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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2018 Г. 

 

 

 Настоящият годишен доклад за дейността на „Ай Ти Еф Груп“АД („Дружеството“), 

представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно 

финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството за 2018 г. 

 Настоящият доклад е съставен в съответствие с изискванията на чл.39 от Закона за 

счетоводството. 

 „Ай Ти Еф Груп“ Ад е акционерно дружество със седалище и адрес на управление: 

Република България, гр.София, ул. Александър Стамболийски 84-86. Дружеството има 

едностепенна система на управление. Орган на управление на дружеството е Съвет на Директорите. 

 

Съвет на директорите. 

1. Светослав Юрий Ангелов – Изпълнителен директор и член на Съвета на 

директорите; 

2. Филип Георгиев Добринов - Изпълнителен директор и член на Съвета на 

директорите; 

3. Юрий Ангелов Ангелов - член на Съвета на директорите; 

4. Тома Ботев Томов - член на Съвета на директорите; 

 

Акционерен капитал. 

 Капиталът на дружеството е в размер на 1 800 000 лв., разпределен в (налични 

привилигировани поименни 200 000 броя, без право на глас и с гарантиран дивидент, и налични 

поименни 1 600 000 броя с право на глас). 

 Регистрираният капитал е изцяло внесен. 

Брой акции. 

 Към края на отчетния период капиталът на Дружеството е разпределен в 1 800 000 бр. 

Акции, всяка с номинал от 1(един) лев. 
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 Към 31.12.2018 г. разпределението на акционерния капитал е както следва: 

Аби Капитал ЕООД – 63,89%; 

 Анастасия Благовестова Гребенарова – Желева – 5,55 % 

 Мария Евгениева Желева – 5,55 % 

 Полина Евгениева Желева – 5,55%; 

 Филип Добринов – 15,84%; 

 Емил Гълъбов – 3,62%; 

 

Предмет и дейност на дружеството. 

 „Ай Ти Еф Груп“ АД е лицензирана от БНБ, небанкова финансова институция, съгласно 

чл.3, ал.2. от Закона за кредитните институции. Дружеството е вписано под рег.номер BGR 00298. 

Основната дейност на Дружеството се състои в отпускането на заеми със средства които не са 

набрани чрез публично привличане на влогове, или други подлежащи на възстановяване средства. 

 Клиенти на дружеството са физически лица, дееспособни, с постоянни доходи и добра 

кредитна история, постоянно пребиващи на територията на Република България.  

Предметът на дейност на Дружеството е предоставянето на потребителски кредити с различни 

размери и срокове на погасяване. През 2018г. дружеството е предоставило кредити под двa основни 

бранда; 

1. Smile credit; 

2. Get Cash; 

 

Под бранда Smile credit са предоставяни кредити под следните продукти:  

1. Кредит до заплата; 

2. Кредит на вноски. 

Get Cash е предоставя кредити под следните продукти: 

1. Седмични вноски; 

2. 15 дневна вноска; 

3. Месечен кредит 
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4. Пенсионерски кредит 

 Предмета на дейност на дружеството определя и структурата на основните приходи - 

получени лихви, такси по предоставени кредити и неустойки, както и реинтегрирани провизии от 

обезценки. 

 2018 2017 2016 

 хил.лв хил.лв хил.лв 

Оперативни приходи 4 909 4 048 3 549 

 

2. Финансови показатели на Дружеството 

2.1. Основни показатели на стопанската среда 

Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на 

дружеството за 2016 -2018 г. са представени в таблицата по-долу:  

Показател 2018 2017 2016 

 година година година 

БВП в млн. Лева 101 043 91 873 3,9% 

Реален растеж на БВП 3,8% 3,8% (0,5)% 

Инфлация в края на 

годината 

2,8% 1.9%  

източник: НСИ     
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2.2. Основни финансови показатели 

 Нетекущи активи 

 „Ай Ти Еф Груп“ АД е едноличен собственик на капитала на три дъщерни дружества на 

обща стойност 7 хил.лв. /за 2017 г. – 7 хил.лв в две дъщерни дружества/: 

- „Смайлкредит“ ЕООД – България – дружеството не е икономически активно; 

- „Геткеш.БГ“ ЕООД – България - дружеството не е икономически активно; 

- Кредогарант /Credogarant OU/– Естония - придобито през 2017 г; 

Дружеството не отчита инвестиции в ценни книжа и финансови инструменти.  

 

 Анализ на структурата на приходите и разходите 

 Приходите на дружеството са в размер на 4 909 хил. лв., формирани от лихви, такси и 

неустойки по предоставени кредити на физически лица (2017 г.: 4 048 хил. лв.).  

 ● от отразените приходи в размер на 4 909 хил.лв, 434 хил.лв представляват реинтегрирани 

обезценки на финансови активи и други корекции на вземания; 

 Разходите на дружеството през 2018 г. са 4 500 хил. лв., формирани от разходи за материали, 

услуги, амортизации, персонал и др. – 3 203 хил. лв., разходи за обезценки на финансови активи–

860 хил. лв., и финансови разходи – 385 хил. лв. (лихви – 321 хил. лв., други финансови разходи – 

64 хил. лв.).  

 

 Резултат за текущия период 

 За 2018 г. Дружестеото отчита печалба след данъци в размер на 411 хил. лв. срещу 292 хил. 

лв. за 2017 г. По-високия финансов резултат се дължи на увеличението с 860 хил.лв в приходите от 

основна дейност. Отчетеното увеличение на оперативните разходи е пряко свързано с нарставането 

на приходите и кредитния портфейл на компанията. Увеличените разходи за възнаграждения са в 

пряка връзка с развитието на клоновата мрежа на компанията, както и със структурни промени, 

които да позволят допълнително увеличение на пазарния дял на Ай Ти Еф Груп. Увеличените 

разходи за колекторските компания са пряко обвързани със събираемостта на вземанията от 

кредитополучатели. През 2018 г. е отразен и по-голям размер на финансовите разходи в частта им 
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разходи за лихви, поради нарасналия размер на привлечения финансов ресурс, допринасящ за 

увеличаването на портфейла на компанията. 

 

Табличен анализ на структура на приходи и разходи, активи и пасиви, изменение 

 Структура на активите и изменението им спрямо предходен период е представена в 

таблицата по-долу: 

Изменение на активите: 

Нетекущи активи 2018 2017 Изменение % 
изменение 

Програмни продукти 33 51 (18) -35% 

Права 1 2 (1) -50% 

Стопански инвентар 17 21 (4) -19% 

Компютърна техника 30 32 (2) -6% 

Разходи за придобиване на ДНА 604 305 299 98% 

Активи по отсрочени данъци 5  12  (7) -58% 

         690         423  267 63% 

          

Инвестиции в дъщерни дружества            7             7  0 0% 

          

Текущи активи         

Вземания по кредити       4 
905  

     3 
871  

1 034 27% 

Съдебни вземания         
312  

        
238  

74 31% 

Вземания от свързани лица           
73  

          
94  

(21) -22% 

Предоставени гаранции           
41  

          
37  

4 11% 

Вземания от доставчици           
10  

          
31  

(21) -68% 

Други текущи активи         
313  

        
273  

40 15% 

Парични средства и парични еквиваленти         
158  

        
249  

(91) -37% 

      5 812      4 793  1 019 21% 

ОБЩО АКТИВИ     6 509      5 223  1 286 25% 
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Структура на активите: 

АКТИВИ   

Нетекущи активи   

Програмни продукти 0,51% 

Права 0,02% 

Стопански инвентар 0,26% 

Компютърна техника 0,46% 

Разходи за придобиване на ДНА 9,28% 

Активи по отсрочени данъци 0,08% 

  10,60% 

    

Инвестиции в дъщерни дружества 0,11% 

    

Текущи активи   

Вземания по кредити  75,36% 

Съдебни вземания 4,79% 

Вземания от свързани лица 1,12% 

Предоставени гаранции 0,63% 

Вземания от доставчици 0,15% 

Други текущи активи 4,81% 

Парични средства и парични еквиваленти 2,43% 

  89,29% 

ОБЩО АКТИВИ   

 

Изменения в структурата на пасив и собствен капитал 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ  2018 2017   изменение  % 
изменение 

Основен капитал      1 800       1 800  0 0% 

Законови резерви           84            54  30 56% 

Неразпределена печалба         372          646  (274) -42% 

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ     2 256      2 500  (244) -10% 

          

ПАСИВИ         

Нетекущи пасиви         

Дългосрочни заеми от свързани лица         489          389  100 26% 

Други дългосрочни задължения         831          840  (9) -1% 

      1 320      1 229  91 7% 

Текущи задължения         

Задължения към доставчици 77 14 63 450% 

Задължения за данъци и осигуровки         148          129  19 15% 
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Задължения към персонала           95          101  (6) -6% 

Финансови пасиви      2 530       1 202  1 328 110% 

Задължения към свързани лица           47            23  24 104% 

Други текущи задължения           36            25  11 44% 

      2 933      1 494  1 439 96% 

ОБЩО ПАСИВИ     4 253      2 723  1 530 56% 

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ     6 509      5 223  1 286 25% 

 

Структура на пасив и собствен капитал 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ   

Основен капитал 28% 

Законови резерви 1% 

Неразпределена печалба 6% 

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ 35% 

    

ПАСИВИ   

Нетекущи пасиви   

Дългосрочни заеми от свързани лица 8% 

Други дългосрочни задължения 13% 

  20% 

Текущи задължения   

Задължения към доставчици 1% 

Задължения за данъци и осигуровки             0  

Задължения към персонала             0  

Финансови пасиви 39% 

Задължения към свързани лица 1% 

Други текущи задължения 1% 

  45% 

ОБЩО ПАСИВИ 65% 

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ   
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Структура и изменение на разходите 

  Текущ период Предходен 
период 

Изменение в 
проценти 

Разходи за обичайната дейност  Дял в %  Дял в %   
Оперативни разходи        

1. Разходи за материали / Общо разходи 0,95% 1,95% -1,00% 
2. Разходи за външни услуги / Общо разходи 22,67% 21,58% 1,09% 
3. Разходи за амортизации / Общо разходи 1,26% 5,65% -4,39% 
4. Разходи за възнаграждения / Общо разходи 40,97% 40,69% 0,28% 
5. Разходи за осигуровки / Общо разходи 4,37% 4,10% 0,27% 

6. Други разходи в т.ч.    
  - Обезценка на активи  / Общо разходи 20,90% 18,82% 2,08% 

  - Други / Общо разходи 8,87% 7,20% 1,67% 
Общо оперативни разходи 100,00% 100,00% 0,00% 
Финансови   разходи       

8. Разходи за лихви / Общо финансови разходи 83,38% 79,24% 4,14% 
9. Други разходи по финансови операции / Общо  
финансови разходи 

16,62% 20,76% -4,14% 

Общо  Финансови разходи  100,00% 100,00% 0,00% 

 

Ключов управленски персонал  

Ключовият управленски персонал на Дружеството към 31.12.2018 г. е определен в състав, както 

следва: 

1. Светослав Юрий Ангелов – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите; 

2. Филип Георгиев Добринов - Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите; 

3. Юрий Ангелов Ангелов – член на Съвета на директорите; 

4. Тома Ботев Томов - член на Съвета на директорите; 

Разходите за възнаграждения и осигуровки през 2018 г. са оповестени в бележките към ГФО за 

финансовата 2018 г. 

Свързаните лица на дружеството са: 

Собственици: 

 
АБИ КАПИТЪЛ ЕООД 203269374 63,89% 

Филип Георгиев Добринов   15,84% 
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Анастасия Благовестова Гребенарова-Желева   5,55% 

Емил Борисов Гълъбов   3,62% 

Мария Евгениева Желева   5,55% 

Полина Евгениева Желева   5,55% 

 
Дъщерни дружества: 

 
СМАЙЛКРЕДИТ ЕООД  Дружеството не е икономически активно 

ГЕТКЕШ.БГ ЕООД  Дружеството не е икономически активно 

CREDOGARANT OU (Естония) Дружеството не е икономически активно  

 
Дружества под общ контрол: 

Дружества 
под общ 
контрол 

СЕМ ХОЛД ЕООД 200445721 

КРЕМАКС АУТО ЕООД 202524683 

ДЕЛТА КОМ ГРУП КДА 202035774 

ДЕЛТА КОМ ХОЛДИНГ ГРУП ООД 831671674 

А ИНВЕСТМЪНТ ЕООД 203704022 

ДЪ КЕЙС ЕООД   

ЕС ВИ ИНВЕСТМЪНТ ООД 204092165 

 

Дружества, в 
управлението 
на които 
участват 
лица, 
управляващи 
Дружеството 
или 
собственици 
на капитала 

ДЪ КЕЙС 2019 ЕООД 205576062 Светослав Ангелов - Управител 

СЕМ ХОЛД ЕООД 200445721 Светослав Ангелов - Управител 

А ИНВЕСТМЪНТ ЕООД 203704022 Светослав Ангелов - Управител 

ДЕЛТА-А ЕООД 201892650 Светослав Ангелов - Управител 

ДЪ КЕЙС КЪМПАНИ ЕООД 205661242 Светослав Ангелов - Управител 

ЕКС КЕПИТЪЛ ООД 204952152 Светослав Ангелов - Управител 

ЕС ВИ ЕС ИНВЕСТМЪНТ АД 204829192 
Светослав Ангелов - 
представляващ и член на СД 

КРЕМАКС АУТО ЕООД 202524683 Светослав Ангелов - Управител 

КИЗМЕТИ АД 201653351 
Светослав Ангелов - 
представляващ и член на СД. 
Юрий Ангелов е член на СД 
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РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД 121676036 
Светослав Ангелов и Юрий 
Ангелов - членове на СД 

ДЪ КЕЙС ПРОДЖЕКТ ЕООД 205661139 Светослав Ангелов - Управител 

ЕС ВИ ИНВЕСТМЪНТ ООД 204092165 Светослав Ангелов - Управител 

ДЕЛТА ЕС - 2 ЕООД 121416309 Юрий Ангелов е Управител 

ДЕЛТА - Ю ЕООД 201892611 Юрий Ангелов е Управител 

АРМСНАБ АД 121333685 Юрий Ангелов е член на СД 

МЕРКА КОНСУЛТ ЕООД 204825913 Мария Желева - Управител 

МАКСИМОР ЕООД 201711477 Полина Желева - Управител 

 ФЕТБОЙ ООД 205318927 Филип Добринов -Управител 

 
Дружества, в 
капитала на 
които участват 
лица, 
управляващи 
Дружеството 
или 
собственици на 
капитала 

АРТ МЕДИЯ ООД 104693439 8,60% Светослав Ангелов - съдружник 

СЕМ ХОЛД ЕООД 200445721   Светослав Ангелов - едноличен 
собственик на капитала 

СИМБАЛИ ГРУП ООД 175043714 50,00% Светослав Ангелов - съдружник 

А ИНВЕСТМЪНТ ЕООД 203704022   Светослав Ангелов - едноличен 
собственик на капитала 

БИ УЪРКС ЕООД 131248077   Светослав Ангелов - едноличен 
собственик на капитала 

ДЕЛТА КОМ ХОЛДИНГ 
ГРУП ООД 

831671674 95,24% Светослав Ангелов - съдружник 

4,76% Юрий Ангелов - съдружник 

ДЕЛТА-А ЕООД 201892650   Светослав Ангелов - едноличен 
собственик на капитала 

ЕКС КЕПИТЪЛ ООД 204952152 50,00% Светослав Ангелов - съдружник 

ИКСЕПШЪНЪЛ ТРИУМФ 
ООД 

203509245 30,00% Светослав Ангелов - съдружник 

КРЕМАКС АУТО ЕООД 202524683   Светослав Ангелов - едноличен 
собственик на капитала 

ЕС ВИ ИНВЕСТМЪНТ 
ООД 

204092165 50,00% Светослав Ангелов - съдружник 

ДЕЛТА - Ю ЕООД 201892611   Юрий Ангелов - едноличен 
собственик на капитала 
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МЕРКА КОНСУЛТ ЕООД 204825913   Мария Желева - едноличен 
собственик на капитала 

МАКСИМОР ЕООД 201711477   Полина Желева - едноличен 
собственик на капитала 

 ФЕТБОЙ ООД 205318927 33.33% Филип Добринов - съдружник 

 
- Други: 

Ключов 
управленски 
персонал на 
Дружеството 

Светослав Юрий Ангелов 
Изпълнителен директор и член на 
СД 

Филип Георгиев Добринов 
Изпълнителен директор и член на 
СД 

Юрий Ангелов Ангелов Член на СД 
 

Тома Ботев Томов Член на СД 

 

 

3. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл.187д от ТЗ 

 През 2018 г няма промяна в структурата на акционерния капитал. Акционерното участие 

към 31.12.2018 е посочено в бележките (бел 20) към финансовия отчет Членовете на съвета на 

директорите притежават акции от капитала на дружеството.  

На ръководството не е известно членовете на СД да са сключвали договори по чл.240 б от ТЗ през 

2018 г. 

 

4. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е изготвен годишният финансов 

отчет. 

 Не са налице събития настъпили след датата на изготвяне на годишния финансов отчет. 

5.Бъдещо развитие на дружеството 

 И през 2019 г Дружеството предвижда да разширява портфейла с кредитополучатели, като 

развива различни по гъвкавост продукти на кредитиране. Ще продължи изграждането и 

въвеждането в експлоатация на нова информационна система, гарантираща по-добра 

функционалност, както и максимална прозрачност за кредитополучателите. Планирано е и 
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доразвиване на клоновата мрежа, което заедно с развитието на он-лайн бранда на компанията да 

доведе до сериозно повишаване на пазарния дял на „Ай Ти Еф Груп“ АД.  

 

6. Действия в областта на научно изследователската и развойна дейност 

 Предметът на дейност на дружеството не предполага действия в областта на научно 

изследователската дейност. В дружеството е формиран специален екип, който работи по 

създаването и изграждането на нов софтуер – платформа за кредитиране.  

 

 

7. Наличие на клонове на предприятието 

 „Ай Ти Еф Груп“ АД няма регистрирани клонове. На територията на страната са открити 

офиси в София, Пловдив, Асеновград, Шумен, Габрово, Русе, Бургас.   

 

8. Целите и политиката за управление на финансовия риск, експозиция по отношение на 

ликвиден риск 

Структура на финансовите активи и пасиви  към 31 декември по категории : 

 
31.12.2018  31.12.2017 

 
BGN '000  BGN '000 

Кредити и вземания в т.ч. 5 631  4 544 

Предоставени кредити  4 905  3 871 

Вземания по предоставени средства на 
свързани лица  73  94 

Други вземания 676  579 

Парични средства и парични еквиваленти 158  249 

Общо 5 812  4 793 

  
 

 
Финансови пасиви в т.ч. 3 897  2 454 

към свързани лица 536  412 
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Други финансови пасиви 356  269 

 
4 253 

 
2 723 

 

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни 

финансови рискове, най-важните от които са: кредитен, ликвиден и пазарен (включващ валутен 

риск, риск от промяна на справедливата стойност) и риск на лихвено-обвързани парични потоци. 

Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите на прогнозиране на финансовите 

пазари и за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се 

отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се 

идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се 

определят адекватни цени на продуктите на дружеството, да се оценят адекватно формите на 

поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска  неоправдана концентрация на 

даден риск. 

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на Съвета на 

директорите и финансово отговорните лица в Дружеството. 

В текста по-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството 

при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на 

тези рискове. 

А. Кредитен риск 

 Кредитен риск е рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да 

изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми.  

Основните принципи при управлението на кредитния риск на Дружеството са предвидени в 

неговата кредитна политика и свързаните с това процедури. Същите се анализират текущо и се 

прилагат или променят при необходимост. Основното звено, което определя и/или променя 

политиката е Съветът на директорите.  

 Съветът на директорите определя и одобрява рисковия профил на новите кредитни продукти 

и въвеждането на параметри, използвани за оценка на потенциали клиенти за определянето на 

вероятността клиентът да изплати своя кредит.  

 Управлението на кредитния риск е свързано с поставяне на лимити, свързани с един 

кредитополучател, група кредитополучател, географска единица и други категории на портфейлна 

диверсификация.  
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 В измерването на кредитния риск се разглеждат три основни компонента: 

- вероятността за неизпълнение на задълженията на клиента по договорените параметри на 

база исторически данни (за традиционни клиенти кредитополучатели) 

- текущата експозиция към клиента и нейното вероятно бъдещо развитие, от които произлиза 

възможно неизпълнение на задълженията му; 

- вероятния процент на възстановяване на неизплатените задължения; 

 Извън изброените три основни компонента, Съветът на директорите следи среден 

коефициент на неплатени кредити определен на база исторически данни от създаване на 

дружеството до настоящия момент, по различните групи кредити (кредит до заплата, кредит на 

вноски).  

 Максимална експозиция на кредитен риск по позиции от отчета за финансовото състояние 

е: 

 31.12.2018 31.12.2017

 BGN '000 BGN '000

    
Парични средства и парични еквиваленти 158 249
Предоставени кредити на клиенти 4 905 3 871
Други текущи активи 749 673

 5 812 4 793
 

 В горната таблица е представена експозицията на кредитен риск на Дружеството към 

31.12.2018 и 31.12.2017 г. За балансовите активи, експозицията на кредитен риск представена в 

таблицата се базира на нетната балансова сума, както е отчетена в отчета за финансовото състояние 

към съответния период. Към 31.12.2018 г 85% (80% за 2017 г) от максималната експозиция на 

кредитен риск е свързана с кредитния портфейл на дружеството.  

Паричните операции се извършват в 9 банки с висока репутация и ликвидна стабилност. 

Б. Ликвиден риск 

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да 

посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Текущо матуритетът и 

своевременното осъществяване на плащанията се следи от счетоводен отдел, като се поддържа 

ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания. 

В. Пазарени рискове 
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Дружеството е изложено на пазарен риск, при който справедливата стойност или бъдещите 

парични потоци на финансовите инструменти могат да варират заради промени в пазарните цени. 

За дружеството такива рискове могат да възникнат при отворени позиции на лихвени проценти, 

валута и капиталови ценни книжа, те са изложени на общи и специфични пазарни движения и 

промени характеризиращи се с непостоянството на лихвените проценти, кредитните маржове, 

валутните курсове и цените на капитала.  

Дружеството определя пазарния риск, оказващ влияние върху дейността на три основни 

групи: валутен, риск от промяна на лихвените проценти и риск от промяна на пазарните стойности 

на същите.  

Валутен риск 

  Дружеството не е изложено на валутен риск, защото не извършва други операции във валута 

извън текущи плащания на доставчици и други контрагенти. Валутните експозиции на дружеството 

са основно в евро и представляват задължения към доставчици и задължения по краткосрочно 

финансово задължение. Ръководството приема, че предвид фиксирания валутен курс на лев/евро, 

рискът по тези експозиции е несъществен. Дружеството не поддържа банкови сметки в чужда 

валута.  

 

 Ценови риск и риск от промяна на лихвените проценти 

 Паричните потоци, свързани с риска от промяна на лихвените проценти детерминират 

рискът, при който бъдещите парични потоци на финансовите активи ще варират поради промяна на 

пазарните нива на лихвените проценти. За дружеството този риск е несъществен поради 

поддържаните по-високи цени на предоставяния кредитен ресурс, характерен за този вид 

кредитиране на физически лица.  

Дружеството не притежава акции и ценни книжа, които са обект за търгуване, както и няма 

практика да търгува с финансови инструменти – съответно не е изложено на рискове от негативни 

промени на фондовите пазари. 

Г. Управление на капиталовия риск 

Целта на дружеството с управлението на капитала е да създава и поддържа  възможности 

то да продължи да функционира като действащо предприятие, за да може да осигурява 
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съответната възвръщаемост на инвестираните средства на собственика в неговия бизнес, както и 

да поддържа оптимална капиталова структура. 

Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала, като следи 

коефициент на задлъжнялост, представляващ съотношение между нетен дълг (разлика между 

заемните и паричните средства) и общия капитал на Дружеството.  

 

Коефициентът на задлъжнялост е както следва по години: 

 

 31.12.2018 31.12.2017

 BGN '000 BGN '000

    
Общ дългов капитал 3 850 2 431
Намален с парични средства и парични 
еквиваленти (158) (249)
Нетен дългов капитал 3 692 2 182
Общо собствен капитал 2 256 2 500

Коефициент на задлъжнялост 1.64 0.87
 

 

Справедливи стойности 

Притежаваните от дружеството финансови активи са основно краткосрочни кредитни 

вземания и парични средства по разплащателни сметки в банки, поради което се приема, че 

балансовата им стойност е приблизително равна на тяхната справедлива стойност.  

Притежаваните от дружеството финансови пасиви са основно дългосрочни по своята 

същност и представляват търговски задължения и задължения по парични заеми, поради което се 

приема, че балансовата им стойност е равна на тяхната справедлива стойност. 

Ръководството на дружеството счита, че при съществуващите обстоятелства представените 

в отчета за финансовото състояние оценки на финансовите активи и пасиви са възможно най-

надеждни, адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност.  

 

9. Отговорности на ръководството 
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 Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за 

всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на 

Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци. 

Ръководството потвърждава, че са приложени последователно адекватни счетоводни политики при 

изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2018г. и е направило разумни и 

предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки. 

 Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за 

целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване 

и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности. 

 Ръководството потвърждава, че финансовият отчет е изготвен на принципа „действащо 

предприятие”, както и че при изготвянето на настоящия доклад за дейността е представило вярно и 

честно развитието и резултатите от дейността на дружеството за изминалия период, както и 

неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено. 

 

       Изпълнителни директори: 

        Светослав Ангелов 

 

        Филип Добринов 

 

27.05.2019 



































Aitrkt Eo rPvrr A,{

IIPHJIOXEHH, KbM OI4HAHCOBHjI OTI{ET 34 2018 roAuHa

Kru Aarara Ha r,r3r-orBflHe Ha HacroflulHr $uHaucoB orqer pbKoBoAcrBoro e HarlpaBrno

npeueHKa Ha cfloco6Hocr]-a Ha lpyxecreoro Aa [poAbJrxn cBorra AefiHocr rcaro Aeficrsalqo

flpeAlpurrhe Ha 6asa Ha HzuruqHara uuSopruaqur sa [peABilAHMoro 6rAelle. Cne.q

n3BbpIIIeHrrq nperneA sa Aefisocrra ua.{pyxecrBoro pr,KoBoAcrBoro oqaKBa, ue {pyxecrroro
ilMa Aocrar"bqHo aKTuBH Lr BT,3MoxHocr, 3a Aa flpoAbnxr{ o[eparHBHara cn Aefiuocr e 6r]rsrco

6tAeue u npoA],nxala p'ar,pvr,ara rpuHqr4ila sa Aeficrsauo flpeArlpurr]re trpu a3rorBrHero Ha

loAnrrHl4rr $uuaucoe ort{er.

EtAerqo pa3Brrrue

CrparertuecKara ueJr sa Ait Tu EQ e Aa ce [peBbpHe B eAHa or c]rcreMHo 3HaqHMt,lTe

He6aurcoefi $uuauconu vHcrury\Au ua 6urapcrus (Duurex [a3ap, Karo Hacoqw ycllt4l B

AorrbJrHr.rreJrHo pa3Br{T}re ua oruafiu 6u:ueca rlo orrrycKaHe Ha KpeAur[r.

OtaHancoslrTe orqeru ca r{3rorBeHu na 6a-za HcropHqecKara ueHa.

lpyxecreoro BoAlr cBoure cqeroBoAHa perr.rcrpr4 s 6urapcrcu JteB (BGN), rcoilro

rIpI4eMa Karo HeroBa orqerHa Birnyra 3a [peAcraBtae. [awnure B orrrera rz flp[noxeH]rflTa KbM

Hefo ca [peAcraBeHA B X[4IrflAV JreBa, OCBeH aKO HerUO Apyfo l43pl4r]Ho He e yKa3aHo.

flpegcraaruero Ha $nHaHcoe orqer cbr-JracHo MexayuapoAHlrre craHAaprr,{ 3a

$ruaHcoet orqeru h3acKBa pbKoBoAcrBoro Aa Ha[paBu Hail-4o6pn npu6lrsureJrHl.r oqeHKr4,

Haqfic]I.eu1/,s H pa3yMHo o6ocHosaun npeAnonoxeHur, KoHTo oKa3Bar eQerr Bbpxy orr{ereHuTe

crofiuocru Ha aKThBHTe n ractBvtre, Ha rrpzxoAure H pa3xoAr4Te, u Ha orroBecrflBaHero Ha

ycnoBHll B3eMaHllt H 3aA'l,n}I(eHxs KbM AuruTa Ha oTr{eTa. Tezu npu6lh3L,ne[Hr oUeHKH,

HaqrcreHhrt I4 npeArloJloxeHilq ca ocHoBaHu Ha uH$opvaur4flTa, Korro e :eiarv.vla KbM Aarara

Ha $uuaHcoBl4, orqer, rlopaAu rcoero 6rAeulure $arcruuecKr.r pe3ynraru 6uxa MofJll4 ga 6tgar
pa3nuqHl/ oT TrX.

2.2. Coaenumenuu dauuu

.(pyxecreoro [peAcraB, cpaBHllrenHa au$opMauktfl B To3r,r $nuaucoa orqer 3a eAHa

rpeAxoAHa roAlrHa (nepnoa).

Koraro e seo6xoAuMo, cpaBHlrreJrHrrre AaHH:u ce pexnaczQvt\vtpar,3a Aa ce [ocrurHe

CbIIOCTABI,IMOCT CIIPqMO r|POMEHH B IrPEACTAB'HETO B TEKYqATA IOAI,IHA.

2.3. (Dvttxt4uoruanua eo,zvma u npuznaearue ua wocoeu oazauxu
(DynxquoHarHarav orqerHa BanyraHa [peAcraBrHe Ha SnuaHcoazr orqer Ha

[pyxecreoro e 6urapcKuqr ree. Jles],r e $r.rrccnpau KbM eBporo no 3aroua sa BHB e
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Ailtrt4 Eo rPyrr AA

|IPI4JIOXEHI4, KT,M OI4HAHCOBI4, OTqET 3A 20t8 ro.uxHa

29.YIIPAUNEHTIE HA @Z

Cntpyxmypa ua (tuuaruconume oKmunu u nocuru xr,na 3 r AeKeMBpr.r rro Kareropl4l,

31.12.2018

BGN'OOO

5 654

4 905

Kpegnru rr B3eMagrrfl B T.rr.
flpe4ocraaeH14 KpeAarr
BgevaHas no flpeAocraBeHlr cpeAcrBa Ha

cBbp3aHH nlrua

Ipyra B3eMaHH,

Ilapnvuu cpeAcrBa ll rtaprlqnff eKBHBaJTeHTH

O6uro

(D[nancos[ rractlBrr B T.q.

KbM CBbp3aHH Jrlrua

Apyrn QnHanconn [acrrBrr

73

616

158

14

15,27

r6,t7,t8

t9

2l,25,28

28

22,23,24,26

31.12.2017

BGN'OOO

4 544

3 8lt

94

579

249

4 793

3 897

536

356

2 454

412

269

4 253 2 723

B xoAa Ha o6uqaftHara cv cronaHcKa gefiuocr ApyxecrBoro Moxe Aa 6rAe H3JroxeHo

Ha piBnHrlHn SnuaHcoBI4 pHcKoBe, uafi-aaxuvre or Kordro ca: [a3apeH pucrc (ernrcvnaul

B:uIyreH pl,IcK, pHcK or npoMrHa Ha cflpaBeAnlrsara crofiHocr tr ueHoBa pracx), KpeAHTeH pHcK,

nHKBr,rAeH phcK 14 pl4cK Ha ruxeeHo-o6Bbp3aHn naplrqH[ [orour{.

o6utoro y[paBneHxe Ha pucKa e $orcycnpaHo Bbpxy rpyAHocrr.rre Ha [porHo3r4paHe Ha

QnuaHcosure r,u3apu LI 3a rlocrr,IraHe Ha MaHhMH3HpaHe Ha [oreHur.raJrHl4Te orpr4uarerHr4

e$ercrn, Kol4ro Motar Aa ce orpa3flr Bbpxy $lruaucoaure pe3yJTarH lr cbcrosH2e Ha

ApyxecrBoro. Texyuto $uuaucorrre pllcKoBe ce u4eHrrQvurlput, t43MepBar r ua6lrc4asar c

tloMoulTa Ha pa3nHqHH KOHTpOIHH MeXaHil3MV, 3a lA ce onpeAenqT aAeKBaTHu rIeHU Ha

tlpoAyKTure Ha ApyxecrBoro, Aa ce ol(eHrr aAeKBarHO $Oprunre Ha noAAspxaHe Ha

ceo6oAHare IHKBHAHI4 cpeAcrBa, 6e: Aa ce AonycKa HeonpaBAaHa KoHueHTpa\wfl Ha AaAeH

phcK.

Ynpaueuuero Ha pucKa ce ocbxrecrBrBa reKyqo [oA [prKoro pbKoBoAcrBo Ha Crgera

Ha AlrpeKToprre a {rHaacoBo orroBopHrTe nHua B lpyNecrsoro.

llo-Aoly ca o[I4caHH ptBnrrqHHTe BhAoBe pHcKoBe, Ha KoHTo e [3roxeHo ApyxecrBoro
npH ocbulecTBsBaHe Ha TLp|OBCKHTe My Oflepar{flH, KaKTO r4 Bb3np[eTHrT noAxoA [pr4

ynpaBneHHeTO Ha Te3r.r prcKoBe.

54

5 812












	БЩА ИНФОРМАЦИЯ
	e26d25dcdee16a61eacaf910be6d574d51170078673eba4ea9b5da5bbaf9cf41.pdf
	SKM_C22719062419050
	Microsoft Word - God.doklad_za_deinostta_ATF_2018_Ñ—Ð¸Ð½Ð°Ð».docx
	SKM_C22719062419050
	SKM_C22719062419050


