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ОПОВЕСТИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ към 31 март 2018 година
I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Костенец – ХХИ АД е акционерно дружество, регистрирано в Софийски окръжен съд по
фирмено дело № 4992 от 1991 година. Седалището на управление на дружеството е гр.
Костенец, ул.”Съединение”№ 2, Република България.
Собственост и управление
Костенец – ХХИ АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на
ценни книжа. По данни, получени от Централен депозитар АД, към 31.03.2018 година
Костенец-ХХИ АД има следната акционерна структура:
Акционери
Телпром ЕООД
Шийлд Инвестмънт АД
Чалиндж Кепитал България ЕАД
Комидор АД
АКБ Актив АД
Други (миноритарни) акционери
ОБЩО

Брой акции

Процент от
капитала

407 930
132 475
360 090
51 900
11 815
78 383
1 042 593

39,13%
12,71%
34,54%
4,98%
1,13%
7,51%
100,00%

Костенец - ХХИ АД е с едностепенна система за управление. Към 31.03.2018г. Съвета на
директорите е в състав:

1. Писторези Чезаре Джовани
2."ТЕЛПРОМ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200636178, чрез Костадин Иванов Косев
3.“ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД, Чуждестранно юридическо лице,
Идентификация 150558, държава Белиз, с физически представител Иван
Апостолов Апостолов;
5.“ААРОН ГРУП“ ЛИМИТЕД, Чуждестранно юридическо лице, Идентификация
150559, държава Белиз, с физически представител Христо Петров Христов;
Дружеството се управлява и представлява поотделно от Костадин Иванов Косев – лице
представляващо Телпром ЕООД и Иван Апостолов Апостолов – лице представляващо
Делиас Холдинг Лимитед.
Предмет на дейност
Предметът на дейност на дружеството включва следните видове операции и сделки производство и търговия с хартия и хартиени изделия както за вътрешния, така и за
външния пазар.
Асортиментът, предлаган от дружеството включва хартия за велпапе, санитарнохигиенна хартия, сулфитна хартия, хартия за писане и печат.
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II. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ
СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ

ОТЧЕТИ

И

ПРИЛОЖЕНИ

Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на българското счетоводно
законодателство в националната валута на Република България - български лев.
От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1. 95583 лева
за 1 евро.
Точността на сумите представени във финансовия отчет е хиляди български лева.
Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на
Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Комисията на
Европейския съюз. Финансовият отчет е изготвен и в съответствие с изискванията на
Международните стандарти за финансова отчетност, публикувани от Международния
съвет по счетоводни стандарти. Всички Международни стандарти за финансови отчети
са публикувани от Международния съвет по счетоводни стандарти, в сила за периода
на изготвяне на тези и финансови отчети, са приети от Европейския съюз чрез
процедура за одобрение, установена от Комисията на Европейския съюз.
ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в
съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО), приети от
Комисията на Европейския съюз, в сила на 01 януари 2015г.
ПРИЛОЖЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ
Промени в счетоводната политика
Възприетата счетоводна политика е последователна с прилаганата през предходната
година.
Оповестявания за комплекта финансови отчети
Пълния комплект финансови отчети, включва следните компоненти:
 отчет за финансовото състояние към края на периода;
 отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;
 отчет за промените в собствения капитал за периода;
 отчет за паричните потоци за периода;
 пояснителни приложения, представляващи обобщение на по-важните
счетоводни политики и друга пояснителна информация.
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III. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ СТАТИИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ
ОТЧЕТ
1. Отчет за финансовото състояние
1.1.Собствен капитал

Основен акционерен капитал
Резерви
Преоценъчен резерв
Натрупани печалби (загуби)
Общо собствен капитал

31.03.2018
1 043
9 276

31.12.2017
1 043
9 276

(10 319)
0

(10 319)
0

IV. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

1. Свързани лица и сделки със свързани лица
Към 31.03.2018г. дружеството не е извършвало сделки със свързани лица.
2. Събития след края на отчетния период

Освен оповестеното по-горе не са настъпили събития след края на отчетния период,
които да налагат допълнителни корекции и/или оповестявания във финансовия отчет
на Дружеството към 31.03.2018г..
3. Принцип-предположение за действащо предприятие – финансово състояние

Принципът-предположение за действащо предприятие е фундаментален принцип при
изготвянето на финансовите отчети. Съгласно принципа-предположение за действащо
предприятие, Дружеството обикновено се разглежда като продължаващо дейността си в
обозримо бъдеще без намерение или необходимост от ликвидация, преустановяване на
стопанската дейност или търсене на защита от кредиторите, вследствие на
съществуващи закони или други нормативни разпоредби. Съответно, активите и
пасивите се отчитат на база възможността на Дружеството да реализира активите и да
уреди пасивите си в нормалния ход на бизнеса. При оценката за това дали принципапредположение за действащо предприятие е уместен, ръководството взема предвид
цялата налична информация за обозримото бъдеще, която обхваща поне, но не се
ограничава само до, дванадесетте месеца от края на отчетния период.
Ръководството на Дружеството счита, че Дружеството е недействащо предприятие.

Изпълнителен директор:
Digitally signed

Ivan
by Ivan
Apostolov Apostolov
Apostolov
2018.04.23
Apostolov Date:
15:08:15 +03'00'

………………………………………
Иван Апостолов - физически
представител на “ДЕЛИАС ХОЛДИНГ”
ЛИМИТЕД
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