 I трим. 3.65 

Български 10-годишни ДЦК първичен 3.32% 2014 II трим 3.16 

Цена на собствен капитал 14.32% 2014 III трим 3.12 

Рискова премия за дълг 5.00% 2014 IV трим 3.34 

Цена на дългов капитал 8.32% 2014 ср. 3.32% 

Данъчна ставка 10.00%       

Цена на дългов капитал след данъци 7.48%       

Тегло на дълга 31.45%       

Тегло на собствения капитал 68.55%       

Крайна цена на капитала 12.17%       

АКТИВИ  23572 68.55% собств.капитал   

СОБСТ.КАП. 16159       

 
данни средноаритм.с-ст  средно претеглена с-ст 

година печалба/ ръст  теж.     

  загуба   коеф. 
печалба  / 

загуба 
ръст 

приходи 

получена ср.с-ст 

в проценти 1567%     1435% 

в пъти 15.67    14.35 

           242.25 лв.      313.10 лв.   

сума 969 47.00 10 3131 143.55 

,2014 571 2.57 4 2284 10.29 

2013 222 44.40 3 666 133.20 

2012 5 0.03 2 10 0.06 

2011 171   1 171   

 
приети величини 

нетна печалба ръст 

хил.лв. печалба 

350 20.00% 

 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019   

ПОКАЗАТЕЛИ   XXX1 ХХХ2 ХХХЗ ХХХ4 ХХХ5 прието 

печалба 350 420 504 605 726 871   

1.2 КР АКТИВИ  20255 20559 20867 21180 21498 21820 1.50% 

темп кр активи % 98.522 101.500 101.500 101.500 101.500 101.500   

1.3 КР ПАСИВИ 7413 7524 7637 7752 7868 7986 1.50% 

темп кр.пасиви %   101.500 101.500 101.500 101.500 101.500   

2. Оборотен капитал (1.2-1.3) 12842 13035 13230 13429 13630 13834   

4. Изменение на обор. кап.   192.63 195.52 198.45 201.43 204.45   

 
НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ 

амортизации 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 

темп печалба 0.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 

ВИД 2014Е 2015Е 2016Е 2017Е 2018Е 2019Е 

  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

нетна печалба 350 420 504 605 726 871 

,+амортизации 41 29 21 15 11 8 

,-инвестиции 1242 0 0 0 0 0 

 - нетни капиталови разходи   0 0 0 0 0 

 - промяна в нетния оборотен капитал    193 196 198 201 204 

Свободен паричен поток   257 330 422 535 674 

Коефицент дисконтиране Кд 12.17%           

  1.122 1.122 1.258 1.411 1.583117 1.776 

Дисконтиран свободен паричен поток   229 262 299 338 380 

НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ 1508      
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СЛЕДПРОГНАЗНА СТОЙНОСТ 
СЛЕДПРОГНОЗНА /ТЕРМИНАЛНА/  СТОЙНОСТ 

хил. лв. с-сти 

Печалба (1-Т)  (19E*1.15) 1002 

,+амортизации 8 

,-инвестиции 10 

- нетни капиталови разходи 0 

-промяна в нетния оборотен капитал 0 

Свободен паричен поток 999 

Коеф.дисконтиране 12.17% 

терминал.ръст 9.00% 

стойност 31524 

ФНС 0.5020 

 следпрогн.  /терминална /с-ст 15826 

 

Цена ДЧПП                                               хил. лв. 
НАСТОЯЩА СТОЙНОСТ 1508 

СЛЕДПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 15826 

ПАЗАРНА ЦЕНА 17334 

 + пари и парични еквиваленти 1252 

 - лихвоносен дълг 0 

" + Нетна инвестиция във финансов лизинг 1242 

Нетна стойност на капитала на компанията 19828 

 

Рекапитулация 

ПРИЛОЖЕН МЕТОД ОЦЕНКА 
ТЕЖ.    

КОЕФ. 
 ПАЗ. С-СТ 

  хил.лв.   хил.лв. хил.€ 

ПАЗ.С-СТ - ЧСА 16162 0.50 8081 4132 

ПАЗ.. С-СТ - ДЧПП 19828 0.50 9914 5069 

НЕТНА  ПАЗАРНА ЦЕНА ФИРМА     17995 9201 

 

6. КРАЙНА ЦЕНА 

            Крайният резултат за търсената справедлива пазарна стойност на разглежданото имущество, 

отчитайки получените стойностни индикации от прилагането на визираният метод за оценка и 

инвестиционната природа на използвания стандарт за пазарна стойност, се формира по степен на 

пазарно издържана позиция за оптимална приложимост на използваният оценъчен метод и 

резултативна ликвидност на имуществото в условията на хипотетична сделка, при субективно 

налагане на разумен баланс в очакванията за разпределена тежест на индикативните резултати, 

ориентирана към максимално удовлетворяване регулациите на приетия стойностен стандарт, който 

в конкретния случай припокрива и дефиницията за нетна продажна цена  в съответствие с НСС и 

МСС. 
 

Нетна стойност на капитала на компанията -          хил.лева 17995 

Нетна стойност на капитала на компанията -          хил. евро 9201 
 

 

АКЦИИ 14100000 бр. 

ПАЗ.ЦЕНА НА АКЦИЯ 
1.2762 лв. 

0.6525 € 

      

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ  - АКЦИИ 14099999 бр. 

ЦЕНА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО 
17994910 лв. 

9200651 € 

 

 

 

 

 

         ОЦЕНИТЕЛ:                                                                                 

                           

 

                          маг.инж.икн.Огнян Стефанов 
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СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА 
Ефекти от промяна в обменните курсове 
Съгласно изискванията на българското законодателство Дружеството води счетоводните си регистри а лева. 

Фиксингът на българския лев е фиксиран към еврото 1 EUR = 1.95583 BGN. Финансовите отчети са изготвени в хиляди 
лева. 

Сделките в чуждестранна валута се вписват в левове при първоначалното счетоводно отразяване, като към сумата 
в чуждестранна валута се прилага централният курс на БНБ към датата на сделката. 

В годишния финансов отчет и в междинните финансови отчети паричните и непаричните позиции в чуждестранна 
валута се отразяват, както следва: 

паричните позиции в чуждестранна валута се оценяват по заключителен курс, а текущо през годината - по 
централния курс на Българската народна банка към датата на съставяне на отчета. 

непаричните позиции, които се отчитат по справедлива стойност, изразена в чуждестранна валута, се оценяват, 
като се използва валутният курс към датата, към която е определена справедливата стойност. 

Курсовите разлики възникнали при промяна на обменните курсове се отразяват в Отчета за всеобхватния доход. 
Признаване на приходите и разходите 
Оценка на приходите - Приходът се определя по справедливата стойност на полученото или подлежащото на 

получаване възнаграждение под формата на парични средства или парични еквиваленти. 
Приходът е формиран на база принципа за начисляване за лихви, комисионни и др. 
Приходите се отразяват във финансовия резултат за периода, през който е осъществена дейността, независимо 

от периода на изплащането им. 
Разходите са начислени и оповестени в Отчета за всеобхватния доход, обхващайки целия период до края на 

финансовия периодДълготрайни материални активи 
Дълготрайните материални активи представляват недвижими имоти, машини съоръжения, транспортни средства 

и стопански инвентар, които имат цена на придобиване над 700 лева и самостоятелно определяем повече от 
едногодишен полезен срок на експлоатация. 

Първоначално дълготрайните материални активи се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната 
цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи 

Последващи разходи - с последващите разходи, свързани с отделен материален дълготраен актив, се коригира 
балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от 
първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. 

Оценка след първоначалното признаване - За земите и сградите се допуска прилагането на алтернативния подход. 
След първоначалното признаване като актив всеки отделен дълготраен материален актив се отчита по цена на 
придобиване, намалена с начислените амортизации и коригирана с направените преоценки. 

Всички останали ДМА се оценят по препоръчителен подход - по цена на придобиване, намалена с начислените 
амортизациии и натрупаната загуба от обезценка. 

Възстановимост на балансовата стойност - Предприятието преразглежда балансовата стойност на дълготрайните 
материални активи и определя тяхната възстансвима стойност. Когато от актива не се очакват никакви икономически 
изгоди, той се отписва. 

Отписването на дълготрайни материални активи от баланса е при продажба или когато активът окончателно бъде 
изведен от употреба и след отписването му не се очакват никакви други икономически изгоди. 

Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод през техния полезен срок на експлоатация, 
като отчетната или преоценъчната им стойност се намалява до размера на остатъчната им стойност със следните 
годишни амортизационни норми: 

Сгради 4% 

Машини, производствено оборудване, апаратура 30% 

Компютри, софтуер и право на ползване на софтуер 50% 

Автомобили 25% 

Други дълготрайни активи 15% 
Нематериални активи 

Нематериалните активи представляват програмни продукти и лицензи. 
Първоначалната оценка на нематериални активи при придобиването им се оценява по цена на придобиване, която 

включва покупната цена (включително мита и невъзстановими данъци) и всички преки разходи за подготовка на актива 
за използването му по предназначение. 

Оценката след първоначалното признаване - нематериалният актив се отчита по цена на придобиване 
(себестойност), намалена с натрупаната амортизация и евентуални натрупани загуби от обезценка. 

Възстановимост на балансовата стойност - Дружеството не определя възстановима стойност. При наличие на 
достатъчно надеждни условия предприятието преразглежда балансовата стойност на нематериалните активи и 
определя тяхната възстановима стойност. 

Отписването на нематериалните активи от баланса е при продажба или когато активът окончателно бъде изведен 
от употреба и след отписването му не се очакват никакви други икономически изгоди. 

Нематериалните активи се амортизират по линейния метод със следните амортизационни норми: 
| Софтуер и право на ползване на софтуер 1 50%______________________________  

Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит 
или въведен в експлоатация. 

Дружеството използва специализиран софтуерен продукт, разработен да обслужва основната дейност на 
финансови институции - инвестиционни посредници и управляващи дружества. 

Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия 
При първоначално придобиване финансовите активи се отчитат по цена на придобиване, включваща 

справедливата цена плюс всички разходи по извършване на сделката. 
Финансовите активи в дъщерни и асоциирани предприятия са представени по цена на придобиване (себестойност). 

Поради това, че инвестициите в дъщерни и асоциирани предприятия не се търгуват активно на фондови пазари, 
справедливата им стойност не може да бъде определена с достатъчна степен на сигурност, включително чрез 
алтернативни процедури. 

Финансови Инструменти 
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Финансовите инструменти се класифицират като държани за търгуване: 
Финансовите инструменти се оценят при придобиване - по цена на придобиване, която включва и всички разходи 

по сделката. 
Съгласно Правилата за управление на риска на ЕВРО-ФИН АНС АД, последваща оценка на финансовите 

инструменти се извършва ежедневно, по лесно достъпни заключителни цени от независим източник, като борсови цени 
или цени от системи за пазарна информация, котировки от независими брокери с добра репутация. При пазарната 
оценка се използва по- консервативният от курсовете „Купува” и „Продава", освен ако ЕВРО-ФИНАНС АД не е 
значителен за пазара участник /маркет-мейкър/ за съответния финансов инструмент и може да затвори позицията си 
по средна пазарна цена. 

Когато не е възможно пазарно оценяване, дружеството използва модел за оценка на позициите и портфейлите си. 
Оценяването по модел е всяко оценяване, което се сравнява спрямо стойности за сравнителна оценка /бенчмарк/ 
екстраполира или изчислява по друг начин от пазарните данни. Оценяването по модел трябва да отговаря на 
изискванията посочени в Наредба № 35 за КАЛИП. 

Следвайки описаната по-горе методология, и отчитайки необичайните обстоятелства на пазара, породени от 
задълбочаващата се финансова криза, ЕВРО-ФИНАНС АД извършва последваща оценка на активите си в търговския 
портфейл по следните процедури: 

/1/ за български и чуждестранни акции и права, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в Република 
България, както и български акции и права, приети за търговия на регулиран пазар в държави членки: 

а/ по последна цена на сключена с тях сделка, обявена в борсовия бюлетин, ако обемът на сключените с тях сделки 
за деня е: не по-малък от 0,02 на сто от обема на съответната емисия, или достигнал оценявания обем. 

б/ ако не може да се определи цена по реда на буква а/, цената на акциите, съответно на правата, се определя 
като средноаритметична на най-високата цена “купува", респективно "продава” за къси позиции, от поръчките, които са 
валидни към момента на затваряне на регулирания пазар в оценявания ден, и последна цена на сключена със 
съответните ценни книжа сделка за същия ден. Цената се определя по този ред само в случай, че има сключени сделки 
и подадени поръчки “купува”, респективно “продава". 

в/ в случай, че за оценявания ден няма сключени сделки с ценни книжа от съответната емисия, последващата 
оценка на акциите, съответно на правата, се извършва по средноаритметичната на най-високата оферта “купува”, 
съответно “продава” за къси позиции, валидни към момента на затваряне на регулирания пазар за оценявания ден, и 
среднопретеглената цена от последните цени на сключените със съответните ценни книжа сделки и изтъргуваните 
обеми в рамките на последния 30- дневен период. В случай, че в предходния 30-дневен период е извършвано 
увеличение на капитала или разделяне на акциите на емитента, за изчисляване на среднопретеглената цена се взима 
периодът от деня, след който притежателите на акции нямат право да участват в увеличението на капитала, съответно 
- от деня на разделянето, до датата на извършване на оценка на акциите. 

г/ При невъзможност да се приложат начините за оценка по букви а-в оценката на праза се извършва ло следната 
формула: 

Pr=(Pxr-E)*X/Y, 
където: 
Рхг - текуща цена на акция Ех Rights; 
Е - емисионната стойност на новите акции; 
Рг - справедлива цена на правата, 
X - брой нови акции, които могат да се запишат срещу едно право; 
Y - брой права. 
д/ При невъзможност да се приложат начините за оценка по букви а-в, както и за акциите, които не се търгуват на 

регулирани пазари, последващата оценка се извършва на база нетната балансова стойност на активите. 
/2/ За дялове на колективни инвестиционни схеми, нетъргувани на регулиран пазар, включително в случаите на 

временно спиране на обратното изкупуване: 
а/ по последната обявена цена на обратно изкупуване. 
б/ по последната определена и обявена емисионна стойност на един дял, намалена с размера на предвидените в 

правилата на договорния фонд разходи по емитирането и по обратното изкупуване на един дял в случаите когато 
колективната инвестиционна схема не е достигнала минималния размер на нетната стойност на активите. 

13/ за деривативни финансови инструменти - по реда посочен 8 /1/, а при невъзможност да се приложи този начин 
на оценка - по подходящ модел за оценка на деривативни финансови инструменти. 

/4/ за български и чуждестранни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в Република България, 
български облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в държави членки, по смисъла на Наредба 
№ 35 за КАЛИП, облигации, които не се търгуват на регулиран пазар, както и Държавните ценни книжа, емитирани по 
реда на Наредба № 5 на БНБ - по метода на дисконтираните бъдещи нетни парични потоци с дисконтов фактор, 
състоящ се от безрискова норма и рискова премия. За безрискова норма се приема доходността до падежа на 
германските държавни ценни книжа с остатъчен срок до падежа, съответстващ на остатъчния срок до падежа на 
оценяваните ценни книжа. Рисковата премия се определя както следва: 

• за ДЦК, емитирани по реда на Наредба № 5 - 200 базисни 
пункта / 2.00%/; 

• за корпоративни облигации - 350 базисни пункта /3.50%/. 
/5/ за чуждестранни ценни книжа, допуснати до или приети за търговия на международно признати и ликвидни 

регулирани пазари на ценни книжа в чужбина: 
а) по последна цена на сключена с тях сделка на съответния пазар в деня на оценката; 
б) при невъзможност да се приложи начинът за оценка по буква “а” оценката се извършва по цена 

“купува", респективно “продава", при затваряне на пазара за деня на оценката, обявена в електронна система за ценова 
информация на ценни книжа; 

в) при невъзможност да се приложи начинът за оценка по буква “б" оценката се извършва по последна 
цена на сключена с тях сделка в рамките на последния 30- дневен период; 

/6/ В случаите, когато не се провежда търговия на регулиран пазар в работни за страната дни, както и в случаите, 
когато на регулиран пазар не се провежда търговска сесия поради неработен в съответната страна ден, който е работен 
в Република България, за последваща оценка на ценните книжа, приети за търговия на регулиран пазар, се приема 
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оценката, валидна за деня на последната търговска сесия. При последваща оценка на облигации по реда на изречение 
първо се отчита и натрупаната лихва за съответните дни. 

/7/ Банковите депозити, парите на каса, паричните средства по разплащателни сметки и краткосрочните вземания 
се оценяват към деня на оценката, както следва: 

1. банковите депозити - по номиналната им стойност и полагащата се съгласно договора натрупана лихва; 
2. парите на каса - по номинална стойност; 
3. паричните средства по разплащателни сметки - по номинална стойност; 
4. краткосрочните вземания без определен лихвен процент или доход - по себестойност; 
5. краткосрочните вземания с определен лихвен процент или доход - по себестойност, увеличена с полагащата 

се съгласно договора натрупана лихва или доход. 
/8/ Финансовите активи, деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват в левова равностойност, 

определена по централния курс на Българската народна банка, валиден за деня, за който се отнася оценката. 
Източници на цени са регулираните пазари на ценни книжа - Българска фондова борса АД и чуждестранни 

регулирани пазари, на които се търгуват съответните ценни книжа. 
Източници на котировки могат да бъдат признати световни информационни агенции като REUTERS, BLOOMBERG 

и т.н. 
Данъци 
Според българското данъчно законодателство дружеството е задължено за данък печалба. Данъчната ставка за 

данък печалба е 10 %. 
Дружеството е регистрирано по Закона за данък добавена стойност и е задължено с данък 20 % за извършените 

продажби. 
Управление на риска 
Съществените рискове могат да бъдат класифицирани в следните основни категории - кредитен риск, пазарен риск, 

ликвиден риск и валутен риск. 
Кредитен риск 
Кредитният риск е свързан с невъзможността на клиентите и контрагентите да изпълняват своите задължения. 
Кредитният риск на дружеството е свързан предимно с търговските и финансови вземания. Сумите представени в 

баланса са на нетна база като изключват провизиите за съмнителни вземания, оценени като такива от ръководството 
на база предишен опит и текущи икономически условия. 

Кредитният риск на ликвидните средства и финансовите инструменти е ограничен, тъй като контрагентите са 
предимно банкови институции с висок кредитен рейтинг. 

Дружеството се характеризира с незначителна концентрация на кредитния риск като същият е диверсифициран 
върху голям брой контрагенти. 

Пазарен риск 
Пазарният риск е резултат от изменението в пазарните условия - промяна на пазарни цени на финансовите 

инструменти, на валутните курсове, на лихвените проценти. 
Ликвиден риск 
Ликвидният риск произхожда от времевата структура на паричните потоци от активите, пасивите и задбалансовите 

инструменти на дружеството. 
Ръководството на компанията е изградило необходимата структура за управление на 

риска. 
Валутен риск 
В резултат от Валутния Борд в страната, Българската валута е фиксирана към еврото. Тъй като Дружеството 

представя отчетите си в български лева, тези отчети са изложени само на ефекта от промени във валутните курсове 
на валути извън Еврозоната и лева. 

Деривативи 
Деривативите представляват задбалансови финансови инструменти, чиято стойност се определя на базата на 

лихвени проценти, обменни валутни курсове или други пазарни цени. Деривативите са ефективно средство за 
управление на пазарния риск и ограничаване експозицията към даден контрагент. 

Най-често използваните деривативи са: 
• валутен cyan; 
• лихвен cyan; 
• подове и тавани; 
• форуърдни валутни и лихвени договори; 
• фючърси; 
• опции. 

Условията и сроковете по договорите се определят чрез стандартни документи. 
Относно деривативите се прилагат същите процедури за контрол на пазарния и кредитния риск, както за останалите 

финансови инструменти. Те се агрегират с останалите експозиции с цел наблюдение на общата експозиция към даден 
контрагент и се управляват в рамките на одобрените за контрагента лимити. 

Деривативите се държат както с цел търгуване, така и като хеджиращи инструменти, използвани за управлението 
на лихвения и валутния риск. 

Деривативите, държани за търгуване се оценяват по справедлива стойност като печалбите и загубите се отнасят в 
отчета за всеобхватния доход като резултат от търговски операции. 

Деривативите, използвани като хеджиращи инструменти, се признават съобразно счетоводното третиране на 
хеджирания обект. Критериите за признаването на дериватива като хеджиращ е наличието на документирано 
доказателство за намерението да се хеджира определен инструмент и хеджиращият инструмент следва да осигурява 
надежна база за елиминиране на риска. 

Когато дадена хеджирана експозиция бъде закрита, хеджиращият инструмент се признава като държан за 
търгуване по справедлива стойност. Печалбата и загубата се признават незабавно в отчета за всеобхватния доход 
аналогично на хеджирания инструмент. 

Хеджиращите сделки, които се прекратяват преди хеджираната експозиция се оценяват по справедлива стойност 
като печалбата или загубата се отчитат за периода на съществуване на хеджираната експозиция. 

Ценни книжа на клиенти 
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Ценните книжа на клиенти се завеждат първоначално по цена на поръчката. Последващата оценка е по метода на 
справедлива стойност за тези ценни книжа, за които последната може да бъде определена като разликите в стойността 
в резултат на изменение на справедливата им стойност се отчита като увеличение или намаление на стойността на 
ценните книжа. 

За целите на Комисията за финансов надзор Дружеството изготвя отчет с информация за ценните книги и 
паричните средства на клиенти, както и задълженията по тях.  

 

3. ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ   

Структурата на Другите приходи от основна дейност е както следва:     

  31.12.2014 31.12.2013   

  BGN’000 BGN’000   

Положителни разлики от промяна на валутни курсове 986 2 613   

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове -925 -2 595   

Нетен резултат от промяна на валутни курсове 61 18   

Приходи от дялово участие 188 270   

Приходи от сделки с инвестиции 466 1 401   

Балансова стойност на инвестициите -450 -1 389   

Нетен резултат от сделки с инвестиции 16 12   
Приходи от операции с финансови активи и 
инструменти 

7 054 8 885   

Разходи от операции с финансови активи и 
инструменти 

-6 746 -8 687   

Нетен резултат от операции с финансови активи и 
инструменти 

308 198   

Приходи от продажба на ДМА - 40   

Балансова стойност на продадените ДМА - -33   

Резултат от продажба на ДМА - 7   

Приходи от други финансови операции 989 620   

Разходи от други финансови операции   -80   

Нетен резултат от други финансови операции 882 540   

Други приходи 1 2   

Други разходи - -   

Нетен резултат от други приходи 1 2   

  1 456 1 047   

4. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА   

  31.12.2014 31.12.2013   

  BGN’000 BGN’000   

Разходи за материали и външни услуги -531 -539   

Разходи за възнаграждения и осигуровки -631 -599   

Разходи за амортизации -41 -57   

Други -175 -231   

        

5. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ       

 
31.12.2014 

BGN’000  
31.12.2013                    

BGN’000  
  

Текущ данък -63 -35   

Счетоводна печалба  634 257   

Данък печалба 10% -63 -26   

Данъчен ефект от разходи, непризнати за данъчни 
цели и данъчни облекчения 

0 -9   

Разходи за данъци -63 -35   
6. ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ И АСОЦИИРАНИ ДРУЖЕСТВА     

  
31.12.2014 

BGN’000 
31.12.2013                    

BGN’000 
  

Неконтролиращо участие 1 242 1 242   

  1 242 1 242   

     
Поради това, че дългосрочните финансови активи на дружеството представляват   
основно съучастия в дружества, които не се търгуват активно на фондови пазари,   
справедливата им стойност не може да бъде определена с достатъчна степен на сигурност.  

Ръководството счита, че няма условия за обезценка (виж и на стр.6).    

     
Неконтролиращо участие:        
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Емитент Наличен брой 
Единична 
стойност 

балансова 
стойност 
BGN’000 

 

Централен Депозитар АД 1 -    

Булленд инвестмънтс АДСИЦ 787 000 1.25 98  

Етропал АД 32 525 5.49 17  

ЕФ Асет Мениджмънт АД 76 000 1.05 8  

Общо:     124  

     
7. НЕТЕКУЩИ ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА     

        

  31.12.2014 31.12.2013   

  BGN’000 BGN’000   

Облигации 1 956 2817   

  1 956 2 817   

     
Нетекущите дългови ценни книжа представляват емисия облигации на Евролийз Ауто АД с  

номинална стойност EUR 1,000,000, отчитани по цена на придобиване в размер на 100%.   
Емисията корпоративни облигации на Евролийз Ауто АД е издадена при условията на частно  

пласиране, като същите представляват винкулирани облигации.    

     
8. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ     

     
Групата на дълготрайните нефинансови активи 
включва: 

31.12.2014 31.12.2013   

  BGN’000 BGN’000   

Дълготрайни материални активи (ДМА) 26 31   

Дълготрайни нематериални активи (ДНА) 96 121   

  122 152   

     
Структурата на ДМА е описана в таблицата по-долу:         

  Други ДМА Компютърна Разходи за Общо 

    техника и придобива   

    Периферни у-ва не на ДМА   

Отчетна стойност Към 31.12.2013 79 80   159 

Придобити - 9 - 9 

Изписани -7 -12 - -19 

Трансфери - - - - 

Към 31.12.2014 72 77 - 149 

Амортизация Към 31.12.2013 -53 -75   -128 

Амортизация за -8 -6 - -14 

годината Изписана 7 12 . 19 

Към 31.12.2014 -54 -69 - -123 

Балансова стойност         

Към 31.12.2013 26 5 - 31 

          

Към 31.12.2014 18 8 - 26 

     
Балансовата стойност на дълготрайните материални активи, държани при условията на   
договори за финансов лизинг е 9 хил.лв.     

     
Структурата на ДНА е описана в таблицата по-долу:        

  Лицензи Други Общо  

Отчетна стойност        

Към 31.12.2013 172 33 205  

Придобити 2 - 2  

Изписани -4 - -4  

Към 31.12.2014 170 33 203  

Амортизация        

Към 31.12.2013 -76 -8 -84  

Амортизация за годината -22 -5 -27  

Изписана 4 - 4  

Към 31.12.2014 -94 -13 -107  

Балансова стойност        

Към 31.12.2013 96 25 121  

         

Към 31.12.2014 76 20 96  
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В счетоводния амортизационен план на Дружеството има налични активи, които към  
 

31.12.2014 г. са с балансова стойност нула. Тяхната счетоводна амортизируема стойност е 87  

хил.лв. (ДМА) и 26 хил.лв. (ДНА).     

     

9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 31.12.2014 31.12.2013   

  BGN’000 BGN’000   

Парични средства в каса 60 35   

Парични средства по разплащателни сметки 5 962 2 285   

Други парични средства 
187     

6 209 2 320   

     

  
Евро-финанс 

АД 
Клиенти Общо  

Парични средства в каса 54 6 60  

Парични средства по разплащателни сметки 1 011 4 951 5 962  

Други 
187 - 187  

1 252 4 957 6 209  

     
10. КАПИТАЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА     

        

  31.12.2014 31.12.2013   

  BGN’000 BGN’000   

Капиталови ценни книжа (допълнителна информация) 
3 719 6 290   

3 719 6 290   

     
Структурата на дълговите ценни книжа е следната (допълнителна информация):    

31.12.2014 Дял 31.12.2013 Дял  

BGN’000 % BGN’000 %  

Облигации 678 95 2 079 97  

Други 32 5 67 3  

общо710 100 2146 100  

     

12. ДРУГИ КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ       

        

  31.12.2014 31.12.2013   

  BGN’000 BGN’000   

Вземания по репо-сделки 9 377 4119   

Вземания от клиенти 91 64   

Разчети с ведомства 3 -   

Други 115 125   

  9 586 4 308   

        

13. ДРУГИ АКТИВИ 31.12.2014 31.12.2013   

  BGN’000 BGN'OOO   

Други активи 
31 44   

31 44   

     
Другите активи представляват предплатени разходи за следващия период (12 хил.лв.) и   
вземания от клиенти по нефинансови сделки (19 хил.лв.    

     

17. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ       

Задълженията по финансов лизинг се анализират, какго следва:     

  2014 2013   

Брутни задължения 10 17   

Нереализиран финансов разход -1 -1   

Нетни задължения 9 16   

Нетните задължения по финансов лизинг се анализират, както следва:   

  2014 2013   

Нетни задължения До 1 година 6 6   

От 1 до 5 години 3 10   

  9 16   

В това число нетните задължения по финансов лизинг към свързани лица са,   

както следва: 2014 2013   

Нетни задължения До 1 година 6 6   
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От 1 до 5 години 3 10   

  9 16   

        

18. БАНКОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 31.12.2014 31.12.2013   

  BGN’000 BGN’000   

Банкови задължения 2 3   

  2 3   

Банковите задължения представляват задължения по кредитна карта.   

19. ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ       

  31.12.2014 31.12.2013   

  BGN’000 BGN’000   

Данъчни задължения 27 7   
  27 7    

        

20.ДРУГИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 31.12.2014 31.12.2013   

  BGN’000 BGN’000   

Други 7 378 3 483   

В ТОВА ЧИСЛО:       

Задължения към инвеститори 4 959 1 116   

Задължения по репо-сделки 1 667 1 667   

Задължения по сделки с ценни книжа 628 592   

Задължения по валутни сделки и курсови разлики 104 86   

Задължения към персонал и социални осигуровки - 4   

Доставчици 20 7   

Други - 11   

СУМА 7 378 3 483   

        

21. СВЪРЗАНИ ЛИЦА   
Към 31.12.2014 г. дружеството има следните сделки със свързани 
лица: 

    

Задължения по парични средства (Бележка 20)   

  31.12.2014 31.12.2013   

  BGN’000 BGN’000   

Еврохолд България АД 2 3   

Евролийз ауто ЕАД 1 1   

ЗД ЕВРОИНС АД - 3   

EUROINS ROMANIA S.A. 23 3   

Еврохолд Имоти ЕООД - -   

Старком Холдинг АД 1 1   

ЕВРОЛИЙЗ-РЕНТ А КАР ЕООД 2 2   

СТАР МОТОРС ЕООД 1 1   

АВТО ЮНИОН АД 1 3   

Авто Юнион Сервиз ЕООД 2 2   

Евроинс иншурънс груп ЕАД 8 -   

ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ ЕАД 1     

  42 19   

        

Вземания по репо-сделки 31.12.2014 31.12.2013   

  BGN'000 BGN’000   

Старком Холдинг АД 2 846 3 042   

  2 846 3 042   

        

Други вземания 31.12.2014 31.12.2013   

  BGN’000 BGN’000   

Старком Холдинг АД 1 6   

Евролийз ауто ЕАД 22 23   

Euroins Osiguruvanje Skopje - 1   

Авто Юнион АД - 1   

  23 31   

       

Приходи от комисиони (Бележка 3) 31.12.2014 31.12.2013   

  BGN’000 BGN’000   

Еврохолд България АД 22 8   
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ЕВРОИНС ИНШУР.ГРУП ЕАД 20 -   

Евролийз Ауто ЕАД 1 8   

АВТО ЮНИОН АД - 9   

ЗД ЕВРОИНС АД 139 68   

ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ ЕАД 52     

СТАР МОТОРС ЕООД - 4   

Евроинс - Здравно осигуряване ЕАД 13 3   

EUROINS ROMANIA SA 128 75   

EUROINS OSIGURUVANKE SKOPJE 2 3   

Старком холдинг АД 102 65   

  479 243   

        

21. СВЪРЗАНИ ЛИЦА - Продължение 31.12.2014 31.12.2013   

Други приходи (Бележка 3) BGN’000 BGN’000   

Euroins Osiguruvanje Skopje - 2   

ЗД Евроинс АД 624 39   

Еврохолд България АД 192 149   

EUROINS ROMANIA S.A. 4 2   

ЕВРОИНС ИНШУР.ГРУП ЕАД 1 -   

Евролийз Ауто ЕАД - 31   

  821 223   

        

Приходи от лихви по репо-сделки 31.12.2014 31.12.2013   

  BGN’000 BGN’000   

Еврохолд България АД 152 222   

  152 222   

        

Приходи от лихви 31.12.2014 31.12.2013   

  BGN’000 BGN’000   

Еврохолд България АД 3 -   

Евролийз Ауто ЕАД 136 139   

ЗД ЕВРОИНС АД 1 1   

EUROINS ROMANIA SA 1 3   

АВТО ЮНИОН АД 7 17   

Старком Холдинг АД 25 31   

  173 191   

Други разходи 31.12.2014 31.12.2013   

  BGN’000 BGN’000   

Булвария Холдинг ЕАД 3 1   

Евроинс иншурънс груп ЕАД - 1   

ЗД ЕВРОИНС АД 73 1   

Еврохолд България АД 220     

АВТО ЮНИОН АД 3     

ЕВРОЛИЙЗ АУТО ЕАД 1 2   

ЕВРОЛИЙЗ-РЕНТ А КАР ЕООД 8 -   

ЗД ЕВРОИНС ЖИВОТ ЕАД 9 -   

  317 5   

     

        

21. СВЪРЗАНИ ЛИЦА - Продължение Разходи год 
по лихви, такси 

и неустойки 

Суми, дължими 
на свързани 

лица 
 

    хил. лв. хил. лв.  

Финансов лизинг        

Евролийз ауто ЕАД 2014 1 9  

Евролийз ауто ЕАД 2013 2 16  

  2014 1 9  

  2013 2 16  

 

 



 
Образец 

П Ъ Л Н О М О Щ Н О* 
 
 

Долуподписаният/ата ……………………………………………….., гражданин на …………………………………, с 
ЕГН/ЛНЧ …………………………………., с л. к. № …………………………………, изд. на ……………………….., с постоянен адрес : 
……………………………………………., в качеството си на ………………………………………. 
(данни за представляваното ФЛ/ЮЛ), притежаващ/а/о към ………………… (ден, месец, година – датата в 
поканата до акционерите за Общото събрание) ………………………………………. броя (описание на акциите) акции 
с право на глас от капитала на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията, с ЕИК 175187337, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Искър”, бул. 
„Христофор Колумб” №43, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 116, ал. 1 от Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящето 
 

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М: 
 

……………………………………………………………….. (трите имена), ЕГН/ЛНЧ ……………………………, с лична карта 
№…………………………………, издадена на ……………………………… от МВР – гр. ……………………………………, с адрес: 
……………………………………………………………………............…………… 
ДА ПРЕДСТАВЛЯВА ……………………………………………………………….. на редовното годишно заседание на Общото 
събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД, което ще се проведе на 30 юни 2015 г. от 10.00 часа в 
гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 43, ет.1, заседателна зала и да гласува с всички притежавани от 
………………………………………………………………………………………………… акции по въпросите от дневния ред, съгласно 
указания по – долу начин, а именно: 
 
І. ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (съгласно публикуваната 
покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 от ТЗ, във вр. с чл. 115, ал. 4 
от ЗППЦК или 223а от ТЗ, във връзка с чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК): 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
ІІ. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 
(съгласно публикуваната покана до акционерите и в зависимост от случая, обявени по реда на чл. 223 или 
223а от Търговския закон): 
 
………………………………………………………………… 
 
ІІІ. НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИКА ПО ОТДЕЛНИТЕ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО 
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ: 
 
Ако не бъде уточнен начина на гласуване от пълномощника по всяка точка от дневния ред, се посочва, че 
пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (по свое усмотрение да 
реши дали да гласува „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”) по всички проекторешения на самото заседание 
на Общото събрание на акционерите на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ” АД. 
 
Посочва се дали упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на 
чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 от ТЗ, както и относно начина на 
гласуване от пълномощника в случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ. 
 
Дата: ……………………………………  ЗА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ:  
          (……………………..) 
 
 
*Пълномощното трябва да бъде с нотариална заверка на подписа. 


