
            Допълнителни приложения към неконсолидирания финансов отчет за 2018 г. 

 

1 

 

Допълнителни приложения към Годишния Неконсолидиран 
Финансов Отчет за 2018 г. 
 
 
Тези допълнителни приложения към годишния неконсолидиран отчет за 2018 г.  са одобрени от 

Управителния съвет на Еврохолд България АД на 12.11.2020 г. 
 
С публикуването на тези допълнителни приложения към годишния неконсолидиран отчет за 2018 г.  

Дружеството цели да предостави допълнителна качествена информация за извършените през периода 
2018 г. сделки и резултатите от тях. Тази допълнителна информация вече е оповестена в одитирания 

годишния неконсолидиран отчет за 2019 г., както и в междинния неконсолидиран финансов отчет за 
2019 г., в частта на сравнителната информация. 
 

Тази допълнителна качествена информация не променя финансовото състояние на Дружеството към 31 
декември 2018 г. и неговите финансови резултати от дейността, и паричните му потоци за годината, 

завършваща на тази дата. 
 
Тази допълнителна качествена информация е във вид само на текстови описания и кръстосани 

препратки, както следват: 
 
Относно: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. 

 
Приложение 4. Печалби от операции с финансови инструменти и последващи оценки 

 
През 2018 г. печалбите от операции с инвестиции и финансови инструменти включват: 

o 4 683 хил. лв. печалба от продажба на собствени вземания (отчетна стойност 1 342 хил. лв.) и 

вземания придобити от свързани лица (16 645 хил. лв.) - Приложение 26.2, 26.3; 
o 14 947 хил. лв. печалба от обратно изкупуване и/или погасяване/канцелиране на търговски 

заеми във вид на Евро Корпоративни Книжа – ECP (Приложение 21); 

o 648 хил. лв. – други печалби. 
 

През 2018 г. Приходи от преоценки на дългови инструменти, оценявани по справедлива стойност е от 
преоценка на изкупени собствени облигации по справедлива стойност. (Приложение 22) 
 

Приложение 8. Загуби от операции с финансови инструменти и последващи оценки 
 

През 2018 г. Разходите от преоценки на дългови инструменти, оценявани по справедлива стойност е от 
преоценка на изкупени собствени облигации по справедлива стойност. (Приложение 22) 

 
Приложение 21. Заеми от финансови и нефинансови институции 
 

Към 31.12.2018 г. другите заеми са във вид на Евро Търговски Книжа (ECP), с матуритет 03.2019-05.2019 
г. и годишен лихвен процент в диапазон 1.25%-4.0%.  
 

Приложение 22. Задължения по облигационни заеми 
 

Към 31.12.2018 г. Дружеството притежава 13 418 бр. обратно изкупените собствени облигации от EMTN 
Programme в EUR с ISIN XS1731768302. 
 

Част от обратно изкупените собствени облигации (10 500 броя) са дадени като обезпечение във връзка 
със сключена репо сделка. Задължението за обратно изкупените собствени облигации от Старком 

Холдинг АД (10 500 броя) не е уредено към 31.12.2018 г. (Приложение 26.3) 
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Приложение 26. Краткосрочни задължения към свързани лица 

   

26.2 Главница по получени заеми 31.12.2018  31.12.2017 

 хил. лв.  хил. лв. 

Старком Холдинг АД 937  18 

Евролийз Ауто ЕАД* 11 963  - 

Евролийз Груп ЕАД -  16 

Мотобул ЕАД 5 323  - 

 18 223  34 

*Задължения по договори за прехвърляне на вземания, сключени през 2018 г., са с годишен лихвен 
процент в размер на 7.5%. (Виж Приложение 4) 
 

26.3 Други задължения    

 31.12.2018  31.12.2017 

 хил. лв.  хил. лв. 

Старком Холдинг АД** 20 536  - 

Евролийз Ауто ЕАД 414  17 

ЗД Евроинс АД 1  - 

София Моторс ЕООД -  9 

Булвария Холдинг ЕАД -  7 

Авто Юнион АД* 3 620  - 

Авто Юнион Сервиз ЕООД* 362  - 

Стар Моторс ЕООД* 950  - 

 25 883  33 

* Задължения по договори за прехвърляне на вземания, сключени през 2018 г., са с годишен лихвен 

процент в размер 3.0%(Виж Приложение 4.) 
** Задължението за обратно изкупените собствени облигации (Виж Приложение 22.) 
 
 
Относно: II. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №10 НА НАРЕДБА №2 НА КФН 

 
1. Информация, относно приходите от продажби през отчетната финансова година, 

сключени големи сделки и публикувани прогнози ( допълнителната информация оповестена по-

долу е публикувана в одитирания неконсолидиран финансов отчет за 2019 г. като част от Доклада за 

дейността в раздел II. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №10 НА НАРЕДБА №2 НА КФН т.1. 

„Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории 

стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби 

на емитента, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година“ ). 
 

През 2018 г. печалби от операции с инвестиции и финансови инструменти включват: 
 4 683 хил. лв. печалба от продажба на собствени вземания (отчетна стойност 1 342 хил. лв.) и 

вземания придобити от свързани лица (16 645 хил. лв.) - печалбата е реализирана в резултат на 

сключени през 2018 г. големи сделки и такива от съществено значение за дейността на „Еврохолд 
България“ АД; 

 14 947 хил. лв. печалба от обратно изкупуване и погасяване/канцелиране на търговски заеми 
във вид на Евро Корпоративни Книжа – ECP; 

 648 хил. лв. – други печалби. 

 
 
12.11.2020 г. 


