
Еуротерра България АД

Финансов отчет към 31.03.2022 г.

Отчет за финансовото състояние 
към 31.03.2022

31 март 2022 31 декември 2021

BGN'000 BGN'000

Активи

Нетекущи активи

Дълготрайни материални активи 12 13

Активи в процес на изграждане

Вземания от свързани лица

Инвестиционни имоти 20848 20890

Общо нетекущи активи 20860 20903

Текущи активи

Материални запаси - стоки 47

Търговски вземания 97 43

Вземания от свързани лица 92 80

Данъчни вземания 31 31

Съдебни вземания 110 110

Други вземания 5 1

Парични средства 296 830

Платени аванси (предплатени разходи) 5

Общо текущи активи 631 1147

Общо активи 21491 22050

Собствен капитал и пасиви

Собствен капитал

Акционерен капитал 4550 4550

Обратно изкупени собствени акции (130)                                  (130)                              

Резерви 6299 6299

Финансов резултат от минали периоди:

неразпределена печалба 651 651

непокрита загуба (2 783)                               (2 543)                          

Текуща печалба/загуба (210)                                  (240)                              

Общо собствен капитал 8377 8587

Пасиви

Нетекущи пасиви

Задължения към свързани предприятия 1542 1534

Задължения по банков кредит 9751 10045

Общо нетекущи пасиви 11293 11579

Текущи пасиви

Текущи задължения към свързани предприятия

Текущи задължения по банков кредит 587 389

Пасиви по договори с клиенти 980 992

Търговски и други задължения 39 48

Данъчни задължения 10 199

Задължения към персонала 23 67

Задължения за осигуровки 5 4

Други задължения 8

Провизии за гаранции 177 177

Общо текущи пасиви 1821 1884

Общо пасиви и капитал 21491 22050

Съставител:....................................... Изпълнителен директор.................................

(Елена Георгиева) (Михаил Терианос)



Дата: 15.04.2022 г.
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Еуротерра България АД

Финансов отчет към 31.03.2022 г.

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
за периода към 31 март 2022 г.

31 март 2022 31 март 2021

BGN'000 BGN'000

Приходи от продажби на жилищни имоти 6                              

Други приходи от лизингови договори 110                        116                           

Други приходи 23                           16                             

Печалба от продажба на нетекущи активи

Разходи за външни услуги (51)                         (98)                            

Разходи за материали и консумативи (1)                              

Разходи за персонала (85)                         (67)                            

Разходи за амортизации (42)                         (41)                            

Балансова стойност на продадени активи (47)                         

Други оперативни разходи за дейността (25)                         

Печалба / загуба от оперативна дейност (111)                      (75)                           

Финансови приходи

Финансови разходи (99)                         (91)                            

Финансови приходи и разходи (99)                        (91)                           

Печалба/загуба преди облагане с данъци (210)                      (166)                        

Разходи за данъци

Нетна печалба / загуба за периода (210)                      (166)                        

Друг всеобхватен доход:

Печалба от преоценка на ДМА

Общо всеобхватен доход (210)                      (166)                        

Съставител:....................................... Изпълнителен директор.................................

(Елена Георгиева)

Дата: 15.04.2022 г.

(Михаил Терианос)



Еуротерра България АД

Финансов отчет към 31.03.2022 г.

Отчет за промените в собствения капитал
за периода към 31 март 2022 г.

Всички суми са в хил. лева
Акционерен 

капитал
Премии от 

емисии

Резерви от 
последващи 

оценки
Други 

резерви Печалба Загуба

Общо 
собствен 
капитал

Салдо към 1 януари 2020 г. 4 420                   6 299                  651                (2 783)          8 587           

Разпределение на печалбата: -                      

- за дивиденти -                      

- за резерви -                      

Покриване на загуби -                      

-                      

Печалба/загуба за периода (210)               (210)             

Друг всеобхватен доход -                      

Общо всеобхватен доход 4 420                   -                           6 299                  -                           651                (2 993)          8 377           

Последващи оценки

Други изменения

Салдо към 31 декември 2020 г. 4 420                   -                           6 299                  -                           651                (2 993)          8 377           

Съставил:....................................... Изпълнителен директор.................................

(Елена Георгиева)

Дата: 15.04.2022 г.
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(Михаил Терианос)



Еуротерра България АД

Финансов отчет към 31.03.2022 г.

Отчет за паричните потоци
за периода към 31 март 2022 г.

31март 2022
31 декември 

2021

BGN'000 BGN'000

Оперативна дейност

Парични постъпления от търговски контрагенти 126                        1 093                     
Парични плащания към търговски контрагенти (117)                       (232)                       

Парични постъпления и плащания, свързани с персонала (121)                       (230)                       
Други постъпления, плащания

Изплатени дивиденти

Платени данъци (244)                       (150)                       
Данъци върху печалбата 24                           
Платени лихви, комисионни и други (1)                            27                           
Нетен паричен поток от оперативна дейност (357)                      532                        

Инвестиционна дейност

Придобиване на дълготрайни активи (55)                         

Постъпления от продажби на дълготрайни активи 978                        
Предоставени дългосрочни заеми

Получени лихви‚ комисиони и дивиденти (123)                       
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност -                              800                        

Финансова дейност

Емитиране и обратно придобиване на ценни книжа

Получени дългосрочни заеми 3 113                     

Плащания по получени дългосрочни и банкови заеми (96)                         (3 368)                   
Изплатени лихви и комисионни по заеми (79)                         (374)                       
Изплатени дивиденти

Положителни и отрицателни разлики от получаване и 
възстановяване на валутни кредити

Други парични потоци от финансова дейност (2)                            28                           
Нетен паричен поток от финансова дейност (177)                      (601)                      

Нетно увеличение на паричните средства (534)                       731                        
Парични средства в началото на периода 830                        99                           

Парични средства в края на периода 296                        830                        

Съставител:....................................... Изпълнителен директор...............................

                         (Елена Георгиева)

Дата: 15.04.2022 г.

(Михаил Терианос)
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД  

към 31.03.2022 г. 
 

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, 

причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия 

резултат и собствения капитал на емитента 

 

Няма настъпили промени в счетоводната политика на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД 

през отчетния период (01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.) 

 

2. Информация за настъпили промени в икономическата група (група предприятия 

по смисъла на Закона за счетоводството) на емитента, ако участва в такава група 

 

„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е част от икономическа група (група предприятия 

по смисъла на закона за счетоводството). 

 

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, 

като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група (група 

предприятия по смисъла на Закона за счетоводството), апортни вноски от дружеството, 

даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност 

 

   

 По отношение на  извършени организационни промени в рамките на 

емитента 

 

На 05.10.2021 г. по партидата на „Еуротерра България“ АД в търговския регистър и 

регисъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенцията по 

вписванията е вписана промяна в състава на Съвета на директорите (СД) на дружеството, 

като е заличена Елена Йосифова Коцева-Петропулу, а на нейно място като нов член на СД е 

вписана  Маргарита Алексиева Стоянова. След извършената промяна, СД на Дружеството е  

 

Към 31.03.2022 г.  не е започнало производство по преобразуване; 

 емитентът не е част от икономическа група (група предприятия по смисъла на 

Закона за счетоводството);  

 няма извършени апортни вноски от емитента; 

 няма преустановени дейности.  

 

През отчетния период е отдавано под наем имущество на дружеството, както следва: 

1. Седеметажна, самостоятелна сграда с офиси и магазини, собственост на 

ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД, намираща се в гр. София, бул. Витоша № 1, с площ 3 100 м
2
.  

През отчетния период под наем са отдадени четири от седемте етажа на сградата. 

 

2. Пететажна, самостоятелна сграда с офиси и магазини, собственост на ЕУРОТЕРРА 

БЪЛГАРИЯ АД, намираща се в гр. Пловдив, ул. „П.Евтимий” 13а, с площ 2005 м
2
.  
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През отчетния период под наем са отдавани партерния и един офис от етаж 3. 

 

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на 

публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат 

резултатите от текущия отчетен период, както и информация за факторите и 

обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-

малко до края на текущата финансова година 

 

„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не e публикувало прогноза за финансовия резултат от 

своята дейност за текущата финансова година.  

 

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете 

в общото събрание към края на отчетния период, и промените в притежаваните от 

лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на 

отчетния период 

 

Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на   

Еуротерра България  АД 

 

През отчетния период не е извършвана промяна в лицата, упражняващи контрол 

върху „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.  

Към 31.03.2022 г. структурата на капитала на дружеството е следната: 

 

Акционер Брой акции % от капитала 

Олга Христос Териану 2 274 985 50.00 

Михаил Пантазис Терианос 1 628 997 35.80 

Пантазис Михаил Терианос 445 482 9.79 

"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД – обратно изкупени акции 129 845 2.85 

Други физически и юридически лица 70 691 1.56 

 
Промяна в броя на притежаваните гласове за периода  

01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. 

 

През отчетния период не е настъпила промяна в броя на притежаваните акции от 

посочените по-горе акционери. 

 

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на 

емитента към края на отчетния период, както и промените, настъпили за периода от 

началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице 

поотделно 

 

Към 31.03.2022 г. членовете на СД на “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД притежават 

акции, емитирани от дружеството, както следва: 

 

Член на СД Брой акции 
Процент от 

капитала 

Олга Христос Териану 2 274 985 50.00 

Михаил Пантазис Терианос 1 628 997 35.80 
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През отчетния период не е настъпила промяна в броя на притежаваните акции от 

посочените по-горе членове на Съвета на директорите на дружеството. 

 

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни 

производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от 

собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или 

вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от 

собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно 

 

 Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи 

задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на 

дружеството. 

 

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество или 

от техни дъщерни дружества заеми,  предоставените обезпечения или поетите 

задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на 

свързани лица с посочване на имена или наименование и ЕИК на лицето, характера на 

взаимоотношенията между емитента или неговите дъщерни дружества и лицето 

заемополучател, размера на неизплатената главница, лихвен процент, дата на 

сключване на договора, включително допълнителни споразумения, краен срок на 

погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените 

в тази разпоредба, както и целта, за която са отпуснати, в случай че са сключени като 

целеви.  

 

 Дружеството не е отпускало заеми, нито е предоставяло гаранции или поемало 

задължения общо към едно лице в това число и на свързани лица.  

 

 

19.04.2022 г. 

 

 

   За “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД:............................................. 

 

                                              Лидия Герджикова  

 

                                                     /пълномощник на Михаил Терианос –  

        Изпълнителен директор/ 



 

 
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  

НА „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София  

към 31.03.2022 г., 

съгласно чл.100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК 
 

 

1. Важни събития за „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, настъпили през периода 

01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. 

 

През периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД е 

оповестило следната вътрешна информация до КФН, БФБ АД и обществеността чрез 

информационната платформа infostock.bg следната информация, достъпна на адрес - 

https://www.infostock.bg/infostock/control/announcement?filter=1&page=&fromDate=%EE%F2+

%E4%E0%F2%E0&toDate=%E4%EE+%E4%E0%F2%E0&messageTopic=&ticker=EUTR&ticke

rValue=EUTR+%2F+4EJ+-

+%C5%F3%F0%EE%F2%E5%F0%F0%E0+%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%C0%C4, 

както и на корпоративната страница на дружеството, достъпна на електронен адрес - 

http://www.euroterrabulgaria.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=11

5&lang=bg . 
 

На 04.01.2022 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността  

уведомление за обратно изкупуване на акции през м. декември 2021 г., със следния текст: С 

настоящото Ви уведомяваме, че през месец декември 2021 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е 

изкупувало обратно собствени акции на дружеството. Общият брой на притежаваните от 

„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 31.12.2021 г. е 129 845 броя. 

 

На 26.01.2022 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 

тримесечен финансов отчет за четвърто тримесечие към 31.12.2021 г.  
 

На 01.02.2022 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 

следното уведомление: С настоящото Ви уведомяваме, че през месец януари 2022 г. 

„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството.  

Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции 

към 31.01.2022 г. е 129 845 броя. 

 

На 01.03.2022 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 

следното уведомление: С настоящото Ви уведомяваме, че през месец февруари 2022 г. 

„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е изкупувало обратно собствени акции на дружеството. 

Общият брой на притежаваните от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД собствени акции към 

28.02.2022 г. е 129 845 броя. 
 

На 22.03.2022 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността 

Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г., заверен от регистриран одитор.  

 

 

https://www.infostock.bg/infostock/control/announcement?filter=1&page=&fromDate=%EE%F2+%E4%E0%F2%E0&toDate=%E4%EE+%E4%E0%F2%E0&messageTopic=&ticker=EUTR&tickerValue=EUTR+%2F+4EJ+-+%C5%F3%F0%EE%F2%E5%F0%F0%E0+%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%C0%C4
https://www.infostock.bg/infostock/control/announcement?filter=1&page=&fromDate=%EE%F2+%E4%E0%F2%E0&toDate=%E4%EE+%E4%E0%F2%E0&messageTopic=&ticker=EUTR&tickerValue=EUTR+%2F+4EJ+-+%C5%F3%F0%EE%F2%E5%F0%F0%E0+%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%C0%C4
https://www.infostock.bg/infostock/control/announcement?filter=1&page=&fromDate=%EE%F2+%E4%E0%F2%E0&toDate=%E4%EE+%E4%E0%F2%E0&messageTopic=&ticker=EUTR&tickerValue=EUTR+%2F+4EJ+-+%C5%F3%F0%EE%F2%E5%F0%F0%E0+%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%C0%C4
https://www.infostock.bg/infostock/control/announcement?filter=1&page=&fromDate=%EE%F2+%E4%E0%F2%E0&toDate=%E4%EE+%E4%E0%F2%E0&messageTopic=&ticker=EUTR&tickerValue=EUTR+%2F+4EJ+-+%C5%F3%F0%EE%F2%E5%F0%F0%E0+%C1%FA%EB%E3%E0%F0%E8%FF+%C0%C4
http://www.euroterrabulgaria.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=115&lang=bg
http://www.euroterrabulgaria.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=115&lang=bg
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2. Влияние на важните събития за „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, 

настъпили към 31.03.2022 г. върху резултатите във финансовия отчет 

 

Към 31.03.2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД отчита нетни приходи от продажби 

в размер на 139 хил. лв. в сравнение с отчетените за същия период на 2021 г. нетни приходи 

от продажби на стойност 132 хил. лв., което представлява нарастване  на нетните приходи от 

продажби с 5,30 %. Нетните приходи от продажби на дружеството към 31.03.2022 г. 

включват 79,14 % приходи от продажба на услуги, 4,32 % приходи от продажба на стоки и 

16,55 % други приходи.  

Към 31.03.2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД отчита отрицателен нетен финансов 

резултат в размер на (210) хил. лв., спрямо отчетеният за същия период на 2021 г. 

отрицателен нетен финансов резултат в размер на (166) хил. лв. 

Към 31.03.2022 г. печалбата преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с 

финансовите разходи и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на „ЕУРОТЕРРА 

БЪЛГАРИЯ” АД е на стойност 300 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.03.2021 г. в размер 

на 101 хил. лв.  

Към 31.03.2022 г. печалбата преди облагане с данъци, увеличена с финансовите 

разходи и намалена с финансовите приходи (EBIT) на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД е на 

стойност (69) хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.03.2021 г. в размер на (34) хил. лв.  

Към 31.03.2022 г. общата сума на активите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД е 21 491 

хил. лв., а стойността на собствения капитал се понижава с 3,26 % до размер от  8 377 хил. 

лв.  

Финансови показатели на дружеството към 31.03.2022 г. 

Таблица 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ: 31.3.2022 31.3.2021 

Коефициент на обща ликвидност 0,35 0,16 

Коефициент на бърза ликвидност 0,35 0,14 

Коефициент на абсолютна ликвидност 0,16 0,01 

Коефициент на незабавна ликвидност 0,16 0,01 

 

 
 

Таблица 2 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ: 31.3.2022 31.3.2021 

Рентабилност на Основния Капитал -0,048  -0,04  

Рентабилност на Собствения Капитал (ROE) -0,025  -0,02  

Рентабилност на Активите (ROA) -0,010  -0,01  
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Таблица 3 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ: 31.3.2022 31.3.2021 

Коефициент на задлъжнялост 1,57 1,60 

Дълг / Активи 0,61 0,61 

Коефициент  на финансова автономност 0,64 0,63 

 

 
Таблица 4 

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 31.3.2022 31.3.2021 

EBITDA -69 -34 

EBIT  -111 -75 
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3. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено 

„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД през следващия финансов период   

 

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ 

Систематичните рискове са свързани с пазара и макросредата, в която Дружеството 

функционира, поради което те не могат да бъдат управлявани и контролирани от 

мениджмънта на компанията. Систематични рискове са: политическият риск, 

макроикономическият риск, инфлационният риск, валутният риск, лихвеният риск, 

данъчният риск. 

 
Таблица 5  

Вид риск Описание  

ПОЛИТИЧЕСКИ 

РИСК 
Политическият риск е вероятността от смяна на Правителството, или от внезапна промяна в 

неговата политика, от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни 

промени в европейското и/или националното законодателство, в резултат на което средата, в 

която оперират местните стопански субекти да се промени негативно, a инвеститорите да 

понесат загуби.  

Политическите рискове за България в международен план са свързани с поетите 

ангажименти за осъществяване на сериозни структурни реформи в страната в качеството й 

на равноправен член на ЕС, повишаване на социалната стабилност ограничаване на 

неефективните разходи, от една страна, както и със силната дестабилизация на страните от 

Близкия изток, зачестяващите заплахи от терористични атентати в Европа, бежански вълни 

и нестабилност на ключови страни в непосредствена близост до България.  

България, както и другите държави – членки на ЕС от региона, продължава да бъде сериозно 

засегната от общоевропейския проблем с интензивния бежански поток от Близкия изток. 

Други фактори, които също влияят на този риск, са евентуалните законодателни промени и в 

частност тези, касаещи стопанския и инвестиционния климат в страната. 

 
ОБЩ 

МАКРОИКОНОМ

ИЧЕСКИ РИСК 

По данни на Националния статистически институт от 29.03.2022 г. през  март 2022 г. 

общият показател на бизнес климата се понижава с 4.8 пункта в сравнение с февруари в 

резултат на неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и 

сектора на услугите. 
                                                                     Бизнес климат – общо 

 
                                 Източник: НСИ 

 

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ през март 2022 г.  спада със 

7.1 пункта. Оценките на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на 

предприятията са резервирани, като и очакванията им за следващите шест месеца се 

влошават. Основните пречки за дейността на предприятията остават свързани с несигурната 

икономическа среда, недостига на работна сила, фактора „други“5 и недостатъчното търсене 

от страната, като анкетата отчита нарастване на негативното влияние на първия фактор. В 

сравнение с предходния месец делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени 

в промишлеността да се повишат през следващите три месеца, се увеличава и достига 

29.4%.. 

 

По данни на Националния статистически институт през март 2022 г. съставният показател 

„бизнес климат в строителството“ запазва нивото си от предходния месец. Очакванията 

на строителните предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през 

следващите шест месеца, така и за дейността им през следващите три месеца, са 

благоприятни. Последната анкета обаче отчита увеличение на броя на клиентите със 

закъснения в плащанията. 
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Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила 

продължават да бъдат основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса, като през 

последния месец се наблюдава засилване на отрицателното въздействие на първите два 

фактора. По отношение на продажните цени в строителството 53.2% от мениджърите 

предвиждат те да се повишат през следващите три месеца. 

 

През март 2021 г. съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се 

понижава с 2.1 пункта в резултат на неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес 

състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-умерени са и мненията им 

относно настоящото и очакваното търсене на услуги. Основните проблеми за развитието на 

бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията 

в бранша. По отношение на продажните цени в сектора 23.6% от мениджърите очакват те да 

се повишат през следващите три месеца. 

 

Очаквнията на експертите на ЦБ са през 2022 г. растежът в еврозоната все още да бъде 

стабилен, но темпът му да бъде по-бавен, отколкото очакванията преди началото на войната. 

В макроикономическите прогнози експертите предвиждат 5,4% годишен растеж на БВП в 

реално изражение през 2021 г., 3,7% през 2022 г., 2,8% през 2023 г. и 1,6% през 2024 г. В 

сравнение с декемврийските прогнози перспективите за 2022 г. и 2023 г. са ревизирани 

надолу. Това почива на допускането, че сегашните прекъсвания на енергийните доставки и 

негативното въздействие върху доверието, свързано с конфликта, са временни и че 

глобалните вериги за доставки не са сериозно засегнати. При неблагоприятен сценарий, при 

който на Русия се налагат по-строги санкции, водещи до известни смущения в световните 

вериги за създаване на стойност, по-високи енергийни разходи и някои временни 

съкращения на производството в еврозоната, както и до допълнителни финансови 

сътресения и по-трайна несигурност, растежът в еврозоната през 2022 г. ще бъде с 1,2 

процентни пункта под този в базисния сценарий. Разликата през 2023 г. ще бъде ограничена, 

а през 2024 г. растежът ще бъде малко по-голям поради ефекта на догонване. В случай на 

тежък сценарий, който освен характеристиките на неблагоприятния сценарий предполага 

по-силна реакция на цените на енергийните стоки спрямо по-строги съкращения в 

предлагането и по-сериозна преоценка на финансовите пазари, растежът на БВП може да се 

окаже под този в базисния сценарий.  

Влиянието на руско-украинската война следва да се оценява в контекста на стабилните 

базови условия за икономиката на еврозоната, подпомогнати от широката подкрепа на 

политиката. Възстановяването на икономиката е стимулирано от отслабващия ефект на 

варианта „омикрон“ на коронавируса (COVID-19). 

 
ЛИХВЕН РИСК Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в лихвените нива, 

установени от финансовите институции на Република България. 

Икономическата оценка на Управителния съвет на Европейската Централна Банка към 

9 март 2022 г., отразена в Икономически бюлетин, бр. 2 /2022 г., е че световната икономика 

се е развивала с устойчиви темпове през 2021 г. въпреки неблагоприятните фактори, 

свързани с възобновяването на пандемията от коронавирус, и затрудненията в доставките. 

Показателите от проучванията показват продължаващо засилване на икономическата 

активност през първото тримесечие на 2022 г. Войната между Русия и Украйна обаче 

поражда значителна несигурност за иначе стабилните глобални перспективи. 

Неотдавнашните проучвания за икономическата активност показват, че от януари до 

февруари инерцията на растежа се е засилила, тъй като пандемията и натискът от страна на 

предлагането са отслабнали. Въпреки това поради икономическите последици от войната и 

постепенната отмяна на политическите стимули прогнозите за глобалния растеж бяха 

преразгледани надолу спрямо тези от декември, по-специално за 2022 г. и 2023 г. Растежът 

на световния БВП в реално изражение (без еврозоната) се очаква да се забави до 4,1% през 

2022 г. и до 3,6% през 2023 г. и 2024 г. Растежът на външното търсене в еврозоната се 

очаква да се понижи от 9,9% през 2021 г., до 4% през 2022 г., 3,2% през 2023 г. и 3,6% през 

2024 г. Сравнявайки с глобалния внос, външното търсене в еврозоната е по- тежко засегнато 

от конфликта поради сравнително големия дял в търговията на еврозоната на Русия и 

страните от Централна и Източна Европа, които са особено силно изложени на 

неблагоприятните последици от конфликта. В сравнение с предишните прогнози темпът на 

растеж на външното търсене в еврозоната остана без промяна за 2022 г., като влиянието на 

инвазията напълно компенсира положителния остатъчен ефект от 2021 г., а за 2023 г. и 2024 

г. той бе ревизиран надолу. 

Очакванията на експертите са  през 2022 г. затрудненията в доставките да започнат да 

намаляват и до 2023 г. да бъдат изцяло преодолени. Експортните цени на конкурентите на 

еврозоната бяха ревизирани нагоре за 2022 г. и 2023 г., тъй като по-високите цени на 
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борсовите стоки, затрудненията в доставките и възстановяващото се търсене съвпаднаха. 

Въпреки че бъдещото развитие на пандемията остава важен рисков фактор, който засяга 

базисните прогнози за глобалната икономика, войната между Русия и Украйна сериозно 

засилва несигурността. Така нареченият опашен, или остатъчен риск (tail risk) от 

надценяване, свързан с допълнителна ескалация, може да бъде значителен и да попречи на 

глобалното възстановяване, като същевременно засили инфлационния натиск. Войната 

между Русия и Украйна ще окаже съществено влияние върху икономическата активност в 

еврозоната чрез по-високите цени на енергийните и на борсовите стоки, нарушаването на 

международната търговия и отслабване на доверието. Въпреки това базовите условия са 

стабилни и са подкрепени от мащабна помощ по линия на паричната политика. 

Икономиката отбеляза 5,3% растеж през 2021 г., като в края на годината БВП се завърна на 

предпандемичното си равнище. Растежът обаче се забави до 0,3% в последното тримесечие 

на 2021 г. и се очаква да остане слаб и през първото тримесечие на 2022 г. Перспективите за 

икономиката ще зависят от хода на руско-украинската война, от влиянието на 

икономическите и финансовите санкции и от други мерки. Същевременно други фактори, 

които пречат на растежа, вече отслабват. Според базисния сценарий в прогнозите на 

експертите икономиката на еврозоната ще продължи да се развива стабилно през 2022 г., но 

с по-слаб темп, отколкото се очакваше преди да избухне войната. Мерките за ограничаване 

на разпространението на варианта „омикрон“ са имали по-слаб ефект от използваните при 

предишните вълни на пандемията и сега се отменят. Затрудненията в доставките, 

предизвикани от пандемията, също показаха известни признаци за намаляване, а пазарът на 

труда продължи да укрепва. Последиците от значителния шок по линия на цените на 

енергийните стоки върху хората и бизнеса може да бъдат отчасти смекчени чрез използване 

на спестяванията, натрупани по време на пандемията, и чрез компенсаторни фискални 

мерки. 

 

Руската инвазия в Украйна предизвика значителна нестабилност на финансовите пазари. 

След избухването на войната безрисковите лихвени проценти на паричния пазар частично 

забавиха увеличението си, наблюдавано след февруарското заседание на Управителния 

съвет, а курсът на акциите се понижи. Финансовите санкции срещу Русия, включително 

изключването на някои руски банки от СУИФТ, досега не са предизвикали сериозно 

напрежение на паричните пазари или недостиг на ликвидност в банковата система на 

еврозоната. Балансите на банките остават като цяло здрави благодарение на стабилните 

капиталови позиции и по-малкия брой необслужвани кредити. Сега банките са толкова 

рентабилни, колкото бяха и преди пандемията. Лихвените проценти по банкови кредити за 

фирми леко се повишиха, докато тези по ипотечни кредити за домакинства остават стабилни 

на исторически ниски нива. Кредитните потоци към фирми намаляха, след като през 

последното тримесечие на 2021 г. значително нараснаха. Кредитирането на домакинствата 

се запазва, особено за покупка на жилище.  

Въз основа на актуализираната си оценка и като взе предвид несигурната среда, 

Управителният съвет преразгледа графика на програмата за покупка на активи за 

следващите месеци. Месечно нетните покупки по APP ще възлязат на 40 млрд. евро през 

април, на 30 млрд. евро през май и на 20 млрд. евро през юни. Управителният съвет остава в 

готовност да внесе корекции във всички свои инструменти, когато е целесъобразно, за да 

гарантира, че инфлацията се стабилизира към неговата цел от 2% в средносрочен план. 

 

 
                                                                                                                                    *Източник:БНБ 

 

ИНФЛАЦИОНЕН 

РИСК 

 

Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което парите се 

обезценяват и съществува вероятност от понасяне на загуба от домакинствата и фирмите. 

 

По данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2022 г. спрямо декември 

2021 г. е 101.5%, т.е. месечната инфлация е 1.5%. Годишната инфлация за януари 2022 г. 

спрямо януари 2021 г. е 9.1%. Средногодишната инфлация за периода февруари 2021 - 
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януари 2022 г. спрямо периода февруари 2020 - януари 2021 г. е 4.1%. 

По предварителни данни на НСИ хармонизираният индекс на потребителските цени за 

януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. е 101.2%, т.е. месечната инфлация е 1.2%. 

Годишната инфлация за януари 2022 г. спрямо януари 2021 г. е 7.7%. Средногодишната 

инфлация за периода февруари 2021 - януари 2022 г. спрямо периода февруари 2020 - 

януари 2021 г. е 3.5%. 

 

Индексът на потребителските цени за февруари 2022 г. спрямо януари 2022 г. е 101.4%, т.е. 

месечната инфлация е 1.4%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2022 г. спрямо 

декември 2021 г.) е 2.9%, а годишната инфлация за февруари 2022 г. спрямо февруари 2021 

г. е 10.0%. Средногодишната инфлация за периода март 2021 - февруари 2022 г. спрямо 

периода март 2020 - февруари 2021 г. е 5.0%.  

Хармонизираният индекс на потребителските цени за февруари 2022 г. спрямо януари 2022 

г. е 101.2%, т.е. месечната инфлация е 1.2%. Инфлацията от началото на годината (февруари 

2022 г. спрямо декември 2021 г.) е 2.4%, а годишната инфлация за февруари 2022 г. спрямо 

февруари 2021 г. е 8.4%. Средногодишната инфлация за периода март 2021 - февруари 2022 

г. спрямо периода март 2020 - февруари 2021 г. е 4.2%. 

 

Индексът на потребителските цени за март 2022 г. спрямо февруари 2022 г. е 102.2%, т.е. 

месечната инфлация е 2.2%. Инфлацията от началото на годината (март 2022 г. спрямо 

декември 2021 г.) е 5.2%, а годишната инфлация за март 2022 г. спрямо март 2021 г. е 12.4%. 

Средногодишната инфлация за периода април 2021 - март 2022 г. спрямо периода април 

2020 - март 2021 г. е 6.0%. 

Хармонизираният индекс на потребителските цени за март 2022 г. спрямо февруари 2022 г. е 

102.1%, т.е. месечната инфлация е 2.1%. Инфлацията от началото на годината (март 2022 г. 

спрямо декември 2021 г.) е 4.5%, а годишната инфлация за март 2022 г. спрямо март 2021 г. 

е 10.5%. Средногодишната инфлация за периода април 2021 - март 2022 г. спрямо периода 

април 2020 - март 2021 г. е 5.0% 

 

 
*Източник:НСИ 

 

ВАЛУТЕН РИСК Експозицията към валутния риск представлява зависимостта и ефектите от изменението на 

валутните курсове. Систематичният валутен риск е вероятността от евентуална промяна на 

валутния режим на страната (валутен борд), което би довело или до обезценяване на лева 

или до поскъпване на лева спрямо чуждестранните валути. 

Валутният риск ще има влияния върху компании, имащи пазарни дялове, плащанията на 

които се извършват във валута, различна от лева и еврото. Българският лев е фиксиран към 

еврото в съотношение EUR 1 = BGN 1.95583, а Българската народна банка е длъжна да 

подържа ниво на българските левове в обръщение, равно на валутните резерви на банката, 

рискът от обезценяване на лева спрямо европейската валута е минимален и се състои във 

евентуално предсрочно премахване на валутния борд в страната. Очакванията са валутният 

борд да бъде отменен при приемането на еврото в България за официална платежна 

единица.  

На свое заседание на 30.06.2021 г. Координационният съвет за подготовка на Република 

България за членство в еврозоната прие проект на Национален план за въвеждане на еврото 

в Република България. Ангажиментът на България за приемане на единната европейска 

валута е препотвърден в Договора за присъединяването на Република България и Румъния 

към Европейския съюз, след като първоначално е заявен при започване на преговорите на 

страната ни за членство в ЕС. Подготовката за присъединяването на България към 

еврозоната е при целева дата 1 януари 2024 година. Въвеждането на еврото е планирано без 

преходен период, като датата на приемане на еврото ще съвпада с въвеждането му като 

официална разплащателна единица. Превалутирането ще се извършва чрез прилагането на 

неотменимо фиксирания валутен курс между еврото и лева. А след въвеждане на еврото в 
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рамките на месец левът и еврото ще бъдат едновременно законно платежно средство. 

Националният план за въвеждане на еврото в България е стратегическият документ, въз 

основа на който ще се реализира оперативната работа за замяна на лева с еврото. 

Документът е подготвен и приет в срока – 30 юни 2021 г., поставен в Постановление № 103 

на МС от 25 март 2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 168 на 

Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на 

Република България за членство в еврозоната (ДВ, бр. 52 от 2015 г.). 

В Националния план за въвеждане на еврото в България са описани принципите, 

институционалната и правно-нормативната рамка за приемане на еврото, както и основните 

дейности за успешното въвеждане на еврото от 1 януари 2024 година. Документът 

разглежда всички важни оперативни дейности и мерки, които участниците в подготовката за 

въвеждането на еврото – частният, публичният сектор и гражданите – следва да извършват 

като част от процеса по въвеждането на еврото.  

В началото на януари 2022 г. министър – председателят Кирил Петков в интервю пред 

Bloomberg TV потвърди, че България ще стане член на Еврозоната на 1 януари 2024 година. 

Той изказа становище, че преходът от българския лев към еврото трябва да се третира 

внимателно и изисква мащабна обществена информационна кампания и уточни, че страната 

ни ще запази непроменен сегашния фиксинг лев-евро до влизането през 2024 г. 

 

Брутният външен дълг към даден момент отразява размерът на текущите и безусловни 

задължения, изискващи плащане на главница и/или лихва от дебитора в даден бъдещ 

момент, които се дължат на нерезиденти от резидентите на дадена икономика. Високият 

брутен външен дълг е предпоставка за потенциални проблеми с изплащането на 

задълженията, особено когато съществува значителен валутен риск. 

По данни на БНБ от 30.03.2022 г. брутният външен дълг1 в края на януари 2022 г. възлиза на 

41 675.8 млн. евро (55.5% от БВП2), което е с 2790.8 млн. евро (7.2%) повече в сравнение с 

края на януари 2021 г. (38 885 млн. евро, 57.3% от БВП). В края на януари 2022 г. 

краткосрочните задължения са 6701.5 млн. евро (16.1% от брутния дълг, 8.9% от БВП) и се 

увеличават с 945.1 млн. евро (16.4%) спрямо края на януари 2021 г. (5756.4 млн. евро, 14.8% 

от дълга, 8.5% от БВП). Дългосрочните задължения възлизат на 34 974.3 млн. евро (83.9% от 

брутния дълг, 46.6% от БВП), като се увеличават с 1845.7 млн. евро (5.6%) спрямо края на 

януари 2021 г. (33 128.5 млн. евро, 85.2% от дълга, 48.8% от БВП). 

 
ДАНЪЧЕН РИСК От определящо значение за финансовия резултат на компаниите е запазването на текущия 

данъчен режим. Няма гаранция, че данъчното законодателство, което е от пряко значение за 

дейността на Дружеството, няма да бъде изменено в посока, която да доведе до значителни 

непредвидени разходи и съответно да се отрази неблагоприятно на неговата печалба. 

Системата на данъчно облагане в България все още се развива, в резултат на което може да 

възникне противоречива данъчна практика. 

 
ВЛИЯНИЕ НА 

СЪБИТИЯТА В 

УКРАЙНА И 

ПОСЛЕДИЦИТЕ 

ОТ COVID-19  

През февруари 2022 г., след военния конфликт между Русия и Украйна, някои държави 

обявиха въвеждането на пакети от санкции срещу държавния дълг на Руската федерация и 

редица руски банки, както и персонални санкции срещу редица физически лица. Поради 

нарастващото геополитическо напрежение от февруари 2022 г. се наблюдава значително 

повишаване на волатилността на пазарите на ценни книжа и валута, както и значително 

поевтиняване на рублата спрямо щатския долар и еврото. Очакванията са въведените 

санкции да повлияят на дейността на руски и украински предприятия в различни сектори на 

икономиката. Предвид прогнозите за значително забавяне на икономиката в световен мащаб 

заради събитията в Украйна, се очаква това да доведе до намаляване на потреблението и 

реалните доходи на населението. Мащабните сътресения във веригите на доставки, които 

започнаха от началото на пандемията и се задълбочиха вследствие на руската инвазия, 

наложиха преосмисляне на цялата логистика, с цел скъсяване на разстоянията, за да се 

минимализира бъдещ риск от прекъсване на производствените процеси.  

Към момента на изготвяне на настоящия доклад е отпаднала извънредната епидемична 

обстановка в страната, като се очаква отмяна на различни плащания, въведени от 

централната власт като обезщетения за намаляване на негативните последствия от 

преустановяване на бизнеса, във връзка с COVID-19. 

  
 

РИСК ОТ 

ПОКАЧВАНЕ НА 

ЦЕНИТЕ НА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИ

ЯТА 

 

 

Българският енергиен сектор е от ключово значение за бъдещото развитие и устойчивост на 

икономиката на цялата страна. Държавната политика в енергетиката се осъществява чрез 

Народното събрание и Министерския съвет, съгласно чл. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ). 

Енергийната политика на страната се провежда от министъра на енергетиката. 

Основния риск в сектора е зависимостта на страната от вноса на природен газ и други важни 
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за сектора ресурси. Основен местен ресурс на България са лигнитните въглища. Ядрената 

енергия се отчита за местен източник и в значителна степен допринася за подобряване на 

енергийната независимост. Трябва да се отбележи, че енергийната зависимост на България е 

значително по-ниска от средната за страните членки на ЕС. 

Основен приоритет на Министерството на енергетиката при провеждането на енергийната 

политика на страната е набелязването на средносрочни и дългосрочни приоритети в 

развитието на енергетиката, включително постигане на хармонизирана връзка между 

енергийната политика на Република България и тази на Европейския съюз. 

Основните цели в сектора са постигане високотехнологична, сигурна и надеждна енергийна 

система, която използва максимално наличния ресурс в България и защитава максимално 

българските потребители. Очакваното свързване на газопреносните мрежи на България и 

Гърция ще допринесе за значителното намаляване на вероятността от рязко покачване на 

цените на доставяният природен газ, а от там и на произвежданите топлинна и ел. енергия. 

 

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ 

Специфичните рискове намират проявление и са свързани с конкретната сфера на 

дейност на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, а именно: изграждане, покупко-продажба и 

експлоатация на недвижими имоти.  

Дружеството, изпълнявайки инвестиционните си проекти, ще бъде изложено на 

следните групи рискове:  

ДОСТЪП ДО ИЗТОЧНИЦИ И ЦЕНА НА ФИНАНСИРАНЕ 

Разработването и изпълнението на инвестиционни проекти на дружеството в известна 

степен е зависимо от външно финансиране. Възможностите за бърз достъп до кредитен 

ресурс на приемлива цена (лихвени проценти по кредитите) пряко ще рефлектира върху 

възвръщаемостта на направените инвестиции, съответно върху размера на годишната 

печалба на Дружеството и доходите на акционерите.  

Финансовите институции отпускат все по – малко кредити. Основните причини за 

това са спадът в цените на жилищата и по-ниският процент на финансиране от страна на 

банките.  

СЛАБА ЛИКВИДНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

Инвестициите в недвижими имоти са едни от най-слабо ликвидните активи, като 

продажбата им е свързана с продължителни периоди от време и високи транзакционни 

разходи. Управлението на този вид риск може да бъде осъществено само на база 

оптимизиране на капиталовата структура на дружеството чрез използване на механизмите на 

дълговото финансиране, както и чрез хеджиране на риска чрез поддържане на многократно 

по-ликвидните финансови активи. 

РИСК ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

 При наемане на строителни компании, които да изградят недвижими имоти, за 

„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД съществуват следните рискове: 

 Строителните компании да не извършат изграждането на имота с необходимото 

качество; 

 Да не бъдат спазени определените в договора срокове; 

 Изграждането да не бъде осъществено в рамките на определените разходни норми. 

 

 ВЛИЯНИЕ НА СЪБИТИЯТА В УКРАЙНА И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ COVID-19 

  

 През февруари 2022 г., след военния конфликт между Русия и Украйна, някои 

държави обявиха въвеждането на пакети от санкции срещу държавния дълг на Руската 

федерация и редица руски банки, както и персонални санкции срещу редица физически лица. 

Поради нарастващото геополитическо напрежение от февруари 2022 г. се наблюдава 

значително повишаване на волатилността на пазарите на ценни книжа и валута, както и 
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значително поевтиняване на рублата спрямо щатския долар и еврото. Очакванията са 

въведените санкции да повлияят на дейността на руски и украински предприятия в различни 

сектори на икономиката. Предвид прогнозите за значително забавяне на икономиката в 

световен мащаб заради събитията в Украйна се очаква, това да доведе до намаляване на 

потреблението и реалните доходи на населението. Мащабните сътресения във веригите на 

доставки, които започнаха да се проявяват от началото на пандемията  и се задълбочиха 

вследствие на руската инвазия наложиха преосмисляне на цялата логистика, с цел скъсяване 

на разстоянията, за да се минимализира бъдещ риск от прекъсване на производствените 

процеси. Към момента на изготвяне на настоящия доклад е отпаднала извънредната 

епидемична обстановка в страната, като се очаква отмяна на различни плащания, въведени 

от централната власт като обезщетения за намаляване на негативните последствия от 

преустановяване на бизнеса, във връзка с COVID-19.    

 Ръководството на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД ще продължи да оценява 

въздействието на събитията в Украйна върху дейността на дружеството. 

 

4. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през отчетния 

период 

  

 През отчетния период ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е сключвало сделки със 

свързани лица. 

 

 

 

19.04.2022 г. 

гр. София    За „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД:              ................................ 

                                                           Лидия Герджикова  

                                                           /пълномощник на Михаил Терианос -  

              Изпълнителен директор/ 
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Съветът на директорите на “EУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ”АД уведомява всички настоящи и 

бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл. 12, 

ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 за първоначално и последващо разкриване на информация при публично 

предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазари е 

представена съгласно Приложение № 4 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата 

информация за дейността на дружеството за периода 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. В интерес на 

инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, междинния доклад за дейността на 

дружеството, междинния финансов отчет за същия период, както и с допълнителната информация 

съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 на КФН преди да вземат решение да инвестират в 

ценните книжа на дружеството. 

 

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА 

ПРЕДСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или 

непълни данни в настоящата информация към 31.03.2022 г. са:  

 Михаил Пантазис Терианос – Изпълнителен директор и Председател на СД; 

 Олга Христос Териану – член на СД и 

 Маргарита Алексиева Стоянова – независим член на СД. 

На проведеното на 20.09.2021 г. ИОСА Елена Йосифова Коцева-Петропулу е освободена, 

като за нов член на СД е избрана Маргарита Алексиева Стоянова. Вписването в ТР е на 

05.10.2021 г. 
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН  

КЪМ 31.03.2022 г.   

 

 

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството 

През отчетния период не е извършвана промяна на лицата, упражняващи контрол върху 

„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.  

 

Към 31.03.2022 г. структурата на капитала на дружеството е следната:  
 

Акционер Брой акции % от капитала 

Олга Христос Териану 2 274 985 50.00 

Михаил Пантазис Терианос 1 628 997 35.80 

Пантазис Михаил Терианос 445 482 9.79 

"ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ" АД – обратно изкупени акции 129 845 2.85 

Други физически и юридически лица 70 691 1.56 

 

Посочените трима акционери – физически лица са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13, 

буква „г” от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК и следователно могат да упражняват контрол 

по § 1, т. 14, буква „а” от същите разпоредби. 

 

2.  Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно 

дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на 

дружеството в несъстоятелност 

 През отчетния период не е откривано производство по несъстоятелност за „ЕУРОТЕРРА 
БЪЛГАРИЯ” АД. 
 

3.  Сключване или изпълнение на съществени сделки 

Към 31.03.2022 г. „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД не е сключвало и/или изпълнявало 

съществени сделки, които водят или може основателно да се предположи, че ще доведат до 

благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите или 

печалбата на дружеството, от друг финансов показател, както и пазарната цена на издадените 

акции от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД, с изключение на посочените във финансовия отчет.  

 

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие 

 През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на 
договор за съвместно предприятие от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД.  

 

5.  Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната 

През отчетния период не е извършена промяна на одитора на дружеството. На Общо 

събрание на акционерите, проведено на 22.06.2021 г., е взето решение за избор на „Ековис Одит 
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България“ АД, с регистриран одитор Георги Тренчев, който да завери ГФО на Дружеството за 

2021 г. Предстои избора на одитор, който да провери и завери ГФО на Дружеството за 2022 г.  

 

6.  Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения 

или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 

на сто от собствения капитал на дружеството 

През отчетния период не е било образувано или прекратено съдебно или арбитражно 
дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно 
дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на „ЕУРОТЕРРА 
БЪЛГАРИЯ” АД. 

 

7.  Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от 

емитента или негово дъщерно дружество 

 През отчетния период не е извършвана покупка, продажба или учредяване на залог на 
дялови участия в търговски дружества от „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД. 
 

8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за 

инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да 

притежават публично предлагани ценни книжа. 

Не са налице други обстоятелства, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите 

при вземането на обосновано инвестиционно решение.  

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 2 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 09.11.2021 Г. ЗА 

ПЪВОНАЧАЛНО  И ПОСЛЕДВАЩО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ 

ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ДОПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА 

ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР  

 

През отчетния период Дружеството е оповестявало информация по чл. 7 от Регламент 

596/2014 г. на интернет страницата си -  https://www.euroterrabulgaria.bg/index.php?lang=bg, както и 

чрез интернет медията www.infostock.bg.    

   

 

    

 

 

    За “ ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД:    ............................... 

19.04.2022 г.  

                                                                                 Лидия Герджикова 

                                                                        /пълномощник на Михаил Терианос -  

         Изпълнителен директор/ 

https://www.euroterrabulgaria.bg/index.php?lang=bg
http://www.infostock.bg/


ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 31.03.2022 г. 
 
 
ОБЩА КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” акционерно дружество, регистрирано с Решение № 1 по ф.д. 6219/2003 г.на 

СГС и в Търговския регистър с ЕИК 131104838. Седалището и адресът на управление на дружеството 

е гр. София 1000, бул. Витоша 1, ет. 6.  

 Предметът на дейност  е покупки, продажби, ипотеки, отдаване под наем и управление на 

недвижими имоти, сгради и сгради архитектурни паметници, осигуряване на брокерски и други 

консултантски услуги в областта на недвижимите имоти; строителство на сгради, жилищни 

комплекси, търговски и административни сгради, хотели, складови помещения, както и всякакви 

други сгради с каквото и да е предназначение; придобиване и строителство срещу обезщетение; 

осигуряване на услуги и инвестиции в областта на строителството, както и всякакви други услуги 

свързани с управлението и техническата поддръжка на недвижима собственост; покупка, 

прехвърляне на акции на български и чужди фирми, внос и износ, търговия, търговско 

представителство на физически и юридически лица от страната и чужбина, покупка на дялове от 

фирми с какъвто и да е предмет на дейност, както и всяка друга дейност незабранена от закона. 

„ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД планира  да запази сегашната си дейност чрез развитие на политиката на 

инвестиции в недвижими имоти, с потенциал за нарастване на тяхната стойност, както и инвестиции 

в имоти с възможност за отдаване под наем и реализиране на приходи от предоставените услуги.  

Основен приоритет за Дружеството е разработването на рентабилни и перспективни инвестиционни 

проекти и повишаване ефективността на съществуващите инвестиционни стратегии. 

 През периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. няма промени  в търговската регистрация на 

дружеството. 

 На 13.11.2013 г. е проведено извънредно общо събрание на акционерите на „ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ“ 

АД, на което е прието решение за намаляване на капитала от 18 200 000 лв. на 4 550 000 лв. по реда на 

чл. 200, т. 1 от ТЗ чрез намаляване на номиналната стойност на акциите от 4.00 лв. на 1.00 лв. 

На 16.04.2014 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на „ЕУРОТЕРРА 

БЪЛГАРИЯ” АД е вписано решението на ОСА от 13.11.2013 г. за намаляване на капитала на 

дружеството под № 20140416163631.  

Акциите на дружеството са предложени за търговия на БФБ – АД. 

1.1. Собственост и управление 

Акционери на дружеството към 31.03.2022 г. 

Акционери Брой акции 
Процент от 

капитала 

Пантазис Михаил Терианос 445482 9.79 % 

Михаил Пантазис Терианос 1628997 35.80% 

Олга Христос Териану 2274985 50% 



Еуротерра България АД - обратно 
изкупени собствени акции 129845 2.85% 
Други физически и юридически 
лица 70691 1.56% 

Общо 4550000 100% 
 

“ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява и 

представлява от Съвет на директорите.  

Към 31.03.2022 г. съставът на Съвета на директорите на дружеството е в следния състав:   

1. Михаил Терианос – Изпълнителен директор и Председател на СД 
2. Олга Териану – Заместник - председател  на СД 
3. Маргарита Алексиева Стоянова  – независим член на СД  
Дружеството се представлява от Михаил Пантазис Терианос - Изпълнителен директор и Председател 
на Съвета на директорите и Олга Христос Териану – Заместник–председател  на Съвета на 
директорите, заедно и поотделно.  
През периода няма промяна  начина на представляване на дружеството. Не е назначаван или 
освобождаван прокурист. 
Съгласно Закона за независимия финансов отдит е избран одитен комитет в състав: 
1. Руслан Пейчев 
2. Тодор Пасков 
3. Константинос Каридис 
Към 31.03.2022 г. “ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ” АД няма разкрити клонове и представителства в страната 
и чужбина.  
 
Средната численост на персонала  за отчетния  период на  дружеството е 5 (пет) служители. 

 

 

СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ 

 

1.2. Изразяване за съответствие 

Финансовите отчети са изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансово 

отчитане (МСФО), приети от ЕС, общоприето наименование на счетоводната база, дефинирана в т. 8 

на ТР на Закона за счетоводството под наименование „Международни счетоводни стандарти“. 

Оповестените по-долу счетоводни политики са прилагани последователно през всички периоди, 

представени в този финансов отчет.  

Годишният финансов отчет е индивидуален. Дружеството не изготвя консолидиран отчет. При 

изготвянето на отчета и в съответствие с одобрената счетоводна политика дружеството е приложило 

следните принципи: честно представяне и съответствие с МСФО, текущо начисляване, 

последователност на представянето,  същественост и обобщаване, некомпенсиране на активи и 

пасиви, освен ако такова се изисква или разрешава от стандарт, сравнителна информация.  В 

пояснителните приложения е оповестена информация в допълнение към представената в годишния 

отчет в съответствие с новите актуални изисквания за оповестяване. 



1.3. База за оценяване   

Този финансов отчет е изготвен на базата на историческата стойност, модифициран в отделни случаи 

с преоценката на някои активи и пасиви по тяхната справедлива стойност, като това се упоменава, 

когато се прави.  

 

1.3.1. Действащо предприятие 

Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие. Към датата на 

изготвяне на настоящия финансов отчет ръководството е направило преценка на способността на 

Дружеството да продължи своята дейност като действащо предприятие на база на наличната 

информация за предвидимото бъдеще.  

1.3.2. Корекции и рекласификации 

Дружеството представя сравнителна информация във финансовите си отчети за една предходна 

година. Когато е необходимо, сравнителните даннни се рекласифицират, за да се постигне 

съпоставимост спрямо промени в представянето в текущия период.  

1.4. Функционална валута и валута на представяне 

Финансовият отчет е представен в български лева (BGN), която е функционална валута на 

Дружеството. Цялата финансова информация, представена в лева, е закръглена до хиляда.  

1.5. Чуждестранни валути 

При изготвянето на финанасовите отчети сделките във валута, различна от функционалната валута 

на дружеството (чуждестранни валути) са признати по обменните курсове, на датите на 

транзакциите. В края на всеки отчетен период, паричните позиции, деноминирани в чуждестранни 

валути, се конвертират по централния курс на БНБ за тази дата. От 1 януари 1999 година българският 

лев е фиксиран с курс 1,95583 към еврото.  

1.6. Признаване на приходи 

Приходите се признават на база принципа на начисляване и до степен, до която стопанските изгоди 

се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат да се оценят надеждно. Приходите се 

оценяват по справедливата стойност на полученото възнаграждение, намалени с отстъпки и данъци 

върху продажбите. Приходите от продажби на услуги – наеми се начисляват в момента на тяхното 

възникване, независимо от паричните постъпления. Приходите от продажби на имоти се признават, 

когато: 

- дружеството е прехвърлило на купувача значителните рискове и ползи, произтичащи от 

собствеността върху имотите; 

- дружеството не запазва нито продължаващо участие в управлението, до степента, която 

обикновено се свързва с правото на собственост, нито ефективен контрол върху продадения актив; 

- сумата на приходите може да бъде надеждно измерена; 

- когато е вероятно, че икономическите ползи, свързани със сделката ще се влеят в 

дружеството, както и направените разходи по сделката, или тези, които предстои да бъдат 

направени, могат да бъдат надеждно измерени. 

Приходите от продажба на имоти се признават по справедлива стойност на полученото 

възнаграждение или възнаграждението, което се очаква да бъде получено. Приход от продажба на 



стоки – имоти се признава в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход след 

ефективна продажба с нотариален акт. Отчетната стойност на продажбите се формира от разходи, 

които са директно свързани с изграждането на продадените през годината имоти, като разходи за 

проектантски и архитектурни работи, строително-монтажни работи, разходи за персонал и разходи 

по обслужването на целеви банков кредит във връзка със строителството – банкови лихви и такси.  

1.7. Разходи 

Разходите се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и 

съпоставимост. Оценяват се по справедлива стойност на платеното или подлежащо за получаване. 

Финансовите разходи включват начисления за лихви по заеми и лихви по държавни вземания, загуби 

от операции в чуждестранна валута, други банкови такси и комисионни.  

Разходите по заеми, които могат пряко да се припишат на придобиването или строителството на 

актив, отговарящ на условията на МСС 23 Разходи по заеми, се капитализират в стойността на актива 

като част от неговата себестойност. Другите разходи по заеми се признават като разход в периода, за 

който се отнасят  

1.8. Доходи на персонала 

Трудовите и осигурителните отношения с работниците и служителите в дружеството се основават на 

разпоредбите на Кодекса на труда и действащото осигурително законодателство. Пенсионните и 

осигурителни планове, в които дружеството е страна в качеството му на работодател, се основават на 

българското законодателство. 

2.7.1 Краткосрочни доходи на персонала  

Краткосрочните доходи на персонала включват заплати и възнаграждения, платен годишен отпуск и 

платен отпуск по болест, платими до една година от отчетната дата. Задължения за краткосрочни 

доходи на наети лица се отчитат като разход, когато свързаните с тях услуги са предоставени. Към 

датата на годишния финансов отчет, дружеството прави оценка на очакваните разходи по 

натрупващи се компенсируеми отпуски, които не са били използвани и които се очаква да бъдат 

изплатени. Оценката включва преценка за разходите за възнаграждения и разходите за вноски по 

задължително обществено и здравно осигуряване.   

2.7.2 Планове с дефинирани вноски 

Дружеството в качеството на работодател, извършва задължително осигуряване на наетия персонал 

за фонд „Пенсии“ и други осигурителни фондове. Размерите на осигурителните вноски се 

утвърждават ежегодно със Закона за държавния бюджет и Закона за бюджета на НЗОК. Тези 

осигурителни пенсионни вноски, извършвани от дружеството, в качеството му на работодател по 

своята същност са дефинирани вноски.  

2.7.3. Доходи след приключване на трудовите правоотношения 

Дружеството има задължения за изплащане на доход при напускане на тези свои служители, които се 

пенсионират в съответствие с изискванията на чл. 222, § 3 от Кодекса на труда в България.  

1.9. Данъци върху дохода 



Съгласно закона за корпоративното подоходно облагане дружеството дължи корпоративен данък в 

размер 10 % върху облагаемата печалба. Отчетния период дружеството приключва с данъчна загуба 

и не дължи корпоративен данък.  

Дружеството  е приело да прилага балансовия метод на задълженията за отчитане на временните 

данъчни разлики, при който временните данъчни разлики се установяват чрез сравняване на 

балансовата стойност с данъчната основа на активите и пасивите. Отсрочените данъчни задължения 

да се признават при всички случаи на възникване, а отсрочените данъчни активи, само до степента, 

до която ръководството счита, че е сигурно, че дружеството ще реализира печалба, за да използва 

данъчния актив. 

1.10. Нетна печалба на акция  

Дружеството изчислява основната нетна печалба на акция, съответстваща на печалбата или загубата, 

подлежащи на разпределение между притежателите на обикновени акции. Основната нетна печалба 

на акция се изчислява като се раздели печалбата или загубата за периода, подлежаща на 

разпределение между притежателите на акции (числител) на средно претегления брой на държаните 

обикновени акции за периода (знаменател). 

 

1.11. Имоти, машини и съоръжения 

Наличните нетекущи активи на дружеството – имоти, съоръжения, оборудване и инвентар се отчитат 

и представят във финансовия отчет по цена на придобиване, намалена  с натрупаната амортизация.  

Първоначално придобиване 

При първоначално придобиване имотите, машините, съоръженията и оборудването се оценяват по 

себестойност, която включва покупната цена, такси, лихви по банкови заеми и всички други преки 

разходи, необходими за привеждането на актива в състояние за употреба по предназначение.  

Други преки разходи включват: разходи за подготовка на обекта, разходи по първоначална доставка 

и обработка, разходи за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, невъзстановими 

данъци и други. 

Дружеството е определило стойностен праг от 700 лева, под който придобитите активи, независимо 

че притежават характеристики на дълготрайни материални активи, се отчитат като текущ разход.  

Последващо оценяване 

Избраният от дружеството подход за последваща оценка на имотите, машините, съоръженията и 

оборудването се извършва по модела на цената на придобиване, намалена с начислените 

амортизации и натрупаните загуби от обезценка съгласно изискванията на МСС 16 Имоти, машини и 

съоръжения.  

Последващи разходи 

Извършените последващи разходи, свързани с имоти, машини, съоръжения и оборудване, които имат 

характер на подобрения и реконструкция се капитализират към стойността на съответния актив.  

Амортизация 



Амортизацията се начислява в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на база 

линеен метод за очаквания срок на полезен живот на имоти, машини, съоръжения и оборудване. 

Очакваният полезен живот на имоти, машини, съоръжения и оброрудване и стопански инвентар е 

както следва: 

Компютърна техника – 2 години 

Машини и оборудване – 3 години 

Стопански инвентар и други активи – 7 години 

1.12. Инвестиционни имоти 

Дружеството отчита инвестиционни имоти, съгласно МСС 40. Инвестиционни са имотите, държани за 

получаване на приходи от наеми или за увеличаване стойността на капитала, или и за двете. 

Инвестиционните имоти се оценяват първоначално по цена на придобиване, включително разходите 

по сделката. Разходите за подмяна на части от инвестиционен имот се включват в неговата балансова 

стойност когато тези разходи бъдат извършени и при условие, че отговарят на критериите за 

признаване на инвестиционен имот.  

След първоначалното признаване инвестиционните имоти се отчитат по цена на придобиване минус 

натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка в съответствие с изискванията на МСС 

16. 

Дружеството прилага линеен метод на амортизация за своите инвестиционни имоти. Ръководството 

на дружеството е определило очакван полезен срок за използване на инвестиционните си имоти.  

 

1.13. Активи в процес на изграждане 

Дружеството отчита като активи в процес на изграждане направените разходи по привеждането на 

даден актив в състояние, готов за експлоатация или продажба. Капитализираните разходи включват 

административни такси за получаване на разрешения, строително-монтажни работи, проектиране, 

архитектурни и строителни планове, лихви по целеви банкови заеми и всички други преки разходи. 

Активите в процес на изграждане се класифицират като нетекущи активи. При въвеждането им в 

експлоатация се рекласифицират като материални запаси – стоки за продажба.  

Обезценка на активи 

В края на всеки отчетен период дружеството прави преглед на балансовите стойности на 

материалните, за да определи дали има някаква индикация, че за тези активи е налице загуба от 

обезценка. В случай, че такива индикации са налице предприятието прави формална оценка 

възстановимата стойност на актива, вземайки предвид външни и вътрешни източници на 

информация, за да се определи степента на загуба от обезценката. 

Възстановимата сума е по-високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажбата 

и стойността в употреба. Ако възстановимата стойност на даден актив се очаква да бъде по-малка от 

неговата балансова стойност, балансовата стойност се намалява до неговата възстановима стойност. 

Загуба от обезценка се признава незабавно в печалба или загуба, освен ако съответният актив се 



оценява по преоценена стойност, в който случай забута от обезценка се третира като намаление от 

преоценка.  

1.14. Материални запаси 

Материалните запаси се представят във финансовия отчет по по-ниската от стойността на 

придобиване и нетната реализуема стойност. Нетната реализуема стойност е очакваната продажна 

цена в нормална бизнес среда, намалена със стойността на разходите за довършителни дейности и 

разходи по продажбата. Определя се на база проучвания на пазара и експертна оценка. Цената на 

придобиване на материалните запаси включва разходи за придобиване и разходи, направени във 

връзка с доставянето им до определено местоположение и подготовката има за употреба. 

Изписването на материални запаси е по метода на конкретна идентификация на себестойността.  

1.15. Парични средства и парични еквиваленти 

Паричните средства и парични еквиваленти се състоят от парични наличности в каса, парични 

наличности в банкови сметки и краткосрочните депозити в банки. За целите на изготвянето на 

Отчета за паричните потоци: 

- Парични постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици, включително 

плащания, свързани с имоти, машини и съоръжения, са представени брутно с включен ДДС (20%); 

- Плащанията, свързани с местни данъци и такси се представят в оперативната дейност като 

самостоятелни позиции. 
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Данни за лицето

СПРАВКИ

годишни и шестмесечни

на индивидуална основа

по чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2

за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, 

акционерни дружества със специална инвестиционна цел и 

лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период



(в хил.лева)

АКТИВИ
Код на 

реда 
Текущ период 

Предходен 

период 
 СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ  И ПАСИВИ 

Код на 

реда 
Текущ период

Предходен 

период

а б 1 2 а б 1 2

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване I. Основен капитал 

1. Земи (терени ) 1-0011 Записан и внесен капитал т.ч.:  1-0411 4 550 4 550

2. Сгради и конструкции 1-0012 обикновени акции 1-0411-1

3. Машини и оборудване 1-0013 1 1 привилегировани акции 1-0411-2

4. Съоръжения 1-0014 Изкупени собствени обикновени акции 1-0417 -130 -130

5. Транспортни средства 1-0015 Изкупени собствени привилегировани акции 1-0417-1

6. Стопански инвентар 1-0017-1 11 12 Невнесен капитал 1-0416

7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи 1-0018
Общо за група І: 1-0410 4 420 4 420

8. Други 1-0017 II. Резерви

Общо за група I: 1-0010 12 13 1. Премийни резерви  при емитиране на ценни книжа 1-0421

II. Инвестиционни имоти 1-0041 20 848 20 890 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 1-0422 6 299 6 299

III. Биологични активи 1-0016 3. Целеви резерви, в т.ч.: 1-0423 0 0

IV. Нематериални активи общи резерви 1-0424

1. Права върху собственост 1-0021 специализирани резерви 1-0425

2. Програмни продукти 1-0022 други резерви 1-0426

3. Продукти от развойна дейност 1-0023 Общо за група II: 1-0420 6 299 6 299

4. Други 1-0024 III. Финансов резултат

Общо за група IV: 1-0020 0 0 1. Натрупана печалба  (загуба) в т.ч.: 1-0451 -2 132 -1 892

неразпределена печалба 1-0452 651 651

V. Търговска репутация непокрита загуба 1-0453 -2 783 -2 543

1. Положителна репутация 1-0051 еднократен ефект от промени в счетоводната политика 1-0451-1

2. Отрицателна репутация 1-0052 2. Текуща печалба 1-0454

Общо за група V: 1-0050 0 0 3. Текуща загуба 1-0455 -210 -240

VI. Финансови активи Общо за група III: 1-0450 -2 342 -2 132

1. Инвестиции в: 1-0031 0 0

дъщерни предприятия 1-0032

смесени предприятия 1-0033 ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): 1-0400 8 377 8 587

асоциирани предприятия 1-0034

други предприятия 1-0035

2. Държани до настъпване на падеж 1-0042 0 0 Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 1-0400-1

държавни ценни книжа 1-0042-1

облигации, в т.ч.: 1-0042-2 В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 

общински облигации 1-0042-3 I. Търговски и други задължения

други инвестиции, държани до настъпване на падеж 1-0042-4 1. Задължения към свързани предприятия 1-0511 1 542 1 534

3. Други 1-0042-5 2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 1-0512 9 751 10 045

Общо за група VI: 1-0040 0 0 3. Задължения по ЗУНК 1-0512-1

VII. Търговски и други вземания 4. Задължения по получени търговски заеми 1-0514

1. Вземания от свързани предприятия 1-0044 5. Задължения по облигационни заеми 1-0515

2. Вземания по търговски заеми 1-0045 6. Други 1-0517

3. Вземания по финансов лизинг 1-0046-1 Общо за група I: 1-0510 11 293 11 579

4. Други 1-0046

Общо за група VII: 1-0040-1 0 0 II. Други нетекущи пасиви 1-0510-1

 III. Приходи за бъдещи периоди 1-0520

VIII. Разходи за бъдещи периоди 1-0060 IV. Пасиви по отсрочени данъци 1-0516

IX. Активи по отсрочени данъци  1-0060-1 V.Финансирания 1-0520-1

ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): 1-0100 20 860 20 903 ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): 1-0500 11 293 11 579

СЧЕТОВОДЕН  БАЛАНС 

(на индивидуална основа)

на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131104838

към 31.03.2022 г.



а б 1 2 а б 1 2

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

I. Материални запаси I. Търговски и други задължения

1. Материали 1-0071 1. Задължения по получени заеми към банки и  небанкови финансови 

институции
1-0612

2. Продукция 1-0072 2. Текуща част от нетекущите задължения 1-0510-2 587 389

3. Стоки 1-0073 47 3. Текущи задължения, в т.ч.:  1-0630 1 057 1 298

4. Незавършено производство 1-0076 задължения към свързани предприятия 1-0611

5. Биологични активи 1-0074 задължения по получени търговски заеми 1-0614

6. Други 1-0077 задължения към доставчици и клиенти 1-0613 39 48

Общо за група I: 1-0070 0 47 получени аванси 1-0613-1 980 980

задължения към персонала 1-0615 23 67

II. Търговски и  други вземания задължения към осигурителни предприятия 1-0616 5 4

1. Вземания от свързани предприятия 1-0081 92 80 данъчни задължения 1-0617 10 199

2. Вземания от клиенти и доставчици 1-0082 97 43 4. Други 1-0618 8

3. Предоставени аванси 1-0086-1 5. Провизии 1-0619 177 177

4. Вземания по предоставени търговски заеми 1-0083 Общо за група І: 1-0610 1 821 1 872

5. Съдебни и присъдени вземания 1-0084 110 110

6. Данъци за възстановяване 1-0085 31 31 II. Други текущи пасиви 1-0610-1

7. Вземания от персонала 1-0086-2

8. Други 1-0086 5 1 III. Приходи за бъдещи периоди 1-0700 12

Общо за група II: 1-0080 335 265

IV. Финансирания 1-0700-1

III.Финансови активи 

1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. 1-0093 0 0  ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): 1-0750 1 821 1 884

дългови ценни книжа 1-0093-1

дeривативи 1-0093-2

други 1-0093-3

2. Финансови активи, обявени за продажба  1-0093-4

3. Други 1-0095

Общо за група III: 1-0090 0 0

IV. Парични средства и парични еквиваленти

1. Парични средства в брой 1-0151 1 2

2. Парични средства в безсрочни депозити 1-0153 295 828

3. Блокирани парични средства 1-0155

4. Парични еквиваленти 1-0157

Общо за група  IV: 1-0150 296 830

V. Разходи за бъдещи периоди 1-0160 5

ОБЩО  ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V) 1-0200 631 1 147

ОБЩО АКТИВИ (А + Б): 1-0300 21 491 22 050
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ 

(А+Б+В+Г):
1-0800 21 491 22 050

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

15.4.2022 г.

Елена Георгиева

.........................

.........................

.........................

.........................



(в хил.лева)

РАЗХОДИ 
Код на 

реда 
Текущ период 

Предходен 

период
ПРИХОДИ 

Код на 

реда 
Текущ период 

Предходен 

период

а б 1 2 а б 1 2

А. Разходи за дейността А. Приходи от дейността

I. Разходи по икономически елементи I. Нетни приходи от продажби на:

1. Разходи за материали 2-1120 1 1. Продукция 2-1551

2. Разходи за външни услуги 2-1130 51 98 2. Стоки 2-1552 6

3. Разходи за амортизации 2-1160 42 41 3. Услуги 2-1560 110 116

4. Разходи за възнаграждения 2-1140 77 62 4. Други 2-1556 23 16

5. Разходи за осигуровки 2-1150 8 5 Общо за група I: 2-1610 139 132

6. Балансова стойност на продадени активи (без 

продукция)
2-1010 47

7. Изменение на запасите от продукция и 

незавършено производство
2-1030 II. Приходи от финансирания 2-1620

8. Други, в т.ч.: 2-1170 25 в т.ч. от правителството 2-1621

обезценка на активи 2-1171

провизии 2-1172 III. Финансови   приходи

Общо за група I: 2-1100 250 207 1. Приходи от лихви 2-1710

2. Приходи от дивиденти 2-1721

II. Финансови   разходи
3. Положителни разлики от операции с финансови 

активи и инструменти
2-1730

1. Разходи за лихви 2-1210 98 90
4. Положителни разлики от промяна на валутни 

курсове
2-1740

2. Отрицателни разлики от операции с финансови 

активи и инструменти
2-1220 5. Други 2-1745

3. Отрицателни разлики от промяна на валутни 

курсове
2-1230 Общо за група III: 2-1700 0 0

4. Други 2-1240 1 1

Общо за група II: 2-1200 99 91

Б. Общо разходи за дейността (I + II) 2-1300 349 298
Б.   Общо приходи от дейността 

(I + II + III):
2-1600 139 132

В.  Печалба от дейността 2-1310 0 0 В. Загуба от дейността 2-1810 210 166

III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни 

предприятия
2-1250-1

IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни 

предприятия
2-1810-1

IV. Извънредни разходи 2-1250 V. Извънредни приходи 2-1750

Г. Общо разходи  (Б+ III +IV) 2-1350 349 298 Г. Общо приходи   (Б + IV + V) 2-1800 139 132

Д. Печалба преди облагане с данъци 2-1400 0 0 Д. Загуба преди облагане с данъци 2-1850 210 166

V. Разходи за данъци 2-1450 0 0

1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху 

печалбата 
2-1451

2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни 

данъци върху печалбата  
2-1452

3. Други 2-1453

E. Печалба след облагане с данъци (Д - V) 2-0454 0 0 E. Загуба след облагане с данъци (Д + V) 2-0455 210 166

в т.ч. за малцинствено участие 2-0454-1 в т.ч. за малцинствено участие 2-0455-1

Ж. Нетна печалба за периода 2-0454-2 0 0 Ж. Нетна загуба за периода 2-0455-2 210 166

Всичко (Г+ V + Е): 2-1500 349 298 Всичко (Г + E): 2-1900 349 298

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на индивидуална основа)

на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131104838

към 31.03.2022 г.

Забележка:  Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

.........................

15.4.2022 г.

Елена Георгиева

.........................

.........................

.........................



(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ
Код на 

реда 
Текущ период Предходен период

а б 1 2

А. Парични потоци от оперативна дейност

1. Постъпления от клиенти 3-2201 126 1 093

2. Плащания на доставчици 3-2201-1 -117 -232

3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел 

търговия 3-2202

4. Плащания, свързани с възнаграждения 3-2203 -121 -230
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху 3-2206 -244 -150
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата 3-2206-1 24

7. Получени лихви 3-2204

8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни 

средства 3-2204-1

9. Курсови разлики 3-2205 -2

10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност 3-2208 -1 29

 Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): 3-2200 -357 532

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

1. Покупка на дълготрайни активи 3-2301 -55

2. Постъпления от  продажба на дълготрайни активи 3-2301-1 978

3. Предоставени заеми 3-2302
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов  лизинг 3-2302-1

5. Получени лихви по предоставени заеми 3-2302-2

6. Покупка на инвестиции 3-2302-3

7. Постъпления от продажба на инвестиции 3-2302-4

8. Получени дивиденти от инвестиции 3-2303

9. Курсови разлики 3-2305

10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност 3-2306 -123

Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): 3-2300 0 800

В. Парични потоци от финансова дейност

1. Постъпления от емитиране на ценни книжа 3-2401

2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа 3-2401-1

3. Постъпления от заеми 3-2403 3 113

4. Платени  заеми 3-2403-1 -96 -3 368

5. Платени задължения по лизингови договори 3-2405

6. Платени  лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно 

предназначение 3-2404

-79 -374

7 . Изплатени дивиденти 3-2404-1

8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност 3-2407 -2 28

Нетен паричен поток от финансова дейност (В): 3-2400 -177 -601

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): 3-2500 -534 731

Д. Парични средства в началото на периода 3-2600 830 99

Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: 3-2700 296 830

наличност в касата и по банкови сметки 3-2700-1

блокирани парични средства  3-2700-2

Забележка:

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131104838

към 31.03.2022 г.

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

15.4.2022 г.

Елена Георгиева

.........................

.........................

.........................

.........................





15.4.2022 г.

Елена Георгиева

.........................

.........................

.........................

.........................





( в хил.лева)

Малцинствено 

участие 

общи
специали

зирани
други

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код на реда - б 1-0410 1-0410 1-0422 1-0424 1-0425 1-0426 1-0452 1-0453 4-0426-1 1-0400 1-0400-1

Салдо в началото на отчетния период 4-01 4 420 0 6 299 0 0 651 -2 783 8 587 0

Промени в началните салда поради: 4-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ефект от промени в счетоводната политика 4-15-1 0

Фундаментални грешки 4-15-2 0

Коригирано салдо в началото на отчетния период 4-01-1 4 420 0 6 299 0 0 0 651 -2 783 0 8 587 0

Нетна печалба/загуба за периода  4-05 0 -210 -210

1. Разпределение на печалбата за: 4-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 дивиденти 4-07 0

 други 4-07-1 0

2. Покриване на загуби 4-08 0

3. Последващи оценки на дълготрайни материални и 

нематериални активи, в т.ч.
4-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

увеличения    4-10 0

намаления 4-11 0

4. Последващи оценки на финансови активи и 

инструменти, в т.ч.
4-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

увеличения    4-13 0

намаления 4-14 0

5. Ефект от отсрочени данъци 4-16-1 0

6. Други изменения 4-16 0

Салдо към края на отчетния период 4-17 4 420 0 6 299 0 0 0 651 -2 993 0 8 377 0

7. Промени от преводи на годишни финансови отчети 

на предприятия в чужбина
4-18 0

8. Промени от преизчисляване на финансови отчети 

при свръхинфлация
4-19 0

Собствен капитал 

към края на отчетния период 
4-20 4 420 0 6 299 0 0 0 651 -2 993 0 8 377 0

Забележка:  На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131104838

към 31.03.2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ
Код на 

реда

Основен 

капитал

Резерви
Натрупани 

печалби/загуби 
Резерв 

от 

преводи

Общо 

собствен 

капитал

премии от

 емисия 

(премиен 

резерв)

резерв от 

последващ

и 

оценки 

целеви резерви

печалба загуба

.........................

15.4.2022 г.

Елена Георгиева

.........................

.........................

.........................



Наименование и седалище на предприятията, 

в които са инвестициите 

Код на 

реда 

Размер на 

инвестицията 

Процент на 

инвестицията в 

капитала на 

другото 

предприятие

Инвестиция в ценни 

книжа, приети за 

търговия на фондова 

борса

а б 1 2 3

А. В СТРАНАТА

I. Инвестиции в дъщерни предприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Обща сума I: 8-4001 0 0

II. Инвестиции в смесени предприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Обща сума II: 8-4006 0 0

III. Инвестиции в асоциирани предприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Обща сума III: 84011 0 0

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131104838

към 31.03.2022 г.



Наименование и седалище на предприятията, 

в които са инвестициите 

Код на 

реда 

Размер на 

инвестицията 

Процент на 

инвестицията в 

капитала на 

другото 

предприятие

Инвестиция в ценни 

книжа, приети за 

търговия на фондова 

борса

а б 1 2 3

IV. Инвестиции в други предприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Обща сума IV: 8-4016 0 0

Обща сума за страната (I+II+III+IV): 8-4025 0 0

Б. В ЧУЖБИНА

I. Инвестиции в дъщерни предприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Обща сума I: 8-4030 0 0

II. Инвестиции в смесени предприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Обща сума II: 8-4035 0 0



Наименование и седалище на предприятията, 

в които са инвестициите 

Код на 

реда 

Размер на 

инвестицията 

Процент на 

инвестицията в 

капитала на 

другото 

предприятие

Инвестиция в ценни 

книжа, приети за 

търговия на фондова 

борса

а б 1 2 3

III. Инвестиции в асоциирани предприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Обща сума III: 8-4040 0 0

IV. Инвестиции в други предприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Обща сума IV: 8-4045 0 0

Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): 8-4050 0 0

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

15.4.2022 г.

Елена Георгиева

.........................

.........................

.........................

.........................



(в хил.лева)

Инвестиция в ценни 

книжа, неприети за 

търговия на фондова 

борса

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Инвестиция в ценни 

книжа, неприети за 

търговия на фондова 

борса

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Инвестиция в ценни 

книжа, неприети за 

търговия на фондова 

борса

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.4.2022 г.

Елена Георгиева



(в хил.лева)

в нача-

лото на 

периода

на 

постъпи-

лите през 

периода

на 

излезли-

те през 

периода

в края на 

периода 

(1+2-3)

увеличе-

ние

намале-

ние

в нача-

лото на 

периода

начисле-

на през 

периода

отписана 

през 

периода

в края на 

периода 

(8+9-10)

увеличе-

ние

намале-

ние

б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

1. Земи (терени) 5-1001 0 0 0 0 0

2. Сгради и конструкции 5-1002 0 0 0 0 0

3. Машини и оборудване 5-1003 49 49 49 48 48 48 1

4. Съоръжения 5-1004 0 0 0 0 0

5. Транспортни средства 5-1005 0 0 0 0 0

6. Стопански инвентар 5-1007-1 64 64 64 52 1 53 53 11

7.
Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански 

начин
5-1007-2 0 0 0 0 0

8. Други 5-1007 134 134 134 134 134 134 0

Обща сума I: 5-1015 247 0 0 247 0 0 247 234 1 0 235 0 0 235 12

II. Инвестиционни имоти  5-1037 23 445 23445 23445 2 556 41 2597 2597 20848

III. Биологични активи 5-1006 0 0 0 0 0

IV.                                                                                                                                                                                                                                                         Нематериални активи 0 0 0 0 0

1. Права върху собственост 5-1017 0 0 0 0 0

2. Програмни продукти 5-1018 0 0 0 0 0

3. Продукти от развойна дейност 5-1019 0 0 0 0 0

4. Други 5-1020 0 0 0 0 0

Обща сума IV: 5-1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)

1. Инвестиции в: 5-1032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

дъщерни предприятия 5-1033 0 0 0 0 0

смесени предприятия 5-1034 0 0 0 0 0

асоциирани предприятия 5-1035 0 0 0 0 0

други предприятия 5-1036 0 0 0 0 0

2. Държани до настъпване на падеж: 5-1038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

държавни ценни книжа 5-1038-1 0 0 0 0 0

облигации, в т.ч.: 5-1038-2 0 0 0 0 0

общински облигации 5-1038-3 0 0 0 0 0

Други инвестиции, държани до настъпване на падеж 5-1038-4 0 0 0 0 0

3. Други 5-1038-5 0 0 0 0 0

Обща сума V: 5-1045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI. Търговска репутация 5-1050 0 0 0 0 0

Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI) 5-1060 23692 0 0 23692 0 0 23692 2790 42 0 2832 0 0 2832 20860

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131104838

към 31.03.2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ
Код на 

реда 

Отчетна стойност на нетекущите активи Преоценка 

Преоценена 

стойност 

(4+5-6)

А м о р т и з а ц и я Преоценка Преоценена 

амортизация 

в края на 

периода 

(11+12-13)

Балансова 

стойност за 

текущия 

период 

 (7-14)

a

15.4.2022 г.

Елена Георгиева

.........................

.........................

.........................

.........................



А. ВЗЕМАНИЯ                                            (в хил.лева)

 до 1 година  над 1 година

а б 1 2 3

I. Невнесен капитал 6-2010 0

II. Нетекущи търговски и други вземания

1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: 6-2021 0 0 0

   - предоставени заеми 6-2022 0

  - продажба на активи и услуги 6-2241 0

   - други 6-2023 0

2. Вземания от предоставени търговски заеми 6-2024 0

3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: 6-2026 0 0 0

   - финансов лизинг 6-2027 0

   - други 6-2029 0

Всичко за II: 6-2020 0 0 0

III. Данъчни активи 0

Активи по отсрочени данъци 6-2030 0

IV. Текущи търговски и  други вземания

1. Вземания от свързани предприятия,  в т.ч.: 6-2031 92 92 0

  - предоставени заеми 6-2032 0

  - от продажби 6-2033 92 92 0

  - други 6-2034 0

2. Вземания от клиенти и доставчици 6-2035 97 97 0

3. Вземания от предоставени аванси 6-2036 0

4. Вземания от предоставени търговски заеми 6-2037 0

5. Съдебни вземания 6-2039 110 110 0

6. Присъдени вземания 6-2040 0

7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: 6-2041 31 31 0

 - корпоративни данъци върху печалбата 6-2043 31 31 0

 - данък върху добавената стойност 6-2044 0

 - възстановими данъчни временни разлики 6-2045 0

 - други данъци 6-2046 0

8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.: 6-2047 5 5 0

 - по липси и начети 6-2048 0

 - от осигурителните организации 6-2049 0

 - по рекламации 6-2050 0

 - други 6-2051 5 5 0

Всичко за IV: 6-2060 335 335 0

ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV): 6-2070 335 335 0

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ 

на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131104838

към 31.03.2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ
Код на 

реда 

Сума на 

вземанията

Степен на ликвидност



Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ (в хил.лева)

 до 1 година  над 1 година

а б 1 2 3 4

I. Нетекущи търговски и други задължения

1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: 6-2111 1542 0 1542 0

 - заеми 6-2112 1 542 1542

 - доставки на активи и услуги 6-2113 0

 - други 6-2244 0

2. Задължения по получени заеми към банки и 

небанкови финансови институции, в т.ч.:
6-2114 9751 0 9751 0

 -  банки, в.т.ч.: 6-2115 9 751 9751

             - просрочени 6-2116 0

   - небанкови финансови  институции, в т.ч.: 6-2114-1 0

             - просрочени 6-2114-2 0

3. Задължения по ЗУНК 6-2123-1 0

4. Задължения по получени търговски заеми 6-2118 0

5. Задължения по облигационни заеми 6-2120 0

6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: 6-2123 0

   - по финансов лизинг 6-2124 0

Всичко за I: 6-2130 11293 0 11293 0

II. Данъчни пасиви 

Пасиви по отсрочени данъци 6-2122 0

III. Текущи търговски и други задължения

1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: 6-2141 0 0 0 0

 - доставени активи и услуги 6-2142 0

 - дивиденти 6-2143 0

-други 6-2143-1 0

2. Задължения по получени заеми към банки и 

небанкови финансови институции, в т.ч.:
6-2144 587 587 0 0

 - към банки, в т.ч. 6-2145 587 587 0

      - просрочени 6-2146 0

 - небанкови финансови  институции, в т.ч. 6-2144-1 0

             - просрочени 6-2144-2 0

3. Текуща част от нетекущите задължения: 6-2161-1 0 0 0 0

 - по ЗУНК 6-2161-2 0

 - по облигационни заеми 6-2161-3 0

 - по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови 

финансови институции
6-2161-4 0

 - други 6-2161-5 0

4. Текущи задължения: 6-2148 1057 1057 0 0

Задължения по търговски заеми 6-2147 0

Задължения към доставчици и клиенти 6-2149 39 39 0

Задължения по получени аванси 6-2150 980 980 0

Задължения към персонала 6-2151 23 23 0

Данъчни задължения, в т.ч.: 6-2152 10 10 0 0

 - корпоративен данък върху печалбата 6-2154 0

 - данък върху добавената стойност 6-2155 6 6 0

 - други данъци 6-2156 4 4 0

Задължения към осигурителни предприятия 6-2157 5 5 0

5. Други краткосрочни задължения 6-2161 0

Всичко за III: 6-2170 1644 1644 0 0

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III): 6-2180 12937 1644 11293 0

В. ПРОВИЗИИ (в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ
Код на 

реда

В началото на 

годината
Увеличение Намаление

В края на 

периода

а б 1 2 3 4

1.  Провизии за правни задължения 6-2210 0

2.  Провизии за конструктивни задължения 6-2220 0

3. Други провизии 6-2230 177 177

Обща сума (1+2+3): 6-2240 177 0 0 177

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

ПОКАЗАТЕЛИ
Код на 

реда 

Сума на 

задължението

Степен на изискуемост Стойност на 

обезпечението

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

15.4.2022 г.

Елена Георгиева

.........................

.........................

.........................

.........................





(в хил.лева)

увеличение намаление

а б 1 2 3 4 5 6 7

I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа

1. Акции 7-3031 0

2. Облигации, в т.ч.: 7-3035 0

общински облигации 7-3035-1 0

3. Държавни ценни книжа 7-3036 0

4. Други 7-3039 0

Обща сума I: 7-3040 0 0 0 0 0 0 0

II. Текущи финансови активи в ценни книжа

1. Акции 7-3001 0

2. Изкупени собствени акции 7-3005 129 845 130 130

3. Облигации 7-3006 0

4. Изкупени собствени облигации 7-3007 0

5. Държавни ценни книжа 7-3008 0

6. Деривативи и други финансови инструменти 7-3010-1 0

7. Други 7-3010 0

Обща сума II: 7-3020 129 845 0 0 130 0 0 130

Дата на съставяне:

Съставител:

Представляващ/и:

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 131104838

към 31.03.2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ
Код на 

реда 

Вид и брой на ценните книжа Стойност на ценните книжа

обикновени
привиле-

гировани

конверти-

руеми

отчетна 

стойност

 преоценка   преоценена 

стойност

(4+5-6) 

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка 

страна.

15.4.2022 г.

Елена Георгиева

.........................

.........................

.........................

.........................
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