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Записването на ценни книжа се извършва само след публикуване на потвърден от 

КФН проспект (регистрационен документ, документ за предлаганите ценни книжа и 
резюме на проспекта) и след като са изтекли най – малко 7 дни от публикуване на 
съобщението за първично публично предлагане по чл. 93, ал. 1 от Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Нарушаването на това изискване, както и когато 
съществена информация в проспекта се окаже невярна или в проспекта е укрита 
съществена информация, дава право на инвеститора в тримесечен срок от установяване 
на съответното обстоятелство, но не по – късно от една година от придобиването на 
ценните книжа, да иска придобиването да бъде обявено за недействително, освен ако е 
бил недобросъвестен. 

 “Индустриален холдинг България” АД информира потенциалните инвеститори, 
че инвестирането в ценни книжа е свързано с определени специфични рискове, 
относими към дейността на емитента и към инвестирането в конвертируеми 
облигации, подробно описани на стр. 8 в настоящия Регистрационен документ. 
Дружеството не гарантира печалби и съществува риск за инвеститорите да не си 
възстановят пълния размер на вложените средства. Конвертируеми облигации, 
издадени от Дружеството, не са обезпечени и предишните резултати от дейността му 
нямат връзка с бъдещите резултати на Дружеството. 
 

Инвеститорите, проявили интерес към предлаганите конвертируеми облигации, 
могат да получат информация и безплатно копие на Проспекта на адрес: 
 
1. В oфиса на  емитента “Индустриален холдинг България” АД 
гр.София 1000, бул. “Васил Левски” №47, ет.3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа; 
Лице за контакти: Богомила Христова – Директор за връзки с инвеститорите; 
Телефон за контакти: 02/980 71 01, 981 55 06; 
e-mail: ir@bulgariaholding.com
 
2. В oфиса на ИП “Авал Ин” АД 
гр.София 1000, пл. “Славейков” №1А, всеки  работен ден от 10.00 до 16.00 часа; 
Лице за контакти: Румен Панайотов; 
Телефон за контакти: 02/987 72 73; 
e-mail: aval.in@ibn.bg
 
3. В oфиса на ТБ “Алианц България” АД 
гр.София 1202, бул. “Мария Луиза” №79, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа; 
Лице за контакти: Благой Ленков – Главен експерт “Капиталов пазар и инвестиции”; 
Телефон за контакти: 02/921 54 80; 
e-mail: cap.market@bank.allianz.bg
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1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 
 
1.  Данни за членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите, 
консултантите и одиторите на емитента.  Отговорност за изготвяне на регистрационния 
документ 
1.1.  Име и функции на членовете на управителния и на контролния орган и 
прокуристите, ако има такива 
 

“ИХ България” АД е акционерно дружество с двустепенна система на управление. 
 

Членове на Надзорния съвет (НС) на Дружеството са: 
1. “ДЗХ” АД, представлявано от Росен Колев Димоларов – Председател на НС; 
2. Константин Кузмов Зографов – Зам.председател на НС; 
3.  Снежана Христова – Член на НС. 
 
Членове на Управителния съвет (УС) на Дружеството са: 
1.  Божидар Данев – Председател на УС; 
2.  Данета Ангелова Желева - Изпълнителен директор и член на УС; 
3.  Ангел Стоянов Кацаров - Изпълнителен директор и член на УС; 
4.  Борислав Емилов Гаврилов – Член на УС; 
5.  Бойко  Николов Ноев – Член на УС. 
 
Към датата на изготвяне на настоящия Проспект УС на “ИХ България” АД не е 

упълномощил прокурист или друг търговски пълномощник. 

1.2.  Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на основните 
банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които емитентът има 
трайни отношения 

Търговска банка “Алианц България” АД, със седалище и адрес на управление: 
град София 1202, район “Възраждане”, бул. “Мария Луиза” №79  е инвестиционният 
посредник, упълномощен от “ИХ България” АД да обслужва записването на 
облигациите.  

ИП “Авал Ин” АД, със седалище: град София, община “Триадица” и адрес на 
управление: град София 1000, ул. “Княз Борис І” №71, ет.4 е инвестиционният 
посредник, упълномощен от “ИХ България” АД да изготви пълен Проспект за публично 
предлагане на корпоративни конвертируеми облигации. 

Няма други инвестиционни посредници, с които емитентът да има трайни 
взаимоотношения. 

Основни банки, с които “ИХ България” АД има трайни отношения през 
последните 3 години: 

1. “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, ул. “Н.В.Гогол” №18-20;  

2.  “Обединена българска банка” АД, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, ул. “Света София” №5; 

3. “Банка ДСК” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. 
“Московска” №19; 
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4. Търговска банка “Алианц България” АД, със седалище и адрес на управление: 
гр.София 1202, столичен район “Възраждане”, бул. “Мария Луиза” №79. 



 

Основен правен консултант, с който “ИХ България” АД има трайни отношения 
през последните 3 години е  “ДИА Консулт” ООД, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, ул. “Узунджовска” №16. 

 
1.3.  Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на одиторите на 
емитента за предходните 3 години.  В случай че одиторите са напуснали, са 
отстранени или не са били преизбрани, се разкрива информация за тези факти 
 

За финансовите 2001 и 2002 години Общото събрание на акционерите (ОСА) на 
“ИХ България” АД избира за одитор Росица Бачева, притежаваща №0091.  

За финансовата 2003 година  ОСА на дружеството не преизбра г-жа Росица 
Бачева, а избра одиторско предприятие “KPMG България” ООД със седалище и адрес на 
управление: гр.София, бул. “Фритьоф  Нансен” №37. 

1.4.  Имената на лицата, отговорни за изготвянето на регистрационния документ 
или на отделни части от него, както и декларация от същите, че при изготвянето му 
са положили необходимата грижа, и информацията, съдържаща се в него, 
доколкото им е известно, не е невярна, подвеждаща или непълна 
 

Членовете на УС и НС на Дружеството са отговорни за изготвянето на настоящия 
проспект и декларират, че при изготвянето на настоящия проспект са положили 
необходимата грижа и че доколкото им е известно информацията, съдържаща се в този 
проспект е вярна, пълна и не е подвеждаща. Декларации от горепосочените лица в този 
смисъл са приложени като неразделна част към настоящия проспект. 
 
1.5.  Декларация от предложителя на ценните книжа, ако е налице такъв, че той е 
солидарно отговорен с лицата по т. 1.4 за вреди, причинени от неверни, 
заблуждаващи или непълни данни в регистрационния документ 

 
Декларацията от предложителя на конвертируемите облигации – ИП “Авал Ин” 

АД, че последният отговаря солидарно с лицата, посочени в предходната точка, за вреди, 
причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящия Регистрационен 
документ, е приложена като неразделна част от този документ. 

 
 
2. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА “ИХ БЪЛГАРИЯ” АД 

 
Таблица 1. Систематизирана финансова информация

Показател 29.02.2004 2003 2002 2001* 
Приходи от основна дейност  /хил.лв./ 98 964 1 673 2 076 
Печалба/загуба/ от основна дейност  /хил.лв./ 37 364 746 1 142 
Нетна печалба/загуба/ от дейността  /хил.лв./ 30 192 605 992 
Сума на активите /хил. лв./ 29 148 27 155 28 977 23 862 
Нетни активи  /хил. лв./ 24 360 24 330 24 142 22 028 
 
Посочените данни са към 31.12 на съответната година и съгласно одитираните годишни финансови отчети 
за същия период на “ИХ България” АД. 
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* Посочените данни  за 2001 година са от финансовия отчет към 31.12.2001 година, който е преработен по 
МСС, но не е одитиран по МСС.  



 

 
 

РРИИССККООВВИИ  ФФААККТТООРРИИ  
 

ВЪЗВРАЩАЕМОСТ И РИСК  
 
Рискът е икономическа категория, която присъства във всички видове активности. 

Той стои в основата на всеки инвестиционен проект и всяко инвестиционно решение. 
Няма направление на финансовата активност, което да не се съобразява с очакванията за 
възвръщане на инвестираните капитали и което да не се характеризира със специфични 
рискови характеристики. 

Една от приетите класификации на видовете рискове е на общи, систематични 
и несистематични. 
 
Като “общи” се характеризират рисковете, свързани с природни бедствия, социални 

катаклизми, войни, крупни производствени аварии, екологични 
катастрофи и други извънредни обстоятелства. Те по правило се 
минимизират чрез използване на съответните застрахователни 
продукти. 

 
Систематичните   рискове са резултативна величина от макроикономическите 

рискове и от пазарния риск. Систематичните рискове са свързани с 
макросредата, в която  дружеството функционира, поради което 
същите не подлежат на управление от страна на неговия ръководен 
екип. Те влияят с различна тежест върху дейността на “ИХ 
България” АД и се появяват в различни периоди.  

 
Несистематични    рискове са пряко относимите към дейността на дружеството 

рискове, които зависят предимно от мениджмънта. Те могат да се 
класифицират в две групи: отраслов риск и фирмен риск.  

 
Отрасловият /бизнес/ риск е свързан със състоянието и тенденциите в развитието на 

отрасъла – суровини и материали, технологии, конкуренция, 
рентабилност. 

 
Фирменият риск   е свързан с професионалните качества на менджмънта. За неговото 

минимизиране се разчита на повишаване ефективността от 
вътрешно-фирменото планиране и прогнозиране, които ще 
осигурят възможности за преодоляване на евентуални негативни 
последици от настъпило рисково събитие. Разновидности на 
фирмения риск са: бизнес рискът; рискът, свързан с ликвидността; 
дебиторският и финансовият рискове. 
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РИСКОВИ ФАКТОРИ, ОТНОСИМИ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА “ИХ 
БЪЛГАРИЯ” АД /НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ/ 

 
Отраслов /бизнес/ риск 

 
Отрасловата диверсификация на портфейла на “ИХ България” АД включва 

множество отрасли със специфични рискови характеристики, които не могат да бъдат 
обхванати в цялост. 

 
Таблица 2. Отраслова структура на инвестициите на “ИХ България” АД 

Отрасли 
Производство на машини и оборудване     
Строителство и ремонт на кораби и други плавателни съдове                            
Операции с недвижими имоти                                                             
Речен транспорт  
Производство на мебели  
Допълнителни дейности и услуги в транспорта          
Производство на керамични изделия за изолация                
Хотелиерско стопанство  
Енергетика                                                                               

 
В контекста на гореказаното рисковете, които оказват влияние на дейността на 

дъщерните дружества на Холдинга, както и на дружествата, в чиито акции Холдингът е 
инвестирал средства, оказват макар и непряко влияние върху резултатите и доходността 
на акциите на “ИХ България” АД.   

 
Примерен списък на рисковете, характерни за дружествата от отраслите, 

заемащи най-голям дял в портфейла на Холдинга: 
 
♦ Машиностроене 
 
Бизнес риск: 
 характер на търсенето – продуктите са инвестиционни стоки и търсенето им е 
производно на общата инвестиционна активност; 

 жизнен цикъл на експлоатация на продукта - дълъг срок на експлоатация на 
продуктите, т.е. рядка честота на покупките; 

 валутен риск – приходи от външни пазари в доларови експозиции и превес на 
доставките на материали в експозиции в евро; 

 технологичен риск - остарял машинен парк и ресурсоемки технологии; 
 липса на протекционистична политика на държавата към отрасъла – няма 
субсидии, дотации, данъчни облекчения, ограничения на квотите за внос и др.; 
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 иновационен риск – ниска честота на създаване на нови продукти. 
 



 

Финансов риск: 
 ликвиден риск – голям размер на фиксираните плащания на някои от дружествата 

– нисък размер на риска; 
 производствен риск - дълъг производствен цикъл; бавна обръщаемост на 
вложените средства; необходим голям оборотен капитал, осигуряван основно чрез 
заемни средства; необходимостта от оборотни средства обуславя невъзможността 
да се заделят материали и кооперирани доставки, гарантиращи ритмичността на 
производството. 

 
♦ Корабостроене и кораборемонт  
 
Бизнес риск: 
 жизнен цикъл на експлоатация на продукта - дълъг срок на експлоатация на 
продуктите, т.е. рядка честота на покупките; 

 технологичен риск - остарял машинен парк и ресурсоемки технологии; 
 намаляващ темп на растеж на търсенето на нови кораби в световен мащаб; 
 силна зависимост на бизнеса в страната от световните тенденции в бранша; 
 значителен производствен свръхкапацитет в корабостроителния сектор в световен 
мащаб. 

 
Финансов риск: 
 производствен риск - ограничен капацитет за ремонт на кораби с голяма 
водоизместимост; 

 високо ниво на постоянните разходи на дружествата в кораборемонта. 
 

♦ Речен транспорт /круизи по Рейн, Майн, Дунав / - Туризъм  
 
Бизнес риск: 
 климатичен риск – зависимост от нивото на плаваемост на реките и други 
природни условия; 

 характер на търсенето - сезонен; 
 зависимост на търсенето от психологически фактори – мода в дестинации; 
 политически риск – нарастващо ниво на терористическите актове; 
 липса на протекционистична политика на държавата към отрасъла. 

 

Финансов риск: 
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 стратегически риск – навлизане на нови пазарни сегменти (в други ценови 
равнища). 
 
Начините, по които “ИХ България” АД се стреми да минимизира рисковете, 

характерни за съответните отрасли, в които инвестира, е чрез окрупняване на 
инвестициите в съответния отрасъл с цел завземане на по-голям пазарен дял и 
получаване на възможност за оказване на реално влияние върху пазарните променливи  в 
съответния отрасъл. Доказателство за това е учредяването на “ЗММ  България” АД, 
дъщерно дружество на Холдинга, създадено в началото на 2001 година с идеята да 
обедини четири предприятия, производители на металорежещи машини. Към настоящия 
момент дружеството е собственик на 80% от капитала на “ЗММ Сливен” АД, 73% от 



 

капитала на “Машстрой” АД, 87% от капитала на “ЗММ Нова Загора” АД, 66% от 
капитала на “Леярмаш” АД и 82% от капитала на “Елпром ЗЕМ” АД. 

Аналогични са резултатите от страна на Холдинга в резултат на извършените 
инвестиции, целящи придобиване на по-стабилни позиции в подотрасъл “Строителство и 
ремонт на кораби и други плавателни съдове”. Подробна информация за тенденциите и 
перспективите в инвестиционната политика на “ИХБ” АД са подробно описани в точка 
4.4, буква ”а” “Данни за основните тенденции в дейността на “ИХ България” АД” и буква 
”б” “Планове от съществено значение, свързани с дейността на “ИХ България” АД”. 

Друг метод за управление на отрасловия риск, относим към дейността на 
Холдинга, е активното управление и диверсификацията на инвестиционния му портфейл, 
както и използването на висококвалифицирани специалисти при вземане на управленски 
решения на стратегическо ниво и засилен контрол на ниво прилагане на приетите 
планове и стратегии за развитие. 

 
 

Фирмен риск 
 
Ценови риск 

 
Друг основен риск, относим към дейността на Холдинга, е ценовият. Този риск е 

специфичен за инвестирането като цяло, независимо дали става въпрос за инвестиране в 
реални активи /бизнес инвестиции/ или инвестиране в ценни книжа /финансови 
инвестиции/. Най - общо той би могъл да се дефинира по следния начин - ценовият риск е 
рискът от неблагоприятно изменение на цената на актива, в който инвеститорът е вложил 
средствата си.  

Конкретно отнесен към “ИХ България” АД, ценовият риск може да бъде 
разгледан в няколко аспекта:  
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♦ Риск от неблагоприятно изменение на пазарните цени на ценните книжа, държани в 
краткосрочния портфейл на Дружеството 

 
Факторите, влияещи върху пазарните цени, са много и трудно предвидими. 

Особено сложно е  предвиждането на движението на цените на ценните книжа. 
Факторите, оказващи влияние са много и от разнообразен характер: 
макроикономически, отразяващи цялостното състояние на икономиката в дадената 
страна и политическата конюнктура; особеностите на дадения отрасъл, в който 
функционира съответното дружество, качеството на мениджмънта на дружеството и 
финансовите резултати, които постига и тенденциите в развитието му, очакванията 
на пазара и участниците на него за бъдещото развитие на даденото дружество, 
базирана както на реална информация, така и на чисто субективни обстоятелства. 
Предвид многообразието от фактори, влияещи върху цените на търгуваните ценни 
книжа на капиталовия пазар, винаги съществува рискът от неточна оценка както на 
състоянието на дадено конкретно дружество, в което Холдингът е инвестирал 
средства, така и на цялостното състояние на пазара, на очакванията и поведението на 
участниците в него. Рязкото понижение на цената на ценните книжа, в които 
Холдингът е инвестирал средствата си, би било неблагоприятно в няколко 



 

отношения – реализиране на финансови загуби, евентуално влошаване на 
ликвидността на Дружеството, загуба на пазарни позиции. 

Мерките, използвани за ограничаване на ценовия риск на “ИХ България” АД, 
са анализ и подбор на качествени ценни книжа, на дружества с добро финансово 
състояние и позиции в съответния отрасъл. Активното управление на 
инвестиционния портфейл позволява на Дружеството да си осигурява добра 
възвращаемост и го предпазва от опасността да изпадне в ликвидна криза. 
Диверсификацията на инвестициите в ценни книжа на дружества от различни 
отрасли допълнително благоприятства за поддържането на печеливша структура на 
краткосрочния инвестиционен портфейл на “ИХ България” АД.  

Относително ниският размер на инвестициите в ценни книжа, държани от 
Холдинга с цел продажба, допълнително минимизира съответния риск. 

 
♦ Риск от неблагоприятно изменение на пазарните цени на ценните книжа 

държани в инвестиционния портфейл на Дружеството 
 
Начините на управление на риска, свързан с неблагоприятното изменение на 

цените на ценните книжа в инвестиционния портфейл на Дружеството  са залегнали в 
дългосрочните инвестиционни цели, които Холдингът следва.  

Дружеството закупува пакети акции от капитала на дружества, към които 
проявява дългосрочен интерес като основната цел в тези случаи е постигане на 
контролно участие над 51%, позволяващо определяне на стратегия за развитие и 
осъществяване на управление в тези дружества. 

За определяне и поддържане на правилна стратегия по отношение на портфейла 
си “ИХ България” АД периодично извършва оценка на своите участия. Оценява се от 
една страна привлекателността на отрасъла, към който принадлежи съответното 
дружество и от друга - конкурентната способност на самото дружество. Оценява се 
възможността за развитие на конкретното дружество, възможността на “ИХ България” 
АД да управлява дружеството, допринасяйки чрез своето управление за увеличаване на 
неговата стойност. На база на направените оценки ръководството на “ИХ България” АД 
определя своята стратегия по отношение на дружествата от портфейла. 

 
♦ Риск, произтичащ от колебанията в размера на бъдещите парични потоци, от 

направените инвестиции в ценни книжа  
 
Този риск е производен на гореописания. Става въпрос за риска от реализиране на 

отрицателни финансови резултати от дружествата, в чиито ценни книжа Холдингът е 
инвестирал. Финансовият резултат на дружествата оказва пряко влияние върху цената на 
ценните им книжа, който риск беше описан по - горе. 

 
Валутен риск 

 
Относимият валутен риск към дейността на “ИХ България” АД е в две 

направления: 
От една страна това е рискът, съществуващ при инвестиране в ценни книжа, чиято 

цена е договорена в щатски долари. 
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Друг аспект на валутния риск, относим към дейността на Холдинга, е свързан с 
цените на  продукцията, реализирана и пласирана зад граница от дружествата, чиито 
акции Холдингът държи в инвестиционния си портфейл.  Евентуалните загуби от 
промените на валутни курсове биха намалили финансовия резултат на дъщерните 
дружества, а от тук и размера на дивидента, който би получил Холдингът. Основните 
мерка за управление на този риск са: 
 хеджиране на валутния риск; 
 равняване на покупките и продажбите в един вид валута. 

 
Рискове, свързани с ликвидността 

 
Обикновено ликвидните рискове се свързват с възможността дадено дружество да 

не може да погаси в договорения размер или въобще финансов пасив, както и 
възможността дружеството да погаси в пълен размер финансов пасив, но на по - късна 
дата от уговорената. 

По отношение дейността на Холдинга този риск е минимизиран предвид 
наличието на краткосрочен портфейл с ценни книжа на привлекателни дружества, който 
може да бъде трансформиран в парични средства в случай на нужда от ликвидни 
средства за относително кратък период. Холдингът разполага и с допълнителен източник 
на ликвидност в лицето на дъщерните си дружества, от които може да получи търговски 
заеми. Търговските банки, с които Холдингът традиционно поддържа добри отношения, 
са другият източник на ликвидни средства и средство за управление на ликвидния риск.   

 
Рискове, свързани с човешкия фактор 
 

Рисковете, свързани с човешкия фактор, които биха могли да повлияят върху 
дейността на Дружеството, а от там и върху доходността, която то ще осигури на 
акционерите си, са свързани с възможността от вземане на грешни инвестиционни 
решения от мениджърите на Дружеството. Не винаги наличната пазарна информация е 
достатъчна за вземане на печеливши инвестиционни решения. Настъпването на 
непредвидени събития, неправилната оценка на настоящите тенденции, както и 
множество други микро- и макроикономически фактори, могат да повлияят на 
преценката на мениджърския екип на Дружеството. Единственият начин за 
преодоляването на този риск е работата с професионалисти с многогодишен опит в 
областта и поддържане на максимално пълна и актуална информационна база за 
развитието и тенденциите на пазара на ценни книжа.   

Други рискове, свързани с човешкия фактор, са рисковете от напускане на 
ключови служители. Фирменото ноу-хау, утвърдените модели на работа, сформираният 
екип от специалисти, са основните фактори, способстващи успешната работа на всяко 
дружество.  
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СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ 
 

Кредитен риск  

Кредитният риск на държавата е рискът от невъзможност или нежелание за 
посрещане на предстоящите плащания по дълга. В това отношение България постоянно 
подобрява позициите си на международните дългови пазари, което улеснява достъпа до 
средства в подкрепа на общото управление на разходите на държавата. Така например, 
наскоро Standart&Poors повиши дългосрочния кредитен рейтинг на страната в 
чуждестранна валута до ВВ+ със стабилна перспектива, което е само с едно ниво по-
ниско от инвестиционния кредитен рейтинг ВВВ-, а дългосрочният кредитен рейтинг на 
страната в местна валута беше повишен до ВВВ-, който е инвестиционен кредитен 
рейтинг. На 5 юни 2003 година рейтинговата агенция Moody’s повиши кредитния 
рейтинг на България до Ba2 Според рейтинговата агенция Fitchratings дългосрочният 
рейтинг на България в чужда валута е ВВ, а в местна валута ВВ+. 

Повишаването на оценките на кредитния риск на страната е в резултат на 
постигнатите резултати в сферата на стабилизацията на макроикономическата среда, 
постигането на устойчив темп на растеж след 1997 година и добре капитализирания 
валутен борд. 

Най-важният ефект от подобряването на кредитния рейтинг е в понижаване на 
рисковите премии по заемите, което води до по-благоприятни лихвени равнища (при 
равни други условия). 

Прогнозите за развитие на България и очакванията на Международния валутен 
борд се базират на презумпцията за запазване на системата на валутен борд до 
евентуалното присъединяване на страната към Европейския съюз. 
 
Валутен риск

През 1997 година в България е въведен валутен борд, при което българският лев е 
фиксиран към еврото. Системата на валутен борд доведе до стабилизиране на 
българската икономика, намаляване на инфлацията, устойчив растеж, редуциране на 
големия бюджетен дефицит и положителна оценка от международните рейтингови 
агенции. Системата на фиксиран курс пренася движението на курса евро/щатски долар в 
движение на курса щатски долар/лев. В този смисъл валутния т риск от една страна е 
близък до валутния риск при движението на цената на евро/щатски долар, а от друга 
страна, е еквивалентен на политическия риск на страната. 
 
Политически риск  
 

Политическият риск се свързва с риска от смяна на Правителството на една 
държава и промени в законодателната система, в частност данъчната уредба, което да 
доведе до допълнително облагане на доходите от инвестиции. 
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Политическата ситуация в страната може да се опише като стабилна. През 
2002 година България получи положителен отговор на дългогодишните си усилия за 



 

присъединяване към НАТО и ЕС. Общият риск от преориентация на България е 
сравнително нисък, поради наличието на ангажименти от страна на всички 
политически сили да продължават усилията за присъединяване на България към тези 
организации. Правителството на България се стреми да следва политиката си за 
приобщаване към Европейския съюз, която политика изисква спазване на определени 
критерии, сред които е и законодателната стабилност. Ето защо рискът от изменение 
на нормативната база в по-дългосрочен план е минимален и се свежда до 
евентуалното привеждане на българското законодателство в съответствие с 
европейското. 
 
Инфлационен риск  
 

Инфлационният риск е рискът от намаление на покупателната сила на местната 
валута, което би довело до увеличаване на цените на стоките и услугите. Инфлацията 
намалява реалните доходи и се отразява в намаление на вътрешното потребление. 

След въвеждането на валутния борд през 1997 година хиперинфлацията в 
България е овладяна. От друга страна, фиксирането на българския лев към еврото създава 
възможност за внос на инфлация чрез покачване на цените на суровините и автоматично 
пренасяне на движенията на еврото спрямо щатския долар. В тази връзка започналата 
през 2002 година тенденция силно евро/слаб долар повлия благотворно върху 
инфлацията в страната.  
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3.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА 

 
3.1.  Данни за “ИХ България” АД, историческа справка и развитие 
  
а) наименование и данни за изменения в наименованието 
 
♦ Наименование:  

“Индустриален холдинг България” АД, наричано в настоящия Регистрационен 
документ за краткост “ИХ България” АД, “ИХБ” АД, “Холдинга” или “Дружеството”. 
 
♦ Данни за изменения в наименованието на дружеството: 

Дружеството е учредено като “Приватизационен фонд България” АД. С 
решение на СГС №5/13.03.1998 година Дружеството е преименувано на 
“Индустриален холдинг България” АД. 

 
б) номер и партида на вписване в търговския регистър, код по БУЛСТАТ и 
данъчен номер 
 
♦ Съд, номер и партида на вписването в търговския регистър:   

Дружеството е вписано в търговския регистър на Софийски градски съд по 
партида 11, том 1, регистър I А, страница 62 по ф.д. № 13081/1996 година. 
 
♦ Номер в БУЛСТАТ:   № 121631219 - серия Ю  
 
♦ Номер по НДР:   1221112349 
 
♦ Съдебната регистрация е обнародвана в “Държавен вестник”, бр.100 от 1996 година 
 
в) дата на учредяване и срок на съществуване, ако е предвиден такъв 
 

Дружеството е учредено на 26.09.1996 година.  
Дружеството е учредено безсрочно. 

 
г) държава, в която “ИХ България” АД е учреден, седалище, адрес на управление, 
телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в Интернет 
(web-site), ако има такива 
 
Държава:    България 
Седалище:  гр.София 1606, район “Красно село” 
Адрес на управление:      гр. София, ул. “Дамян Груев” №42 
Седалища на клонове:     Дружеството няма регистрирани клонове 
Адрес на офис:    гр.София 1000, бул. “Васил Левски” №47 
Телефон/факс за контакти:  02/980 71 01, 981 55 06, факс 980 70 72  
Електронен адрес (e-mail):    office@bulgariaholding.com; ir@bulgariaholding.com
Електронна страница в  
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Интернет (web-site):      www.bulgariaholding.com

mailto:office@bulgariaholding.com
mailto:ir@bulgariaholding.com
http://www.bulgariaholding.com/


 

 
д) важни събития в развитието на “ИХ България” АД за последните 3 финансови 
години  
 

През последните 3 финансови години: 
 не е извършвано преобразуване на “ИХ България” АД по смисъла на Търговския 
закон; 

 не е извършвано преобразуване или консолидация по смисъла на Търговския 
закон на дъщерно дружество на “ИХ България” АД, освен на дъщерното 
дружество “Приват инженеринг”, което е преобразувано от еднолично дружество 
с ограничена отговорност в акционерно дружество. Преобразуването е вписано в 
СГС със съдебно решение №5/7.11.2002 година; 

 не е извършвано прехвърляне или залог на предприятието на “ИХ България” АД; 
 не е извършвано придобиване или разпореждане с активи на значителна стойност 
извън обичайния ход на дейността на Дружеството; 

 не са настъпвали съществени промени в предмета на дейност на “ИХ България” 
АД; 

 няма заведени искови молби за откриване на производство по несъстоятелност за 
“ИХ България” АД или негово дъщерно дружество; 

 с решение от 27.02.2002 година Софийски градски съд вписва увеличение на 
капитала на Холдинга от 17 500 000 лева на 21 003 235 лева чрез издаване на нови 
3 503 235 броя безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност 
1 (един) лев всяка. 

е) информация за събитията, свързани с платежоспособността на “ИХ България” 
АД за 2003 година 

 
През 2003 година “ИХ България” АД не е имало проблеми със своята 

платежоспособност. Всичките задължения на Дружеството са погасявани в срок и не е 
имало просрочени задължения. Генерираните приходи /входящи парични потоци/ са 
били достатъчни за покриване на разходите по дейността, както и на всички задължения 
към доставчици, дължими през 2003 година. Всички задължения през годината са 
изплащани със собствени средства и не са ползвани заемни средства. Дружеството има 
поети условни задължения по гарантиране на задължения на дъщерни дружества, които 
през 2003 година не са станали изискуеми поради това, че дъщерните дружества са 
обслужвали своите задължения в срок.  Дадените обезпечения са по банкови кредити и 
гаранции за добро изпълнение. 

През 2003 година не е имало тежести върху активи на “ИХ България” АД. 
Дадените обезпечения по гарантиране на задължения на дъщерни дружества са под 
формата на авалирани записи на заповед, издадени от съответното дружество. 
 
3.2. Преглед на инвестициите, направени от “ИХ България” АД за периода 2001 –
февруари 2004 година 
 
а) 2001 година – инвестиции, направени във връзка с осъществяване на основните 
стратегически инвестиционни цели на “ ИХ България” АД 
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През 2001 година “ИХ България” АД увеличи инвестициите си в отрасъл 
“Машиностроене”, като участва в създаването на дружество “ЗММ България” АД, 
впоследствие преименувано на “ЗММ България холдинг” АД. Дружеството обединява 
най-големите предприятия, производители на металорежещи машини в страната – “ЗММ 
Сливен” АД, Сливен; “Машстрой” АД, Троян; “Машиностроене” АД, София и 
новосъздаденото предприятие “Леярмаш” АД, София. Участието на “ИХ България” АД в 
новия холдинг е 50%, а направените инвестиции в дялово участие до края на годината 
възлизат на 2 674 хил.лева.  

В началото на 2001 година е създаден “Международен индустриален холдинг 
България” АГ, регистриран в Швейцария, в който “ИХ България” АД участва с 99.99% от 
капитала.  

Общата стойност на инвестициите в корпоративни ценни книжа, направени от 
“ИХ България” АД през 2001 година възлиза на 5 440 хил.лева. От тях 1 553 хил.лева са 
инвестирани в акции от нови емисии, както следва: 775 хил. лева участие в капитала на 
“ЗММ България” АД, 128 хил.лева в новосъздадения “Международен индустриален 
холдинг България” АГ, 25 хил.лева в новосъздаденото дружество “КЛВК” АД, 125 
хил.лева в увеличаване капитала на “Августа мебел” АД и 500 хил.лева в увеличаване 
капитала на “Химремонтстрой” АД. Останалите 3 887 хил.лева “ИХ България” АД е 
инвестирало в закупуването на акции от дружествата “Машиностроене” АД, 
“Химремонтстрой” АД,  “Дунав турс” АД, “Полисеп” АД и “Билд 2000” ЕООД.  

 
Таблица 3. Инвестиции, направени от “ИХ България” АД през 2001 година  
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“ЗММ България холдинг” АД 2 671 000  775 000 50.00% гр. София Собствени средства 

“Дунав турс” АД 190 662 2 703 324 39.33% гр. Русе Собствени средства 

“Машиностроене” АД 4 900 999 999 35.00% гр. София Собствени средства 

“Химремонтстрой” АД 509 828 568 796 76.73% гр. София Собствени средства 

“Августа мебел” АД 125 000 125 000 64.16% гр. Шумен Собствени средства 

“Полисеп” АД 13 884 110 110 25.24% гр. Попово Собствени средства 

“КЛВК” АД 25 000 25 000 50.00% гр. София Собствени средства 

“Билд 2000” ЕООД 5 дяла 5 000 100.00% гр. София Собствени средства 

“Международен 
индустриален холдинг 
България” AГ 

9 998 
 

127 557 99.98% гр. Цуг, 
Швейцария 

Собствени средства 

Общо за 2001 година  5 439 786    
 

б) 2002 година – инвестиции, направени във връзка с осъществяване на основните 
стратегически инвестиционни цели на “ ИХ България” АД  
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Общият размер на инвестираните от “ИХ България” АД средства в дялово 
участие в дъщерни дружества през 2002 година е 8 932 хил.лева. През годината 
Холдингът увеличи инвестициите си в отрасъл “Машиностроене” като придоби 
останалите 50% от капитала на “ЗММ България холдинг” АД и така стана собственик на 
цялото дружество. Нова инвестиция в отрасъла е и закупеното през годината дружество 
“ЗММ Нова Загора” АД. Първоначално “ИХ България” АД придоби от “Ем Джи Елит 
холдинг” АД 79.34% от акциите на “ЗММ Нова Загора” АД. Впоследствие се направи 
търгово предложение и участието на Холдинга в това дружество се увеличи на 87.06%. 
По-късно всички акции на “ЗММ Нова Загора” АД бяха продадени на “ЗММ България 
холдинг” АД.  

“ИХ България” АД участва в увеличението на капитала на дружество “Сано 
меритайм холдинг” АД, Варна като придоби 40.80% от неговите акции за 102 хил.лева. 
“Сано меритайм холдинг” АД притежава 99.81% от капитала на “Български корабен 
регистър” АД, Варна. През месец декември 2002 година “ИХ България” АД увеличи 
участието си с още 10.2% и вече притежава 51% от капитала на “Сано меритайм 
холдинг” АД. 

Холдингът увеличи участието си в 3 от дъщерните си дружества чрез записване 
на акции от увеличението на капитала им на обща стойност 2 165 000 лева, както следва:  
 “Полисеп” АД - с 545 000 лева; 
 “Августа мебел” АД – с 620 000 лева;  
 “Химремонтстрой” АД – с 1 000 000 лева. 

“ИХ България” АД закупи 0.66% от акциите на “Елпром ЗЕМ” АД, с което контролът 
на Холдинга достигна до 69.76% от капитала на на “Елпром ЗЕМ” АД. 

 
Таблица 4. Инвестиции, направени от “ИХ България” АД през 2002 година  
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“ЗММ България холдинг” АД 2 671 000 4 917 801 50.00% гр. София Собствени средства 

“ЗММ Нова Загора” АД 258 648 1 709 666 49.998% гр. София Собствени средства 

“Химремонтстрой” АД 1 000 000 1 000 000 60.08% гр. София Собствени средства 

“Августа мебел” АД 620 000 620 000 76.09% гр. Шумен Собствени средства 

“Полисеп” АД 545 000 545 000 90.83% гр. Попово Собствени средства 

“Сано меритайм холдинг” АД 133 722 134 311 51.00% гр. Варна Собствени средства 

“Елпром ЗЕМ” АД 3 032 3 127 0.66% гр. София Собствени средства 

“Международен 
индустриален холдинг 
България” AГ 

2 2 443 0.02% гр. Цуг, 
Швейцария 

Собствени средства 

Общо за 2002 година  8 932 348    
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в) 2003 година – инвестиции, направени във връзка с осъществяване на основните 
стратегически инвестиционни цели на “ ИХ България” АД 



 

В началото на 2003 година “ИХ България” АД се включи в проекта за създаване 
на инвестиционния консорциум “Трансболкан Ойл Пайплайн България” АД. Новото 
дружество е създадено с цел изграждане на петролопровода “Бургас – Александруполис”. 
Останалите участници в консорциума са: “Лукойл България”, “Трансстрой Ойл 
Пайплайн” ЕООД, МГ “Енергетика и природни ресурси” АД, “Магнум 07” ООД, “КЗУ” 
АД, “Монолит 3” ООД и Българската държава с една привилегирована акция. Капиталът 
на дружеството е 3 004 хил.лева, в който “ИХ България” АД участва с 429 хил.лева, 
представляващи 14.281% от акциите, какъвто е и размерът на всички останали 
участници. 

През месец ноември 2003 година “ИХ България” АД заедно с още три дружества 
учреди консорциум “Булярд” АД, в който Холдингът записа 25% от капитала. “ИХ 
България” АД се включи в консорциума, който участва и спечели търг, обявен от 
“Параходство БМФ” ЕАД за стратегически партньор при управление на дейностите и 
активите на Варненска корабостроителница. Останалите участници в консорциума са  
“КРЗ Одесос” АД, “Електромашинари холдинг” АД и “Булком Лимитед”, Кипър.  

През годината Холдингът увеличи участието си в “Дунав турс” АД на 45.01% 
чрез придобиване на акции.  

“ИХ България” АД закупи и останалите 50% от “КЛВК” АД и към 31.12.2003 
година притежава 100% от капитала на дружеството.  

През 2003 година Холдингът увеличи участието си в “Елпром ЗЕМ” АД като 
записа 674  445 броя акции от увеличението на капитала на дружеството. В резултат на 
това контролът на “ИХ България” АД в “Елпром ЗЕМ” АД пряко и чрез свързани лица 
достигна до 82.19%.  
 

Таблица 5. Инвестиции, направени от “ИХ България” АД през 2003 година  

Описание на инвестицията 
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“Кораборемонтен завод 
Бургас” АД 

43 339  953 658 32.00% гр. Бургас Собствени средства 

“Елпром ЗЕМ” АД 674 445  679 782 55.61% гр. София Собствени средства 

“Трансболкан Ойл 
Пайплайн България” АД 

429  
 

429 000 
/ефективно внесени 

107 250, т.е. 
25% от записания 

капитал/

14.28% гр. София Собствени средства 

“КЛВК” АД 24 999 19 135 49.998% гр. София Собствени средства 

“Дунав турс” АД 27 529  14 358 5.68% гр. Русе Собствени средства 

“Булярд” АД 12 500  12 500 25.00% гр. София Собствени средства 

Общо за 2003 година  2 108 433    
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Таблица 6. Отраслова структура на инвестициите на “ИХ България” АД, контролирани пряко и чрез 
свързани лица към 31 декември на 2003, 2002 и 2001 година 
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Отрасъл/подотрасъл  
Дружество 

Контрол на “ИХБ” АД Инвестиции  
/хил. лв./ 

Дял в портфейла 

година 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2003 2002 2001 
Производство на машини и оборудване 8 865 10 507 4 586 46.22% 51.61% 25.73%
 “ЗММ България холдинг” АД, София 95% 100% 50%   
*/“ЗММ Сливен” АД, “Машстрой” АД, 

“ЗММ Нова Загора”, “Леярмаш” АД, 
“Елпром ЗЕМ” АД/ 

  

“Химремонтстрой” АД, София  25.86% 97.86% 94.65%   
Строителство и ремонт на кораби и 
други плавателни съдове                     

2 971 2 957 3 085 15.49% 14.52% 17.31%

“Кораборемонтен завод Бургас” АД, 
Бургас 

91.28% 91.28% 91.28%   

“Кораборемонтен завод Одесос” АД, 
Варна 

18.35% 18.35% 18.34%   

“Варненска корабостроителница” АД, 
Варна 

0.00% 0.00% 17.28%   

“Булярд” АД, София 25.00% 0.00% 0.00%   
Операции с недвижими имоти                  2 800 0 0 14.6% 0.00% 0.00%
“Приват инженеринг” АД, София *** 99.29% 0.00% 0.00%   
Производство на алуминиeви изделия 0 0 3 853 0.00% 0.00% 21.62%
 “Алкомет” АД, Шумен ** 0.00% 0.00% 74.00%   
Речен транспорт 2 718 2 703 2 703 14.17% 13.28% 15.17%
“Дунав турс” АД, Русе 45.01% 39.33% 39.33%   
Производство на мебели 823 823 203 4.29% 4.04% 1.14%
 “Августа мебел” АД, Шумен  97.86% 97.86% 91.04%   
Производство на пластмасови изделия   0 0 147 0.00% 0.00% 0.83%
  “Полисеп” АД, Попово 0.00% 0.00% 75.33%   
Допълнителни дейности и услуги в  
транспорта 

134 134 0 0.70% 0.66% 0.00%

“Сано меритайм холдинг” АД, Варна  51% 51%   
*/”Български корабен регистър” АД/   

Производство на керамични изделия  за 
изолация                

121 121 121 0.63% 0.60% 0.68%

 “ЕЛПО” АД, Николаево 17.99% 17.99% 17.99%   
Хотелиерско стопанство 104 104 117 0.54% 0.51% 0.66%
 “Шератон” АД, София 0.67% 0.67% 0.67%   
Енергетика 34 50 50 0.17% 0.25% 0.28%
 “Хидро пауър България” АД, София 67.00% 100% 100%   
Други               608 2 960 2 958 3.17% 14.54% 16.58%
“Приват инженеринг” АД, София *** 0.00% 99.29% 100%  
“КЛВК” АД, София  100% 50% 50%   
“Билд 2000” ЕООД, София 100% 100% 100%   



 

Отрасъл/подотрасъл  
Дружество 

Контрол на “ИХБ” АД Инвестиции  
/хил. лв./ 

Дял в портфейла 

година 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2003 2002 2001 
“Международен индустриален холдинг 
България” АГ, Цуг, Швейцария  

100% 100% 99.98%   

“Трансболкан Ойл Пайплайн 
България” АД, София   

14.28% 0.00% 0.00%   

 “Алуметал” АД, София      0.00% 0.00% 50%   
   

Общо 19 178 20 360 17 823 100% 100% 100%
*     дъщерни дружества на съответния холдинг  
**   съвместно с трети  лица 
*** "Приват инженеринг" АД от 2003 година е в отрасъл “Недвижими имоти” 
*** "Хидро пауър България" АД от 2003 година е в отрасъл “Енергетика” 
 
г) Инвестиции, направени от “ИХ България” АД за периода 01.01–29.02.2004 година 

 
В началото на годината “ИХ България” АД участва в увеличението на капитала  

на “Булярд” АД от 50  хил.лева на 24 019 хил.лева, като записва 5 992 245 броя акции от 
увеличението на стойност 5 992 245 лева. Към 26.03.2004 година това увеличение на 
капитала на “Булярд” АД все още не е вписано в търговския регистър на СГС. От своя 
страна с набраните средства “Булярд” АД участва в учредяването на “Булярд - 
Корабостроителна индустрия” АД, гр. Варна – дружество, което ще експлоатира 
апортираните в него от “Параходство БМФ” ЕАД производствени активи на обявената в 
несъстоятелност “Варненска корабостроителница”. 

Средствата, с които “ИХ България” АД участва в увеличението на капитала на 
“Булярд” АД, са осигурени чрез собствени и заемни средства.  

“ИХ България” АД придоби 250 хиляди акции от капитала на  “ЗММ България 
холдинг” АД, вследствие на което акционерното участие на Холдинга в капитала на 
дружеството достига 99.998%. 

 
Таблица 7. Инвестиции, направени от “ИХ България” АД за периода 01.01–29.02.2004 година 

Описание на инвестицията 
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“Булярд” АД 5 992 245 5 992 245 25.00% гр. София Собствени  и заемни 

средства 

“ЗММ България холдинг” АД 250 000  293 375 4.47% гр. София Собствени средства 

Общо за периода 01.01-
29.02.2004 година 

6 285 620   
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Таблица 8. Инвестиции на “ИХ България” АД, без дълготрайни финансови активи 

 
Инвестиции 

Направени от "ИХ България" АД 
Капиталови разходи/ Инвестирана сума 

/хил.лв./ 
№    1.01-29.02.2004 2003 2002 2001 

1Придобиване на ДМА, в т.ч.:         
 1.1 Земи (терени)         
 1.2Сгради и конструкции         
 1.3Машини и оборудване                      5                    41               2     
 1.4Съоръжения                74     
 1.5 Транспортни средства               4                    8               2     
 1.6Други ДМА               3                  20               2     

  Общо придобиване на ДМА                     5                 7                 69             80     
2Придобиване на ДНМА, в т.ч.:         

 2.1Права върху собственост                  1     
 2.2Програмни продукти               1                    4      
 2.3Продукти от развойна дейност         
 2.4Други ДНМА         

  Общо придобиване на ДНМА                    -                   1                   4               1     
  Общо придобиване на ДМА и ДНМА                     5                8                 73           81     
 
 
д) Преглед на направените инвестиции в групата на “ИХ България” АД /на 
консолидирана база/ 

 
В справките са представени общи данни на дружествата, в които “ИХ България” 

АД е притежавал контрол към съответния период, съгласно действащите счетоводни 
стандарти към съответния период (НСС 27 към 2001 и 2002 година и МСС 27 към 2003 
година и 29.02.2004 година).  

Общият размер на инвестициите на дъщерните дружества за периода 2001-
29.02.2004 година е получен чрез натрупване на данните от одитираните им финансови 
отчети за 2001 и 2002 години, за 2003 година са използвани данни от годишните отчети, 
които са неодитирани към датата на Регистрационния документ и данни от междинните 
неодитирани отчети към 29.02.2004 година. 
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Таблица 9. Направени инвестиции в групата на “ИХ България” АД за периода 2001–29.02.2004 година 

 

Инвестиции 
направени от дъщерни дружества 

/Капиталови разходи/ Инвестирана сума 
/хил.лв./ 

№    1.01-29.02.2004 2003 2002 2001 

1Придобиване на ДМА, в т.ч.:         
 1.1 Земи (терени)                         -     4 751                 22          276 
 1.2Сгради и конструкции                      12             33           2 162      1 082 
 1.3Машини и оборудване                      90           582               803          546 
 1.4Съоръжения                         -             30               453               -
 1.5 Транспортни средства                    112           158               696          291 
 1.6Други ДМА                        2           114               628          124 

  Общо придобиване на ДМА                   216       5 668          4 764     2 319 
2Придобиване на ДНМА, в т.ч.:      

 2.1Права върху собственост                         -             31                   5              4 
 2.2Програмни продукти                         -             41                 44            10 
 2.3Продукти от развойна дейност                         -               1                   -               -
 2.4Други ДНМА                         -                 -                 16            79 

  Общо придобиване на ДНМА                         -            73                65           93 
3Придобиване на дългосрочни финансови 
активи (ДФА без дългосрочни вземания) 

     

 3.1Дялове и участия в дъщерни дружества                 1 888        1 450            1 911       4 587 
 3.2Дялове и участия в асоциирани предприятия                         -                 -                   -              1 
 3.3Дялове и участия в други предприятия                         -                 -               400              1 

  Общо придобиване на ДФА               1 888       1 450          2 311     4 589 
  Общо инвестиции                2 104       7 191          7 140      7 001 
 
 
3.3.  Преглед на дейността на “ИХ България” АД  
 
а) предмет на дейност на “ИХ България” АД и описание на основните сфери на 
дейност, основни категории продукти и/или предоставени услуги, реализирани на 
пазара през всяка от последните 3 финансови години 

“Индустриален холдинг България” АД е дружество, учредено през 1996 година 
като приватизационен фонд по Закона за приватизационните фондове с основен предмет 
на дейност: придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизиране по реда 
на глава 8 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински 
предприятия /масовата приватизация/, управление и продажба на тези акции, 
инвестиране в ценни книжа на други емитенти.  

През февруари 1998 година Дружеството преурежда дейността си като 
холдингово дружество по Търговския закон и се преименува на “Индустриален холдинг 
България” АД. Основната сфера на дейност на “ИХ България” АД през последните 3 
години се изразява в следните направления: 
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 придобиване, оценка и продажба на участия в други дружества;  



 

 управление на дружества от своя портфейл, в които “ИХ България” АД може да 
упражнява контрол пряко или чрез свързани лица;  

 учредяване на нови дружества;  
 инвестиране в дружествата от портфейла, към които “ИХ България” АД има 
дългосрочен интерес; 

 финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва. 
 

♦ Придобиване, оценка и продажба на участия в други дружества 
 
“ИХ България” АД следва политика на непрекъснато оптимизиране на своя 

портфейл. Дружеството закупува пакети акции от капитала на дружества, към които 
проявява дългосрочен интерес. Основната цел в тези случаи е постигане на контролно 
участие над 51%, позволяващо определянето на стратегия за развитие и осъществяване на 
управление в тези дружества. 

За определяне и поддържане на правилна стратегия по отношение на портфейла 
си “ИХ България” АД периодично извършва оценка на своите участия. Оценява се от 
една страна привлекателността на отрасъла, към който принадлежи съответното 
дружество и от друга страна, конкурентната способност на самото дружество. Оценява се 
потенциалът за развитие на конкретното дружество, възможността на “ИХ България” АД 
да управлява дружеството, допринасяйки чрез своето управление за увеличаване на 
неговата стойност. На база на направените оценки ръководството на “ИХ България” АД 
определя своята стратегия по отношение на всяко дружество от портфейла, която може 
да бъде: 
 запазване на дружеството в портфейла, осигуряване на ефективно управление и 
развитие, инвестиране в дружеството; 

 запазване на дружеството в портфейла без извършване на инвестиции и намеса в 
управлението; 

 продажба на участието в дружеството. 
“ИХ България” АД продава миноритарните пакети акции от дружества, в които не 

може да влияе на управлението, а също и контролни пакети акции, към които е проявен 
инвеститорски интерес.  

 
♦ Управление на дружествата от портфейла на “ИХ България” АД  

 
“ИХ България” АД е заложило в своята стратегия осигуряване на ефективно 

управление на дружествата от портфейла, в които може да упражнява контрол и има 
дългосрочен интерес. Дейностите в тази насока се изразяват в: 
 активно участие в стратегическото  управление на дъщерните дружества;  
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 оказване на съдействие и компетентна експертна помощ на дъщерните дружества 
при тяхното бизнес планиране, финансово осигуряване, технологично  
осигуряване, внедряване на нови технологии, инсталиране и въвеждане в 
експлоатация на ново оборудване и съоръжения, ремонт на оборудване и 
съоръжения, мероприятия за намаляване на производствените разходи, 
разработване и производство на нови продукти, усъвършенстване на 
съществуващите изделия, подобряване на качеството, маркетинг и продажби, 
организационно управление, човешки ресурси, взаимоотношения с 
обществеността. 



 

 
♦ Създаване на нови дружества 

 
За периода на своето съществуване “ИХ България” АД е създало няколко нови 

дъщерни дружества. Чрез тях Холдингът придобива участия в дружества, които 
фигурират в неговия портфейл или осъществява нови инвестиционни проекти.  

 
♦ Инвестиране в дружествата от портфейла на “ИХ България” АД 

 
“ИХ България” АД прави инвестиции в дружества от портфейла си, към които 

проявява дългосрочен интерес и преценява, че имат потенциал и необходимост от 
развитие. Най-често инвестициите се осъществяват посредством записване акции от 
увеличаване на капитала на съответното дружество. 

 
♦ Финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва  

 
“ИХ България” АД финансира дружествата от своя портфейл чрез отпускане на 

заеми. Познавайки добре дружествата си, техните намерения и потенциал и 
възможността да упражнява контрол върху тяхната дейност, “ИХ България” АД може да 
реагира бързо на нуждата им от финансови средства. Отпусканите заеми до този момент 
са краткосрочни и дългосрочни - за оборотно финансиране на производствената дейност 
и за инвестиционни цели. 

 
б) основни пазари на “ИХ България” АД, включително посочване на всички 
приходи по категории дейности и регионални пазари за всяка от последните 3 
финансови години 
 
аа) информация за приходите на “ИХ България” АД по категории дейности и 
основни пазари  
 

Основната дейност на “Индустриален холдинг България” АД е придобиване, 
управление, оценка и продажба на участия в други дружества и финансиране на своите 
дъщерни дружества. Затова не може да се говори за негови пазари в смисъла, който имат 
пазарите на стоки и услуги. Дейността на Дружеството е на територията на Република 
България. 

През изминалите три финансови години Холдингът е реализирал приходи от 
продажби, както следва: 

 

 

 

 

 25

 



 

Таблица 10. Обем, структура и динамика на приходите на “ИХ България” АД за периода 2001 – 2003 
година 

 
 
 

Приходи  /хил.лв./ 20
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Нетни приходи от лихви  480 50% 34% 359 21% 44% 250 12%
Нетна печалба от продажба на 
акции 

238 25% -67% 724 43% 27% 569 27%

Нереализирана загуба от преоценка 
на активи 

(36) (141)  5 0.2%

Приходи от продажба на облигации 
/ЗУНК/ 

   65 3%

Приходи от дивиденти 108 11% -52% 225 13% -65% 634 31%
Приходи от продажба на услуги 161 17% -67% 495 30% -10% 548 26%
Други 13 1% 18% 11 1% 120% 5 0.2%

   
Общо приходи* 964 100% -42% 1 673 100% -19% 2 076 100%
*В приходите не е включен нетният финансов резултат от курсовите разлики и банковите такси. Данните за 
2002 и 2003 години са от годишния финансов отчет за 2003 година по МСС. Данните за 2001 година са 
преобразувани по МСС. 
 
 
бб) информация за приходите на дъщерните дружества по категории дейности,  
основни пазари и клиенти 

 
Таблица 11. Консолидирани приходи на “ЗММ България холдинг” АД по категории дейности и 
направления за периода 2001 – 2003 година 

 26

2003 година Общо за “ЗММ България холдинг” АД /хил.лв./

№ Нетни приходи от продажби Общо приходи Вътрешен пазар Износ 

1Продукция          26 467           4 324          22 143  
2 Стоки            2 693           2 693   
3Услуги               450              450   
4Приходи от други продажби               514              514   

  Общо нетни приходи от продажби         30 124         7 981         22 143  
  Относителен дял, %           26.49           73.51  
 
 

 

    

     



 

2002 година  Общо за “ЗММ България холдинг” АД /хил.лв./

№ Нетни приходи от продажби  Общо приходи  Вътрешен пазар  Износ  

1Продукция 25 983           4 163 21 820 
2Стоки   1 481           1 481  
3Услуги     540  540  
4Приходи от други продажби     952  952  

  Общо нетни приходи от продажби 28 956 7 136 21 820 
  Относителен дял, %  24.64 75.36 
     

2001 година  Общо за “ЗММ България холдинг” АД /хил.лв./

№ Нетни приходи от продажби  Общо приходи  Вътрешен пазар  Износ  

1Продукция          25 130           3 506          21 624  
2Стоки                    -                   -   
3Услуги               496              496   
4Приходи от други продажби               702              702   

  Общо нетни приходи от продажби        26 328         4 704         21 624  
  Относителен дял, %           17.87           82.13  
Данните за 2001 и 2002 години са от одитираните консолидирани отчети на “ЗММ България холдинг” АД, а 
за 2003 година – от предварителния  консолидиран неодитиран годишен финансов отчет. 
 

Търговската дейност и политика на дружествата от групата на “ЗММ България 
холдинг” АД, гр.София се осъществява от основния акционер. 
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В следващите таблици са представени регионалните пазари на дъщерните 
дружества на “ИХ България” АД и на “ЗММ България холдинг” АД, където са 
реализирали приходите си от продажби. 





 
Дружество: "ЗММ Сливен" АД, Сливен         /хил.лв./  
  2003 година 

Износ, в т.ч.: 

№ Нетни приходи от продажби Общо 
приходи 

Вътрешен  
Пазар Общо  

Износ Европа Северна 
Америка 

Латинска и 
Южна 
Америка 

Русия Близък 
Изток Азия Африка 

1Продукция              11 534                       26        11 508          8 006          1 669             112             741             473             136             371 
2Стоки                   220                     220         
3Услуги                     27                       27         
4Приходи от други продажби                   150                     150         

  Общо нетни приходи от продажби             11 931                    423       11 508          8 006          1 669             112             741             473             136             371 
  в т.ч.: износ по страни*      Турция - 32.63%, Италия - 23.93%, САЩ - 14.36%, Русия - 6.44%, Сирия - 4.11% и др.   
*  Посочени са само основните страни, в които дружеството е изнасяло продукцията си (с % дял от общия износ).   
   2002 година  

Износ, в т.ч.: 

№ Нетни приходи от продажби  Общо 
приходи  

 Вътрешен 
пазар   Общо  

износ   Европа   Северна 
Америка 

 Латинска 
и Южна 
Америка 

 Русия   Близък 
Изток   Азия   Африка 

1Продукция              12 118                        58        12 060          7 355          1 799             217          1 278             854             285             272 
2Стоки                     21                       21         
3Услуги                     55                       55         
4Приходи от други продажби                   322                     322         

  Общо нетни приходи от продажби             12 516                    456       12 060          7 355          1 799             217          1 278             854             285             272 
  в т.ч.: износ по страни      Италия - 36.41%, САЩ - 14.66%, Русия - 10.59%, Германия - 8.22%, Сирия - 7.08% и др.  
   2001 година 

Износ, в т.ч.: 

№ Нетни приходи от продажби  Общо 
приходи  

 Вътрешен 
пазар   Общо  

износ   Европа   Северна 
Америка 

 Латинска 
и Южна 
Америка 

 Русия   Близък 
Изток   Азия   Африка 

1Продукция              10 982                     114        10 868          6 939          1 822             140          1 224             208             459               76 
2Стоки                     21                       21         
3Услуги                     31                       31         
4Приходи от други продажби                   337                     337         

  Общо нетни приходи от продажби             11 371                    503       10 868          6 939          1 822             140          1 224             208             459               76 

  
в т.ч.: износ по страни 

    
Италия - 34.01%, САЩ - 14.77%, Германия - 11.9%, Русия - 11.26%, Англия - 6.38%, Холандия - 
5.97%, Сирия - 1.91% и др. 

                                                                                                               Таблица 12. Информация за приходите на дъщерните дружества по категории дейности и направления



 

 30

 
Дружество: "Машстрой" АД, Троян                                                                                                                                                                                      /хил.лв./ 
 2003 година     

Износ, в т.ч.:  

№ Нетни приходи от продажби Общо 
приходи 

Вътрешен 
пазар Общо  

износ Европа Северна 
Америка 

Латинска и 
Южна 
Америка 

Русия Близък 
Изток Азия Африка Австралия 

1Продукция              10 130 96  10 034         6 220            606             474            197         1 643              78            709            107 
2Услуги                     76 76          
3Приходи от други продажби                   226 226          

  Общо нетни приходи от продажби             10 432 398  10 034         6 220            606             474            197         1 643              78            709             107
  в т.ч.: износ по страни*      Турция – 22.88%, Италия – 15.08%, Сирия – 10.78%, Германия – 10.04%, САЩ – 4.99%  и др. 
*  Посочени са само основните страни, в които дружеството е изнасяло продукцията си (с % дял от общия износ).   
 
   2002 година                                                          

Износ, в т.ч.:  

№ Нетни приходи от продажби  Общо 
приходи  

Вътрешен 
пазар   Общо  

износ   Европа   Северна 
Америка  

 Латинска 
и Южна 
Америка 

 Русия   Близък 
Изток   Азия   Африка Австралия  

1Продукция                9 230       114    9 116         4 833         1 105             665              98         1 566              85             764  
2Услуги                     59    59          
3Приходи от други продажби                   297   297          

  Общо нетни приходи от продажби               9 586       470    9 116         4 833         1 105            665              98         1 566              85            764  
  в т.ч.: износ по страни      Турция – 17.53%, Италия – 14.44%, Сирия – 15.06%, Германия – 8.15%, САЩ – 8.09% и др. 
 
   2001 година                                   

Износ, в т.ч.:  

№ Нетни приходи от продажби  Общо 
приходи  

Вътрешен 
пазар   Общо  

износ   Европа   Северна 
Америка  

 Латинска 
и Южна 
Америка 

 Русия   Близък 
Изток   Азия   Африка  Австралия 

1Продукция              10 537       327  10 210          4 535         2 405             250            230         1 500            180         1 110  
2Услуги                     70 70          
3Приходи от други продажби                   219 219          

  Общо нетни приходи от продажби             10 826      616  10 210         4 535         2 405             250            230         1 500            180         1 110  
  в т.ч.: износ по страни     Египет – 6.27%, Италия – 17.89%, Сирия – 12.31%, Мексико – 11.43%, Англия – 7.28% и др. 
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Дружество: "ЗММ Нова Загора" АД, Нова Загора         /хил.лв./  
  2003 година 

Износ, в т.ч.:  

№ Нетни приходи от продажби Общо 
приходи 

Вътрешен 
пазар Общо  

износ Европа Северна 
Америка 

Латинска и 
Южна 
Америка 

Русия Близък 
Изток Азия Африка 

1Продукция               2 236          1 635             601            601       
2Приходи от други продажби                     74               74         

  Общо нетни приходи от продажби               2 310         1 709            601           601       
  в т.ч.: износ по страни*      Германия –100%  
*  Посочена е страната, в която дружеството е изнасяло продукцията си (с % дял от общия износ).   
            
  2002 година 

Износ, в т.ч.: 

№ Нетни приходи от продажби Общо 
приходи 

Вътрешен 
пазар Общо  

износ Европа Северна 
Америка 

Латинска и 
Южна 
Америка 

Русия Близък 
Изток Азия Африка 

1Продукция               2 789          2 145             644            644       
2Приходи от други продажби                     38               38         

  Общо нетни приходи от продажби               2 827         2 183            644           644       
  в т.ч.: износ по страни      Германия – 100%  
            
  2001 година 

Износ, в т.ч.:  

№ Нетни приходи от продажби Общо 
приходи 

Вътрешен 
пазар Общо  

износ Европа Северна 
Америка 

Латинска и 
Южна 
Америка 

Русия Близък 
Изток Азия Африка 

1Продукция               2 780          2 234             546            546       
2Приходи от други продажби                     33               33         

  Общо нетни приходи от продажби               2 813         2 267            546           546       
  в т.ч.: износ по страни      Германия –100%  
 
 



 

 32

 
Дружество: "Леярмаш" АД, София         /хил.лв./  
  2003 година 

Износ, в т.ч.:  

№ Нетни приходи от продажби Общо 
приходи 

Вътрешен  
пазар Общо  

износ Европа Северна 
Америка 

Латинска 
и Южна 
Америка 

Русия Близък 
Изток Азия Африка 

1Продукция               2 567                 2 567         
2 Стоки                     41                       41         
3Услуги                     78                       78         
4Приходи от други продажби                     63                       63         

  Общо нетни приходи от продажби               2 749                2 749         
 
            
  2002 година 

Износ, в т.ч.:  

№ Нетни приходи от продажби Общо 
приходи 

Вътрешен  
пазар Общо  

износ Европа Северна 
Америка 

Латинска 
и Южна 
Америка 

Русия Близък 
Изток Азия Африка 

1Продукция               2 472 2 472         
2 Стоки                     57                       57         
3Услуги                     60                       60         
4Приходи от други продажби                     53                       53         

  Общо нетни приходи от продажби               2 642                 2 642         
            
  2001 година 

Износ, в т.ч.:  

№ Нетни приходи от продажби Общо 
приходи 

Вътрешен  
пазар Общо  

износ Европа Северна 
Америка 

Латинска 
и Южна 
Америка 

Русия Близък 
Изток Азия Африка 

1Продукция                   849                     849         
2 Стоки                       8                         8         
3Услуги                     39                       39         
4Приходи от други продажби                     87                       87         

  Общо нетни приходи от продажби                  982                    982         
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Дружество: "Елпром ЗЕМ" АД, София   2003 година    /хил.лв./ 

 

Износ, в т.ч.:  

№ Нетни приходи от продажби Общо 
приходи 

Вътрешен  
пазар 

Общо  
износ 

Европа Северна 
Америка 

Латинска и 
Южна 
Америка 

Русия Близък 
Изток 

Азия Африка 

1Продукция               1 140                 1 061               79              22                51                6   
2 Стоки                   706                    706                   28   
3Услуги               2 530                 2 437               93              65       
4Приходи от други продажби                   651                     651         

  Общо нетни приходи от продажби               5 027                4 855            172              87              51              34 
  в т.ч.: износ по страни*      Ливан – 3.49%, Русия – 29.65%, Македония – 4.07%, Гърция – 31.98%, Швейцария –8.72%, Иран – 16.28%  
*  Посочени са страните, в които дружеството е изнасяло продукцията си (с % дял от общия износ).   
   2002 година           

Износ, в т.ч.:  

№ Нетни приходи от продажби  Общо 
приходи  

 Вътрешен 
пазар  

 Общо  
износ  

 Европа   Северна 
Америка 

 Латинска 
и Южна 
Америка 

 Русия   Близък 
Изток  

 Азия   Африка  

1Продукция               1 480                 1 246             234              28              198                8   
2 Стоки                   710                    710         
3Услуги               2 017                 1 947               70              70       
4Приходи от други продажби                   139                    139         

  Общо нетни приходи от продажби               4 346                4 042            304              98           198                8 
  в т.ч.: износ по страни      Ливан – 2.63%, Русия – 65.13%, Македония – 5.92%, Гърция – 16.78%, Швейцария –9.21%, Сърбия – 0.33%  
   2001 година          

Износ, в т.ч.:  

№ Нетни приходи от продажби  Общо 
приходи  

 Вътрешен 
пазар  

 Общо  
износ  

 Европа   Северна 
Америка 

 Латинска 
и Южна 
Америка 

 Русия   Близък 
Изток  

 Азия   Африка  

1Продукция               1 488                  1 192             296              94              179              23   
2 Стоки                   533                     533         
3Услуги                   356                      312               44              44       
4Приходи от други продажби                   199                     175               24                5                 19   

  Общо нетни приходи от продажби               2 576                 2 212            364           143           179              42 
  в т.ч.: износ по страни      Ливан – 6.32%, Русия – 49.18%, Македония – 37.64%, Сирия – 5.22%, Италия –0.55%, Сърбия – 1.10%  
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Дружество: “Кораборемонтен завод Бургас” АД, Бургас        /хил.лв./  
  2003 година 

Износ, в т.ч.:  

№ Нетни приходи от продажби Общо 
приходи 

Вътрешен 
пазар Общо  

износ Европа Северна 
Америка 

Латинска и 
Южна 
Америка 

Русия, 
Украйна 

Близък 
Изток Азия Африка 

       1   Услуги               3 473           1 418          2 055         2 002                53    
       2   Приходи от други продажби                   113              113         
   Общо нетни приходи от продажби                3 586            1 531          2 055         2 002                53    

  
 в т.ч.: износ по страни*  

   
Италия - 8%, Великобритания - 19%, Холандия -31%, Дания - 19%, Турция - 8%, Гърция - 12%, 
Русия - 2%, Украйна - 1%  

 *  Посочени са страните, в които дружеството е изнасяло услугите си (с % дял от общия износ).  
            
   2002 година  

Износ, в т.ч.:  

 №  Нетни приходи от продажби   Общо 
приходи  

 Вътрешен 
пазар   Общо  

износ   Европа   Северна 
Америка 

 Латинска 
и Южна 
Америка 

 Русия, 
Украйна 

 Близък 
Изток   Азия   Африка  

       1   Услуги                1 616              478          1 138            853              110            175   
       2   Приходи от други продажби                   215              215         
   Общо нетни приходи от продажби                1 831               693          1 138            853              110            175   

  
 в т.ч.: износ по страни  

    
Италия - 3%, Великобритания - 15%, Гърция - 19%, Дания - 11%, Германия - 16%, Украйна - 
10%, Израел - 16%, Кипър - 10%  

   2001 година      
Износ, в т.ч.:  

 №  Нетни приходи от продажби   Общо 
приходи  

 Вътрешен 
пазар   Общо  

износ   Европа   Северна 
Америка 

 Латинска 
и Южна 
Америка 

 Русия, 
Грузия  

 Близък 
Изток   Азия   Африка  

       1   Услуги                2 155           1 220             935 572              355                 8  
       2   Приходи от други продажби                   214              214        
   Общо нетни приходи от продажби                2 369            1 434             935 572              355                 8  
  в т.ч.: износ по страни     Русия - 20%, Грузия - 18%,  Индия - 1%, Гърция - 18%, Кипър - 28%, Англия - 15% 
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Дружество:"Августа мебел" АД, Шумен        /хил.лв./  
  2003 година 

Износ, в т.ч.:  

№ Нетни приходи от продажби Общо 
приходи 

Вътрешен  
пазар Общо 

износ Европа Северна 
Америка 

Латинска и 
Южна 
Америка 

Русия Близък 
Изток 

бивши 
страни от 
ОНД 

Африка 

1Продукция    2 437                    175          2 262         1 998             197                 67  
2Услуги                     19                      19         
3Приходи от други продажби                   130                     130         

  Общо нетни приходи от продажби   2 586  324     2 262      1 998            197                 67  
   в т.ч.: износ по страни*      Германия -11.7%, Великобритания -39.8%,Франция -7.6% САЩ - 8.7%, Гърция - 26.3% и др.  
 *  Посочени са само основните страни, в които дружеството е изнасяло продукцията си (с % дял от общия износ). 
            
  2002 година 

Износ, в т.ч.:  

№ Нетни приходи от продажби Общо 
приходи 

Вътрешен  
пазар Общо 

износ Европа Северна 
Америка 

Латинска и 
Южна 
Америка 

Русия Близък 
Изток 

бивши 
страни от 
ОНД 

Африка 

1Продукция               2 111                     239          1 872         1 425               37                99            311   
2Услуги                     18                       18          
3Приходи от други продажби                   314                     314          

  Общо нетни приходи от продажби               2 443                    571         1 872        1 425               37                99           311   
  в т.ч.: износ по страни     Германия -36.2%, Великобритания -9.8%,бивши страни от ОНД -16.6%, Гърция - 21.3%  и др. 
            
  2001 година 

Износ, в т.ч.:  

№ Нетни приходи от продажби Общо 
приходи 

Вътрешен  
пазар Общо 

износ Европа Северна 
Америка 

Латинска и 
Южна 
Америка 

Русия Близък 
Изток 

бивши 
страни от 
ОНД 

Африка 

1Продукция               2 274                    693          1 581         1 111             141                91            238  
2Приходи от други продажби                     73                    73         

  Общо нетни приходи от продажби               2 347                     766         1 581        1 111            141                91           238  
  в т.ч.: износ по страни     Германия -36.2%, Великобритания 18.3%,бивши страни от ОНД-15.1% , САЩ – 8.7% и др. 
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Дружество: "САНО меритайм холдинг" АД, Варна - консолидирани продажби с "БКР" АД, Варна 

    
/хил.лв./ 

 

  2003 година 
 Износ, в т.ч.:   

№ Нетни приходи от продажби Общо 
приходи 

Вътрешен  
пазар 

Общо 
износ 

Европа Северна 
Америка 

Латинска и 
Южна 
Америка 

Русия Близък 
Изток 

Азия Африка 

1Услуги               1 459                 1 107             352            227                 35                9              81 
2Приходи от други продажби                       5                        3                 2                2       

  Общо нетни приходи от продажби               1 464                1 110            354           229              35                9              81 
 в т.ч.: износ по страни* Кипър - 11.6%, Германия - 29.4%, ЮАР - 19.2%, Турция - 10.7%, Сирия - 9.9% и др.  
*  Посочени са само основните страни, в които дружеството е изнасяло услугите си (с % дял от общия износ). 
            
   2002 година  

 Износ, в т.ч.:   

№ Нетни приходи от продажби  Общо 
приходи  

 Вътрешен 
пазар  

 Общо 
износ  

 Европа  Северна 
Америка 

 Латинска 
и Южна 
Америка 

 Русия   Близък 
Изток  

 Азия   Африка  

1Услуги               1 199                    943             256            178                 2              16               21                6              33 
2Приходи от други продажби                    37                      25               12                9                     3 

  Общо нетни приходи от продажби               1 236                    968            268           187                 2               16              21                6              36 
 в т.ч.: износ по страни   Кипър - 26.5%, Германия - 19.4%, ЮАР - 10.1%, Турция - 10.1% и др.  
            
   2001 година  

 Износ, в т.ч.:   

№ Нетни приходи от продажби  Общо 
приходи  

 Вътрешен 
пазар  

 Общо 
износ  

 Европа  Северна 
Америка 

 Латинска 
и Южна 
Америка 

 Русия   Близък 
Изток  

 Азия   Африка  

1Услуги               1 469                 1 092             377            272               12               21                4              68 
2Приходи от други продажби                     28                      20                 8                     6                2 

  Общо нетни приходи от продажби               1 497                1 112            385           272              12              21              10              70 
 в т.ч.: износ по страни Италия - 9.3%, Кипър - 12.7%, Германия - 24.7%, ЮАР - 9.4%, Турция - 14.6% и др.  
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Дружество: "Хидро пауър България" АД, София        

  
/хил.лв./ 

 

  2003 година 
 Износ, в т.ч.:   

№ Нетни приходи от продажби Общо 
приходи 

Вътрешен  
пазар 

Общо 
износ 

Европа Северна 
Америка 

Латинска и 
Южна 
Америка 

Русия Близък 
Изток 

Азия Африка 

1Услуги                     16                       16                  
2Приходи от други продажби                     

  Общо нетни приходи от продажби                     16                       16          
            
            
   2001 година  

 Износ, в т.ч.:   

№ Нетни приходи от продажби  Общо 
приходи  

 Вътрешен 
пазар  

 Общо 
износ  

 Европа   Северна 
Америка 

 Латинска 
и Южна 
Америка 

 Русия   Близък 
Изток  

 Азия   Африка  

1Услуги                     50                       50                  
2Приходи от други продажби                     

  Общо нетни приходи от продажби                     50                       50          
 
През 2002 година дружество “Хидро пауър България” АД не е осъществявало дейност. 
 
Дружество: "КЛВК" АД, София 

         
 

 

  2003 година 
 Износ, в т.ч.:   

№ Нетни приходи от продажби Общо 
приходи 

Вътрешен  
пазар 

Общо 
износ 

Европа Северна 
Америка 

Латинска и 
Южна 
Америка 

Русия Близък 
Изток 

Азия Африка 

1Услуги                     42                        42                 
2Приходи от други продажби                     

  Общо нетни приходи от продажби                     42                       42          
 
През 2001 и 2002 година дружество “КЛВК” АД, София не е осъществявало дейност. 
Дъщерното дружество “Билд 2000” ЕООД, София не е осъществявало дейност през периода 2001 - 2003 година. 
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Дружество: "Приват  инженеринг" АД, София 

        
 /хил.лв./ 

 

  2003 година 
 Износ, в т.ч.:   

№ Нетни приходи от продажби Общо 
приходи 

Вътрешен  
пазар 

Общо 
износ 

Европа Северна 
Америка 

Латинска и 
Южна 
Америка 

Русия Близък 
Изток 

Азия Африка 

1Услуги                   863                     863         
2Приходи от други продажби           

  Общо нетни приходи от продажби                  863                    863 
            
            
   2002 година  

 Износ, в т.ч.:   

№ Нетни приходи от продажби  Общо 
приходи  

 Вътрешен 
пазар  

 Общо 
износ  

 Европа   Северна 
Америка 

 Латинска 
и Южна 
Америка 

 Русия   Близък 
Изток  

 Азия   Африка  

1Услуги                  391                     391         
2Приходи от други продажби           

  Общо нетни приходи от продажби                  391                    391 
            
            
   2001 година  

 Износ, в т.ч.:   

№ Нетни приходи от продажби  Общо 
приходи  

 Вътрешен 
пазар  

 Общо 
износ  

 Европа   Северна 
Америка 

 Латинска 
и Южна 
Америка 

 Русия   Близък 
Изток  

 Азия   Африка  

1Услуги                   114                     114         
2Приходи от други продажби           

  Общо нетни приходи от продажби                  114                    114 
 
 



 

 
в) данни за конкурентоспособността на “ИХ България” АД и основания за приетите 
твърдения 
 

Анализът на дейността на “ИХ България” АД и на структурата на портфейла му от 
дъщерни дружества показват наличието на множество конкурентни предимства, които 
предопределят способността му за поддържане на равнището на доходност и успехи в 
конкурентната борба. Основните фактори и предпоставки, които детерминират високото 
равнище на конкурентоспособност на Холдинга са следните: 
 диверсифицираност на портфейла – разпределението на инвестициите на Холдинга в 
различни отрасли на икономиката предопределя максимизиране на равнището на 
доходност на портфейла при същевременно намаление на риска в него. Това е 
детерминирано от наличието на корелационна зависимост между доходността на 
различните стратегически единици, формиращи дружественото портфолио и 
диференцираното и разнопосочно влияние на рисковите фактори върху различните 
сектори на националното стопанство; 

 професионална подготовка на мениджмънта и персонала – добрата професионална 
подготвеност на мениджмънта и персонала на Холдинга предопределя ефективността на 
управленските действия за използване на благоприятните възможности на средата и 
приемане на навременни и ефикасни мерки за предпазване или минимизиране на ефекта 
от заплахите, които същата генерира; 

 ефект на опита – резултира в намаляване на разходите от време и средства вследствие 
на натрупания опит във фирмата по отношение на конюнктурата на икономиката, 
нормативната база, връзките и контактите с държавните ведомства и учреждения, 
проучвания на пазара и др.; 

 вертикална интеграция – проявява се чрез възможността за засилване на пазарните 
позиции на дъщерните дружества на “Индустриален холдинг България” АД и 
намаляване на риска от отрицателно въздействие на клиентите или доставчиците върху 
доходността на дъщерните дружества на Холдинга, чиито продукти се явяват 
конпоненти в продуктите на други дружества в портфейла.  

 ефект от мащаб – изразява се в придобиване на конкурентно предимство от Холдинга 
поради възможността за проявление на синергичен ефект по отношение от една страна 
на окрупняване на доставките, намаляване на цените на суровините и материалите, 
разсрочване на плащанията, на интензифициране на маркетинговите усилия и 
подобряване на тяхната ефективност в резултат на наличието на структуроопределящи 
дъщерни дружества в портфейла на Холдинга, опериращи в един и същ отрасъл на 
икономиката и произвеждащи идентични или близки продукти; 

 наличие на дъщерни дружества от типа “дойна крава” – резултира във възможността 
да се генерират средства за инвестиции от дъщерни дружества, които оперират в отрасли 
с намаляващ темп на растеж на търсенето и същевременно с голям пазарен дял и 
насочването на набраните средства към дъщерни дружества от типа “звезда” или “куче”, 
т.е. такива, опериращи в отрасли с висок темп на растеж на търсенето и доходността и 
заемащи съответно висок или нисък пазарен дял, което предопределя стратегическата 
ефективност на дейността на Холдинга в дългосрочен план; 



 

 достъп до различни източници на финансиране – размерът на “Индустриален 
холдинг България” АД, правната форма на организация на дейността му, както и 
наличието на голям брой активи на консолидирана база дава възможност на 
дружеството да използва както вътрешни източници на финансиране, така и широка 
гама от външни такива (банкови кредити, лизинг, облигационни заеми и др.). По такъв 
начин се осигурява конкурентно предимство чрез нарастване нормата на доходност на 
собствения капитал поради привличане на средства, които имат по-ниска цена на 
финансиране и чрез трансфериране на част от риска при инвестиране към финансовите 
институции и пазари; 

 протекционистична политика на държавата – рефлектира в нарастване на 
конкурентоспособността на Холдинга и действа като защитна бариера срещу 
конкуренцията, поради наличието на стратегически дружества в портфолиото, които 
действат в отрасли или предлагат продуктите си на отрасли със стратегическо значение 
на държавата и/или в отрасли, в които нивото на държавната намеса в посока 
протекционизъм е сравнително високо; 

 наличие на износоориентирани дъщерни дружества – допринася за нарастване на  
конкурентоспособността на Холдинга чрез намаляване на обвързаността на доходността 
му от равнището на доходите на населението и други фактори на макросредата и нивото 
на инвестиционна активност на българските фирми. 

 
През последните 3 финансови години дейността на “ИХ България” АД не е била 

повлияна от извънредни фактори.  
 
 
3.4.  Организационна структура на “ИХ България” АД  
 

“ИХ България” АД е холдингово дружество, което включва в портфейла си дружества, 
които съгласно МСС 28 се групират както следва: 
 дъщерни предприятия – дъщерно предприятие е предприятие, което се контролира от 
друго предприятие (наречено предприятие-майка); 

 асоциирано предприятие е предприятие, в което инвеститорът упражнява значително 
влияние, но което не представлява нито дъщерно предприятие, нито съвместно 
предприятие на инвеститора; 
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 малцинствено участие е онази част от нетните резултати от дейността и от нетните 
активи на дадено дъщерно предприятие, свързана с участия, които не са притежание 
пряко или косвено чрез дъщерните предприятия на предприятието-майка. 

 
По-долу е представена основна информация за дъщерните дружества на “ИХ България” 

АД. 



 
 

““ЗЗММММ    ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ    ХХООЛЛДДИИННГГ””  ААДД  
 
а/ Седалище и адрес на управление:  гр.София, община “Средец”, бул.”Васил Левски” № 47, ет.3 
б/ Предмет на дейност:  производство на стоки в областта на машиностроенето и 

съпътстващите го промишлени производства, съответно 
продажба на такива стоки; търговско представителство и 
посредничество; складова дейност; придобиване, 
управление, оценка и продажба на участия в български и 
чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба 
на патенти, отстъпване на лицензии за използване на 
патенти на дружествата, в които холдинговото дружество 
участва; финансиране на дружествата, в които 
холдинговото дружество участва; извършване на всяка 
друга дейност, незабранена от закона 

в/ Номер и партида на вписване в търговския регистър:  
ф.д. № 2018/2001 година, парт. № 60700 ,том 681, рег. I, 
стр. 21 на Софийски градски съд 

г/ Код по БУЛСТАТ:    130489690 
д/ Данъчен номер:    1220147343 
е/ Размер на капитала:  5 592 000 /пет милиона и петстотин деветдесет и две 

хиляди/ лева 
ж/ Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на 
акционерите на дружеството:  

5 591 900 броя акции по 1 лев всяка, т.е. 99.998% от броя на 
гласовете в Общото събрание на акционерите  

з/ Брой на притежаваните акции чрез свързано лице и техния процент от гласовете в общото 
събрание на акционерите на дружеството:  

100 броя акции по 1 лев всяка, т.е. 0.002% от броя на 
гласовете в Общото събрание на акционерите 
 

 

Дружеството е учредено в началото на 2001 година с наименование “ЗММ България” 
АД и с идеята да обедини четири предприятия, производители на металорежещи машини – 
“ЗММ Сливен” АД, гр.Сливен; “Машстрой” АД, гр.Троян; “Машиностроене–София” АД, 
гр.София и “Леярмаш” АД, гр. София. Предметът на дейност на “ЗММ България холдинг” АД е 
производство и продажба на металорежещи машини, търговско 
представителство и посредничество, складова дейност, както и 
всяка друга дейност, незабранена от закона. 

Структурата на “ЗММ България холдинг” АД към 
29.02.2004 година е както следва: 
 80 % от капитала на “ЗММ Сливен” АД;  
 73 % от капитала на “Машстрой” АД;  
 87 % от капитала на “ЗММ Нова Загора” АД; 
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 66% от капитала на “Леярмаш” АД; 
 82% от капитала на “Елпром ЗЕМ” АД. 

 
 

““ККООРРААББООРРЕЕММООННТТЕЕНН  ЗЗААВВООДД  ББУУРРГГААСС””  ААДД    
 
а/ Седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул. “Индустриална” № 3 
б/ Предмет на дейност: ремонт на български и чужди кораби, производство на 

машини, съоръжения, резервни части и нестандартно 
оборудване за кораби и промишлени нужди на български и 
чужди фирми, ремонт и поддържане на брегови 
съоръжения и плавателни съдове, както и други дейности, 
които не са забранени със закон 

в/ Номер и партида на вписване в търговския регистър: 
ф.д. № 3203/1992 година, том 1, рег. 17, стр. 74 на Бургаски 
окръжен съд 

г/ Код по БУЛСТАТ: Ю 102003925  
д/ Данъчен номер: 1021094451 
е/ Размер на капитала:  135 440 /сто тридесет и пет хиляди четиристотин и 

четиридесет/ лева 
ж/ Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на 
акционерите на дружеството:  

123 625 броя акции по 1 лев всяка, т.е. 91.28% от броя на 
гласовете в Общото събрание на акционерите 

 
 
 
Дружеството разполага с плаващ док с 

товароподемност 4 500 тона и кей 300 метра, оборудван с 
кранов път и два броя кранове с товароподемност 5 и 15 
тона.  

Предметът на дейност на дружеството включва: 
g кораборемонт; 
g производство на машини и съоръжения; 
g производство на резервни части и нестандартно 

оборудване за кораби и промишлени нужди; 
g ремонт и поддръжка на брегови съоръжения и 

плавателни съдове; 
g извършване на заваръчни, тръбарски, монтьорски, 

електротехнически и дърводелски работи, ремонт на 
котли, хладилни и охладителни съоръжения; 

g проектиране и преустройство; 
g измиване със струя високо налягане – 500 бара, 

бластиране и боядисване.  
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““ААВВГГУУССТТАА  ММЕЕББЕЕЛЛ””  ААДД  
 
а/ Седалище и адрес на управление: гр.Шумен, бул.”Мадара” № 21 
б/ Предмет на дейност:  производство на стилни мебели от масивна букова, дъбова 

и иглолистна дървесина; плочи от дървесни частици и  
естествени фурнири; търговия в страната и чужбина, както 
и извършване на всяка друга дейност, която не е забранена 
със закон 

в/ Номер и партида на вписване в търговския регистър:  
ф.д. № 160/1993 година,  парт. № 160, том 4, стр. 167 на 
Шуменски окръжен съд 

г/ Код по БУЛСТАТ:    Ю 837066486 
д/ Данъчен номер:    1270010101 
е/ Размер на капитала:  814 815 /осемстотин и четиринадесет хиляди осемстотин и 

петнадесет/ лева 
ж/ Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на 
акционерите на дружеството:  

797 362 броя акции по 1 лев всяка, т.е. 97.86% от броя на 
гласовете в Общото събрание на акционерите 
 
 

 
 
“Августа мебел” АД произвежда: 

g стилни мебели за спални, дневни, антрета от 
масивна дъбова и иглолистна дървесина и 
плочи от дървестни частици, облицовачни от 
естествени  

g фурнири, тапицирани мебели; 
g хотелско и офис обзавеждане; 
g дограма.  
 

 
 
 

 
Производството на фирмата традиционно е 

ориентирано за износ. Нейни клиенти са фирми от 
Великобритания, САЩ, Германия, Гърция и Франция. 
“Августа мебел” АД присъства на пазари като 
Азърбaйджан, Узбекистан, Армения и Русия.  
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““ССААННОО  ММЕЕРРИИТТААЙЙММ  ХХООЛЛДДИИННГГ””  ААДД  
 
а/ Седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. “Ген. Колев” № 92 
б/ Предмет на дейност: придобиване, оценка и продажба на участия в български и 

чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба 
на патенти, отстъпване на лицензии за използване на 
патенти на дружествата, в които холдинговото дружество 
участва; финансиране на дружествата, в които 
холдинговото дружество участва; технически консултации 
за кораби, съоръжения и материали, които подлежат на 
преглед; инспекция на кораби и товари; търговско 
представителство и посредничество; консултантски услуги; 
внос и износ на стоки 

в/ Номер и партида на вписване в съдебния регистър: 
ф.д. №2038/2001 година, парт. № 49, том 230, стр. 194 на 
Варненски  окръжен съд 

г/ Код по БУЛСТАТ: Ю 103618451 
д/ Данъчен номер: 1033145174 
е/ Размер на капитала: 262 000 /двеста шестдесет и две хиляди/ лева 
ж/ Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на 
акционерите  на дружеството:  

133 722 броя акции по 1 лев всяка, т.е. 51% от броя на 
гласовете в Общото събрание на акционерите 
 

 
 

През 2001 година “Сано меритайм” АД, Варна 
/впоследствие преименувано на  “Сано меритайм холдинг” АД/ 
придобива 80% от капитала на “Български корабен регистър” 
АД, Варна чрез приватизационен конкурс от Министерството на 
транспорта и съобщенията. Останалите 20% “Сано меритайм 
холдинг” АД изкупува от физическите лица, упражнили правото 
си на придобиване на преференциалните акции, съгласно 
действалия тогава закон за приватизация. 
 
 
 
 
““ППРРИИВВААТТ  ИИННЖЖЕЕННЕЕРРИИННГГ””  ААДД  
 
а/ Седалище и адрес на управление:  гр.София, ул. “Д.Груев” № 42 
б/ Предмет на дейност:  инженерингова дейност в страната и чужбина, лицензии, 

ноу-хау, трансфер на технологии, вътрешна и външна 
търговия, както и всяка друга дейност, незабранена от 
закона 
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в/ Номер и партида на вписване в търговския регистър: 
ф.д. № 3186/ 1998 година, парт. № 46305 ,том 507, рег. I, 
стр. 19 на Софийски градски съд 

г/ Код по БУЛСТАТ:    Ю 121664151 
д/ Данъчен номер:   1221134032 
е/ Размер на капитала:   2 820 000 /два милиона и осемстотин и двадесет хиляди/ лева 
ж/ Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на 
акционерите на дружеството:  

2 800 000 броя акции по 1 лев всяка, т.е. 99.29% от броя на 
гласовете в Общото събрание на акционерите 

з/ Брой на притежаваните акции чрез свързано лице и техния процент от гласовете в общото 
събрание на акционерите на дружеството:  

20 000 броя акции по 1 лев всяка, т.е. 0.71% от броя на 
гласовете в Общото събрание на акционерите 

 
 

През 2002 година капиталът на дружеството е увеличен на 2 820 000 лева. Увеличението 
е записано от “Машстрой” АД, а “Приват инженеринг” бе преобразувано в акционерно 
дружество. 

През месец юни 2000 година “Приват инженеринг” АД разширява своя предмет на 
дейност със застрахователно и презастрахователно посредничество. Дружеството притежава 
лиценз за извършване на дейност като застрахователен брокер № 75/30.05.2000 година и 
започва да извършва тази дейност през втората половина на 2000 година. 

 От месец юни 2003 година “Приват инженеринг” АД е собственик на недвижим имот в 
размер на около 92 декара в местността “Буджака” край град Созопол. В средата на 2004 година 
там ще стартира проект за изграждане на вилно селище. 

 
 
““ХХИИДДРРОО  ППААУУЪЪРР  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ””  ААДД    
 
а/ Седалище и адрес на управление:  гр.София, бул. “Васил Левски” № 47 
б/ Предмет на дейност:  търговско представителство и посредничество, 

консултантски услуги, внос и износ на стоки, както и всяка 
друга дейност, незабранена от закона 

в/ Номер и партида на вписване в търговския регистър:  
ф.д. № 5388/2000 година, парт. № 55910, том 607, рег. I, 
стр. 71 на Софийски градски съд 

г/ Код по БУЛСТАТ:    130261651 
д/ Данъчен номер:    1220138417 
е/ Размер на капитала:   50 000 /петдесет хиляди/ лева 
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ж/ Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на 
акционерите на дружеството:  



 

33 500 броя акции по 1 лев всяка, т.е. 67% от броя на 
гласовете в Общото събрание на акционерите 
 

 

През месец април 2000 година “Хидро пауър България” АД кандидатства за 
придобиване на предложените за приватизация водноелектрически централи /ВЕЦ/ в Каскада 
“Пиринска Бистрица” и Каскада “Санданска Бистрица”. Дружеството отпадна от преговорите с 
потенциални купувачи за ВЕЦ-овете, обявени от Агенцията за приватизация. 

“Хидро пауър България” АД работи по проект за изграждане на водноелектрически 
централи с единична мощност под 5 МW, при които държавата е задължена да изкупи цялата 
нетна произведена електроенергия при преференциални цени, съгласно действащата законова 
рамка. Дружеството проучва възможности за реализиране на инвестиционни проекти в областта 
и на други възобновяеми източници на енергия. 
 
 
““ККЛЛВВКК””  ААДД  
 
а/ Седалище и адрес на управление:  гр.София, община “Триадица”, ул.“Узунджовска” № 6, ет.3 
б/ Предмет на дейност:  търговска и производствена дейност; покупка и 

производство на стоки с цел продажба; представителство и 
агенство; външноикономическа дейност; маркетингова 
дейност, инвеститорска и проектантска дейност, както и 
всяка друга дейност, която не е забранена със закона 

в/ Номер и партида на вписване в търговския регистър:  
ф.д. № 7596/ 2001 година, парт. № 63364 ,том 721, рег. I, 
стр. 17 на Софийски градски съд 

г/ Код по БУЛСТАТ:    130735957 
д/ Данъчен номер:                2221166682 
е/ Размер на капитала:   50 000 /петдесет хиляди/ лева 
ж/ Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на 
акционерите на дружеството:  

49 999 броя акции от по 1 лев всяка, т.е. 99.998% от броя на 
гласовете в Общото събрание на акционерите 
 

 

Дружеството не е осъществявало дейност през 2001 и 2002 година. През 2003 година 
дейността му е свързана с организиране, консултиране и посредничество по повод участието на 
фирми в международни изложения. От месец октомври 2003 година “ИХ България” АД 
контролира 100% от капитала на “КЛВК” АД. 
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““ББИИЛЛДД  22000000””  ЕЕООООДД  
 
а/ Седалище и адрес на управление:  гр.София, бул. “Васил Левски” № 47 
б/ Предмет на дейност:  упражняване на независим строителен надзор в 

проектирането и строителството, упражняване на авторски 
надзор в строителството, упражняване на технически 
контрол в проектирането и строителството 

в/ Номер и партида на вписване в търговския регистър:  
ф.д. № 13780/1999 година, парт. №53273 ,том 570, рег. I, 
стр.128 на Софийски градски съд 

г/ Код по БУЛСТАТ:    130141698 
д/ Данъчен номер:   1220132834 
е/ Размер на капитала:   5 000 /пет хиляди/ лева 
ж/ Брой на пряко притежаваните дялове и техния процент от гласовете в общото събрание на 
съдружниците на дружеството:  

5 дяла по 1 000 лева всеки, т.е. 100% от броя на гласовете в 
Общото събрание на съдружниците 
 

Дружеството не е осъществявало дейност през на 2001, 2002 и 2003 година. 
 
 
““ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДЕЕНН  ИИННДДУУССТТРРИИААЛЛЕЕНН  ХХООЛЛДДИИННГГ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ””  ААГГ  
 
а/ Седалище и адрес на управление:  гр. Цуг, Швейцария, ул. “Банхофштрасе” №11 
б/ Предмет на дейност:  придобиване, управление и отчуждаване на дялови участия 

в местни и чуждестранни предприятия от всякакъв вид и 
особено в такива от областта на търговията, услугите и 
производството в България; предоставяне на гаранции на 
свързани дружества; участие в други предприятия; 
придобиване, управление  и отчуждаване на субективни 
права върху нематериални блага и лицензии; придобиване, 
управление и отчуждаване на права върху недвижимо 
имущество; предоставяне на заеми, както и предоставяне 
на гаранции и други обезпечения 

в/ Номер и партида на вписване в търговския регистър:  
СН - 170.3.024.781-7/29.05.2001 година 

г/ Размер на капитала:   100 000 /сто хиляди/ швейцарски франка 
д/ Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на 
акционерите на дружеството:  

10 000 броя акции по 10 швейцарски франка /12.76 лева/ 
всяка, т.е. 100% от броя на гласовете в Общото събрание на 
акционерите 
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в) Информация относно дружествата в групата, от които емитентът е зависим и 
посочване на вида и размера на зависимост 

 
Доколкото холдинговото дружество формира портфейла си чрез инвестиции в 

дъщерните дружества, зависимостта може да се определи в съответствие с дела на всяко от 
дъщерните дружества в общия размер на направените инвестиции от “ИХ България” АД /виж 
Таблица 6 за отрасловата структура на инвестициите/. Финансовите резултати на Холдинга се 
влияят от приходите, получавани от отделните дружества под формата на дивиденти, лихви и 
такси за оказани услуги. Тази зависимост не е силна, защото политиката на “ИХ България” АД 
по отношение на неговия портфейл е отворена. По преценка на мениджмънта всяко от 
предприятията може да бъде продадено или заменено с друго. 

От учредяването на Дружеството до 31.12.2003 година дейността му не е била зависима 
от патенти, лицензионни, франчайзингови договори и други обекти на интелектуална 
собственост, и концесионни права.  

 
 

3.5.  Имущество, производствени единици и оборудване 
 
а) местонахождение и площ на местата на стопанска дейност, в които се произвежда 
(реализира)/предоставят повече от 10 на сто от продукцията или услугите на “ИХ 
България” АД 
  

Холдингът осъществява дейността си в офис в гр.София 1000, община “Средец”, бул. 
“Васил Левски” № 47, ет.3. 
 
б) информация относно притежаваното от “ИХ България” АД недвижимо имущество, 
включително наличието на тежести 
 

“ИХ България” АД притежава дълготрайни материални активи, които са незначителна 
част от стойността на неговите активи. Обемът, структурата и динамиката на материални 
активи на Холдинга за последните 3 финансови години са представени в следващата таблица. 
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Дружеството няма наложени ограничения върху правото на собственост на ДМА и няма 
активи, заложени като обезпечения по задължения или по други причини. 



 
 
Таблица 13. Притежавано от “ИХ България” АД имущество 

Дружество: "ИХ България" АД - неконсолидиран отчет*        
2003 година 2002 година 2001 година  

№
 

Дълготрайни материални активи Сума 
/х.лв./ 

Отн.дял 
% 

Ръст 2003/2002
% 

Сума 
/х.лв./ 

Отн.дял 
 % 

Ръст 2002/2001
% 

Сума 
/х.лв./ 

Отн.дял 
% 

Ръст 2001/2000 
% 

1Машини и оборудване              24        27,27       (55,56)               54          28,88                 68,75               32        18,71         (36,00)
2 Транспортни средства              28        31,82          (68,89)               90          48,13                (14,29)             105        61,40           40,00 
3Други материални дълготрайни активи              36        40,91          (16,28)               43          22,99                 26,47               34        19,88           21,43 

  Общо  дълготрайни материални активи             88     100,00          (52,94)            187       100,00                   9,36             171      100,00           11,76 
           
Дружество: "ИХ България" АД - консолидиран отчет**        

2003 година 2002 година 2001 година  
№

 
Дълготрайни материални активи Сума 

/х.лв./ 
Отн.дял

% 
Ръст 2003/2002

% 
Сума 
/х.лв./ 

Отн.дял 
% 

Ръст 2002/2001
% 

Сума 
/х.лв./ 

Отн.дял 
 % 

Ръст 2001/2000 
% 

1 Сгради, земи, гори и трайни насаждения       23 598        75,92             3,35        22 832          73,54                 19,87        19 048        73,12          37,35 
2Машини, съоръжения и оборудване         5 385        17,33           5,07          5 125          16,51                 (0,60)          5 156        19,79             4,12 
3Други материални дълготрайни активи            966         3,11        (55,05)          2 149            6,92               109,86          1 024          3,93          44,63 
4 Разходи за придобиване и ликвидация на 
дълготрайни материални активи 

        1 133          3,65            20,53             940            3,03                 14,08             824          3,16         185,12 

  Общо  дълготрайни материални активи     31 082     100,00              0,12      31 046       100,00                 19,17       26 052       100,00           31,46 
  
 
*Данните за 2001, 2002 и 2003 година са от одитираните неконсолидирани финансови отчети на “ИХ България” АД. 
**Данните за 2001 и 2002 години са от одитираните консолидирани отчети на “ИХ България” АД, а за 2003 година – от представения в КФН предварителен 
консолидиран неодитиран финансов отчет. 
 



 

в) местоположение на активите на основните дъщерни дружества, производствен 
капацитет и степен на използването му, начин на съхранение на активите им и 
произвеждани продукти 
 
“Августа мебел” АД 
Годишен производствен капацитет – 3 200 хил.лева; 
Степен на използване – 80%; 
Начин на съхранение – няма специални изисквания; 
Местоположение на активите – една площадка по седалище на фирмата в гр. Шумен; 
Произвеждани продукти – мебели от масивна дървесина и ПДЧ и МДФ плоскости. 
 
“Български корабен регистър” АД 
Годишен производствен капацитет – няма поради спецификата на дейността; 
Начин на съхранение – няма специални изисквания; 
Местоположение на активите – три офиса /в гр. Варна, гр. Бургас и гр. Русе/; 
Произвеждани продукти – класификация и освидетелствуване на морски и речни кораби. 
 
“Химремонтстрой” АД 
Годишен производствен капацитет –20 млн.лева; 
Степен на използване – 60-70%; 
Начин на съхранение – няма специални изисквания; 
Местоположение на активите – пет площадки /в градовете Враца, Димитровград, Плевен, 
Свищов и Девня/; 
Произвеждани продукти – проектни и строително-монтажни работи по изграждането на нови 
обекти; реконструкция, модернизация и ремонт на производствени мощности и технологични 
линии; производство и монтаж на нестандартно оборудване и метални конструкции; 
производство на центробежно лети изделия, пещостроителни и машинно-монтажни работи и 
др.  
 
“Кораборемонтен завод Бургас” АД 
Годишен производствен капацитет –3 800 хил.лева; 
Степен на използване – 94% пред 2003 година; 
Начин на съхранение – няма специални изисквания; 
Местоположение на активите – една площадка по седалище на фирмата в гр.Бургас; 
Произвеждани продукти – ремонт на кораби, производство на резервни части, нестандартни 
детайли за кораби и промишлени нужди, поддържане на брегови съоръжения и плавателни 
съдове. 
 
“Леярмаш” АД 
Годишен производствен капацитет – 5 000 тона метал; 
Степен на използване – 40-48%;  
Начин на съхранение – няма специални изисквания; 
Местоположение на активите – една площадка по седалище на фирмата в гр.София; 
Произвеждани продукти –  производство на отливки от сив и сферографитен чугун; дървени, 
пластмасови и метални леярски модели и механично обработени чугунени детайли. 



 

 
 
“ЗММ Нова Загора” АД 
Годишен производствен капацитет - 161 920 човекочаса; ефективен фонд работно време на 1 
работник за 2003 година – 1 792 човекочаса  и  ефективен фонд на една машина – 1 946 
машиночаса; 
Начин на съхранение – няма специални изисквания за съхранение на активите с изключение на 
шахтовите и камерни пещи в цех "Термичен", които са с непрекъснат цикъл на работа; 
Местоположение на активите – четири площадки /три на територията на гр.Нова Загора и 
почивна база “Шешкинград” в община “Твърдица”/; 
Произвеждани продукти –  производство на машини, зъбни колела, възли и детайли за 
окоплектовка. 
 
“ЗММ Сливен” АД 
Годишен производствен капацитет - 1 100 броя машини; 
Степен на използване – 80%;   
Начин на съхранение – няма специални изисквания; 
Местоположение на активите – една площадка по седалище на фирмата в гр.Сливен; 
Произвеждани продукти –  производство на универсални стругове, стругове с ЦПУ, пробивни 
и дървообработващи машини. 
 
“Машстрой” АД 
Годишен производствен капацитет - 1 200 броя машини; 
Степен на използване – 81.19%; 
Начин на съхранение – няма специални изисквания; 
Местоположение на активите – три площадки /по една на територията на гр.Троян, с. Априлци 
и с. Орешак/; 
Произвеждани продукти –  производство на универсални стругове, стругове с ЦПУ и пробивни 
машини. 
 
“ЗММ България холдинг” АД 
Годишен производствен капацитет - холдингово дружество без производствена дейност; 
Начин на съхранение – няма специални изисквания; 
Местоположение на активите – един офис на територията на гр.София. 
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4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА, ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВИ НА “ИХ БЪЛГАРИЯ“ АД 

4.1. Резултати от дейността 
 
а) информация относно значими фактори, включително необичайни и редки събития 
или нови разработки, които съществено се отразяват върху приходите от основна 
дейност на емитента, като се посочва степента на отражение върху приходите 
 
 
аа) приходи от основна дейност на “ИХ България” АД 

 
Поради спецификата на дейността, приходите на “ИХ България” АД се формират от: 

 дивиденти от инвестиции в дружества; 
 приходи от операции с инвестиции; 
 приходи от лихви; 
 други приходи. 
През периода 2001 - 2003 година приходите от дейността на емитента намаляват в 

резултат на следните фактори: 
 

♦ От създаването си като приватизационен фонд и впоследствие преобразувано в 
акционерно дружество “ИХ България” АД води политика на последователно 
преструктуриране на своя портфейл чрез: 

 
 продажба на дялове в дружества, където не упражнява контрол; 
 окрупняване на съществуващи пакети от акции; 
 диверсификация на риска чрез придобиване на акции в предприятия от високофективни 
и бързооборотни стопански сектори; 

 съсредоточаване на дейността в отраслите, формиращи днешния облик на неговия 
инвестиционен портфейл.  
Този процес на преструктуриране и оформяне беше съпроводен с по-големи по обем 

покупко-продажби на акции и реализиране на капиталови печалби през ранните години от 
съществуването на дружеството.  
 

 52

♦ Въпреки нарастването на нетните приходи от лихви, вътре в тях намаляват приходите 
от лихви от дъщерните дружества, които са основната им част.  

 
Те са във връзка с лихвоносни вземания от дъщерни дружества, както и от други 

предприятия по повод на отложени плащания по договори за продажба на акции. 
Намалението им се дължи на факта, че повечето дъщерни дружества приключиха с 
ангажиментите си към Холдинга по повод на отпуснати парични заеми. “ИХ България” АД 
преориентира потребностите на дъщерните си дружества от финансов ресурс към банковите 
институции, за да съсредоточава собствените си свободни средства в големи инвестиционни 
проекти.  

 
 
 



 

♦ Намаляващите приходи от дивиденти през последните две години са свързани: 
 
 от една страна с намаляващия брой на дъщерните дружества в резултат на 
преструктурирането на холдинговия портфейл; 

 от друга страна е факта, че със създаването на “ЗММ България холдинг” АД от края на 
2001 година акцентът в развитието на отрасловата структура на емитента е поставен 
върху машиностроенето. Отрасълът се характеризира с дълъг производствен цикъл, 
нужда от сериозни оборотни средства за осигуряване на нормално и ритмично 
производство, необходимост от големи инвестиции за иновации. Стагнацията в 
световен мащаб се отрази негативно и върху дружествата от групата на “ЗММ България 
холдинг” АД. Отчетената печалба остана за реинвестиране в машиностроителните 
предприятия; 

 от трета страна, Холдингът направи сериозни инвестиции в останалите дъщерни 
дружества, главно чрез записване на акции от увеличението на капитала им, целящи 
обновяване на съществуващия машинен парк и подобряване на капиталовата им 
структура. Реалният ефект от направените инвестиции ще се прояви в следващите 
години. 

    През 2003 година са отчетени приходи от дивиденти, разпределени от 
“Кораборемонтен завод Одесос” АД, Варна. 

Последните години бяха белязани с непрекъснати промени в нормативната база, 
уреждаща дейността на дружествата от типа на “ИХ България” АД и неговите дъщерни 
дружества. Това наложи привличане на външни консултанти за специализирана помощ по 
възникнали проблеми. В резултат намаляват приходите на “ИХ България” АД от продажба на 
консултантски и други услуги. 

В таблица 10 е посочен относителният дял на отделните приходни пера в общата сума 
на приходи на “ИХ България” АД, респективно степента на отражение на горепосочените 
фактори върху приходите. 

 
 

бб) приходи от основна дейност на дружествата от групата  на “ИХ България” АД /на 
консолидирана база/ 

 
Общите нетни приходи от продажби на дружествата от групата на “ИХ България” АД 

са определени чрез пълна консолидация в следващата таблица. Информацията за 2001 и 2002 
година е от одитираните консолидирани отчети на Холдинга в частта им нетни приходи от 
продажби, където са отразени приходите от основна дейност на останалите дружества от 
групата. Данните за 2003 година са от представения в КФН предварителен консолидиран 
неодитиран отчет. 
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Таблица 14. Нетни приходи от продажби на дружествата от групата на “ИХ България” АД 
 

Нетни приходи от продажби /хил. лв./ 2003 2002 2001 

    

Нетни приходи от продажба на продукция 30 608 31 527 32 015 

Нетни приходи от продажба на услуги 9 828 26 184 16 068 

Нетни приходи от продажба на стоки 3 614 2 711 

Нетни приходи от други продажби 2 436 1 936 
8 493 

    

Общо нетни приходи от продажби 46 486 62 358 56 576 
 
 
 
Таблица 15. Структура и динамика на нетните приходи от продажби на дружествата от групата на  
“ИХ България” АД 
 

Нетни приходи от продажби  2003 2002 2001 

 дял 
% 

ръст* 
% 

дял 
% 

ръст* 
 % 

дял 
% 

Нетни приходи от продажба на продукция 65.84 (2.91) 50.56 (1.52) 56.59 

Нетни приходи от продажба на услуги 21.14 (62.47) 41.99 62.96 28.40 

Нетна приходи от продажба на стоки 7.77 33.31 4.35

Нетни приходи от други продажби 5.25 25.83 3.10
(45.28) 15.01 

   

Общо нетни приходи от продажби 100.00 (25.45) 100.00 10.22 100.00 
*Ръстът/намалението е изчислен/но спрямо предходната година 

 
Факторите, оказали влияние върху приходите на групата, могат да се класифицират по 

отрасли в съответствие с тежестта на отделните отрасли в структура на инвестиционния 
портфейл на Холдинга. 

В машиностроенето влияние оказват факторите:  
 Териториално разпределение на продажбите по брой страни, райони и континенти; 
превес на продажбите в икономически и политически стабилните райони; 

 Запазване на съществуващите и привличане на нови клиенти с качествена и срочно 
доставена продукция. Това с особена сила важи за “Леярмаш” АД и “ЗММ Нова 
Загора”АД, чийто основен клиент все още са машиностроителните дружества от 
групата на “ЗММ България холдинг” АД; 
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 Непрекъснат ръст на цените на кооперираните доставки, главно на отливките (заради 
цената на скрапа и изчерпването му в страната) и доокомплектовката, които оскъпяват 
крайното изделие и намаляват печалбата при фиксираните цени на крайните изделия на 
пазара; 



 

 Съществуваща остра ценова конкуренция на международния пазар на 
машиностроителната продукция; 

 Иновациите, гарантиращи продажби на съществуващите и навлизане на нови пазарни 
ниши в бъдеще. В “Машстрой” АД и “ЗММ Сливен” АД се правят разработки за 
доусъвършенстване на предлаганите стругове. Разработват се и нови продукти, с които 
се заемат определени пазарни ниши в машиностроенето. Дружествата получиха златни 
медали за качеството на своята продукция на Есенните Пловдивски панаири през 2002 и 
2003 година. На този етап тези разработки не доведоха до съществено изменение на 
приходите от основна дейност, но ефектът им ще се прояви през следващите години. 
В бъдеще положително влияние ще окаже почти приключилото структуриране на 

портфейла на “ЗММ България холдинг” АД с установен контрол върху всички дружества в 
неговата група. Усилията ще бъдат насочени към търсене на нови клиенти, развитие на 
развойната дейност по отделните дружества, а където това позволявя – съсредоточаване в 
дружеството с по-добър потенциал, закриване на неефективни звена, работа на пазарен 
принцип в групата на машиностроителния холдинг. 

През последните години “Августа мебел” АД, Шумен цялостно преструктурира 
пазарите си и почти напълно промени номенклатурата на произвежданите изделия. 
Разработването на нови пазари за дружеството е перманентен процес: ежегодно над 70% от 
продукцията са нови изделия - актуализират се както прилаганите технологии  и влаганите 
материали, така и дизайнът на изделията. Промяната на пазарните направления оказва влияние 
върху приходите от продажби, поради разликата във времето от одобрението на произведените 
мостри до възлагане на поръчката и получаване на приходи от нея. 

В края на 2000 година “Химремонтстрой” АД, София беше одобрен за подизпълнител 
на японската фирма “Марубени” за изграждане на Проект за намаляване на индустриалното 
замърсяване на територията на “КЦМ” АД, Пловдив. Този проект повлия в изключително 
голяма степен за рязко увеличаване обема на приходите на дружеството през 2001 и 2002 
година, когато то беше в групата на “ИХ България” АД. От 2003 година “Химремонтстрой” АД 
е асоциирано дружество по смисъла на МСФО. 

 
б) съществени изменения в приходите от основна дейност и посочване на степента, в 
която те са резултат от изменение в цените или обема на стоките или услугите, 
предлагани от емитента или от въвеждането на нови стоки или услуги 

 
Измененията в приходите от дейността на “ИХ България АД” през последните три 

години може да се проследи от таблица 10. Те са резултат основно на намалените постъпления 
от дивиденти, от продажбата на акции и предоставяните услуги. Факторите, повлияли на 
намалението, са разгледани в точка 4.1, буква ”а”. Предвид спецификата на дейност на 
холдинговото дружество, влиянието на изменението в цените върху размера на приходите от 
дейността може да се разглежда само при определяне на цената на отпусканите от Холдинга 
заемни средства и таксите за консултантски и други услуги. Лихвените проценти по заемите на 
дъщерните дружества са съобразени с лихвените нива на банковите институции към момента 
на отпускане на заема и действащата нормативна уредба, уреждаща подобен род дейност. 
Таксите за предоставяните от специалистите на “ИХ България” АД услуги зависят от 
естеството и сроковете на оказаното съдействие, както и нивото на подобни услуги в 
консултантския бизнес. 
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в) влияние на инфлацията и промените във валутния курс, ако тази информация е от 
съществено значение 
 
аа) влияние на инфлацията и промените във валутния курс върху дейността на “ИХ 
България” АД 
 

Доколкото “ИХ България” АД няма производствена дейност и делът на материалните 
активи на дружеството е незначителен в общия обем на неговите активи, влиянието на 
инфлацията не оказва съществено влияние върху приходите и разходите на Холдинга.  

Влиянието на промените във валутния курс намира израз в отчетените приходи, 
респективно разходи, произтичащи от тези промени. Свързани са с положителни/отрицателни 
курсови разлики при разплащания по: 
 сделки, договорени във валута; 
 заеми на дъщерни дружества, договорени във валута; 
 валутни депозити. 
Влиянието на промените във валутните курсове върху приходите на Холдинга и 

съпоставката на данните с равнището на отчетените фирмени приходи може да се проследи в 
следващата таблица. С изключение на последната финансова година, това влияние не е 
съществено за приходите на групата. Сривът на щатската валута през 2003 година оказа 
негативно влияние върху всички стопански субекти, осъществяващи преобладаващата част от 
своите разплащания в тази валута. 
 

Таблица 16. Влияние на промените във валутните курсове върху приходите на “ИХ България” АД 

Приход/разход 2003 2002 2001 

Нетни положителни/отрицателни разлики от промяна на валутните 
курсове /хил.лв./ 

(140) (20) 16 

Дял в % спрямо приходите от дейността* 14.52% 1.19% 0.77% 
*Приходите от дейността на “ИХ България” АД са посочени в таблица 10. 

 
Влиянието на инфлацията ще се засили през 2004 и следващите три години, когато “ИХ 

България” АД ще обслужва заема от “Банка ДСК” ЕАД, договорен в щатски долари. 
 

бб) влияние на инфлацията и промените във валутния курс върху дейността на 
дружествата от групата на “ИХ България” АД /на консолидирана база/ 

 
Отражението на промените във валутните курсове, съотнесено към обема на нетните 

продажби на консолидирана база, е по-слабо изразено. В следващата таблица са посочени 
данните от одитираните консолидирани отчети на Холдинга за 2001 и 2002 година. Данните за 
2003 година са от представения в КФН предварителен консолидиран неодитиран финансов 
отчет. 
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Таблица 17. Отражението на промените във валутните курсове върху приходите на консолидирана база 

Приход/разход 2003 2002 2001 

Нетни положителни/отрицателни разлики от промяна на валутните 
курсове /хил.лв./ 

(305) (196) (254) 

Дял в % спрямо нетните приходи от продажби 0.65% 0.31% 0.44% 
 
Най-големи загуби през последната финансова година понесоха дружествата от групата 

на “ЗММ България холдинг” АД. Спадът на долара през 2003 година доведе до ситуация за 
слабо увеличение на консолидираните приходи от основната дейност на машиностроителния 
холдинг при по-голям ръст на продажбите в натура. Например, негативните промени в курса на 
долара през 2003 спрямо 2002 година намалиха с 18,10% нетните приходи от продажби на 
“ЗММ Нова Загора” АД спрямо 2002 година, въпреки повечето произведена продукция за 150 
хил.щатски долара през годината спрямо предходната. За 2003 година загубите за “ЗММ 
Сливен” АД от приходи от продажба на продукция, дължащи се на обезценката на щатския 
долар спрямо еврото, възлизат на  584 хил.лева спрямо 2002 година. Негативно е отражението 
на обезценяването на долара спрямо европейската единна валута и върху дейността на 
“Машстрой” АД, чиито продажби в щатска валута представляват 70% от приходите на 
дружеството. В същото време използваните материали за изработката на стругове са предимно 
от внос в евро. 

Конюнктурата на международните пазари на машиностроителната продукция на “ЗММ 
България холдинг” АД не позволява текуща промяна на доларовите цени. Въпреки това 
ръководството на машиностроителния холдинг успя частично да предоговори повишение на 
цените на някои от пазарите, работещи традиционно в щатската валута. Друга защитна мярка 
срещу промените на курса на щатския долар е договаряне на продажбите във всички 
европейски страни, където холдингът изнася продукцията на своите дъщерни дружества (без 
Турция) в евро. 

Негативното влияние на промените във валутните курсове се отразя и на сделки в 
страната, договорени в долари. В началото на 2003 година “Елпром ЗЕМ” АД сключи договор 
с “НЕК” ЕАД за рехабилитация на хидрогенератори 2 и 3 на ВЕЦ ”Алеко” на стойност 805 
хил.щатски долора без ДДС. Приходите, получени от този договор, представляват 0.29 % от 
общите нетни приходи от продажба на услуги и 15% от нетните приходи от продажби на 
“Елпром ЗЕМ” АД за 2003 година. Дружеството намали нетните си приходи от промяната на 
валутния курс на щатския долар през 2003 година със 147 хил.лева при среден валутен курс от 
2002 година – 2.07697 лв./щатски долар. 

Намаляването на левовата равностойност на щатския долар и английската лира се 
отрази негативно и на приходите от продажби на “Августа мебел” АД. При определяне на 
офертните цени на исканите от клиентите изделия обикновено е заложен по-висок курс на 
валутите, а корекции на вече утвърдени от клиента цени не се правят. През 2003 година 
загубите от продажби, реализирани от дружеството за САЩ и Великобритания са 
приблизително 50 хил.лева, изчислени при запазване на курса на  щатския долар и английската 
лира от началото на годината. 
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г) информация за правителствени, икономически, данъчни, монетарни или политически 
фактори, които пряко или непряко са оказали съществено влияние или които биха 
имали съществено влияние върху дейността на емитента 



 

 
аа) влияние на правителствени, икономически, данъчни, монетарни или политически 
фактори върху дейността на “ИХ България” АД 
 

Дейността на “ИХ България” АД е подчинена на действащите правителствени, 
икономически, данъчни, монетарни и политически фактори, влияещи на всички стопански 
субекти в страната. Като публично дружество Холдингът осъществява своята дейност според 
ЗППЦК и всички подзаконови нормативни актовеи, свързани с неговото прилагане. Развитието 
на капиталовия пазар у нас и нормативната му уредба, приемането на ясни правила за 
поведение оказват положително влияние върху цялостната дейност на емитента.  

 
бб) влияние на правителствени, икономически, данъчни, монетарни или политически 
фактори върху дейността на дружествата от групата на “ИХ България” АД /на 
консолидирана база/ 

 
Посочените фактори влияят и на дъщерните дружества от групата, доколкото формират 

макрорамката за развитието им. Например, положително влияние за  нарастване на приходите 
на “Елпром ЗЕМ” АД от ремонт на хидрогенератори оказват факторите: 
 завишената инвестиционна активност на енергийния отрасъл, потребител на 
хидрогенератори /по данни на НСИ – 32.9% от всички инвестиции през 2002 година са 
насочени към енергийната промишленост/; 

 продуктът се използва в отрасъл със стратегически приоритет за държавата; 
 промяната в стратегията на държавата по отношение на енергийната й политика, 
изразяваща се в приоритетно стимулиране на екологично чисто производство на 
ел.енергия чрез ВЕЦ и източници на енергия, задвижвани от вятъра; 
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 програмата за рехабилитация на хидрогенератори на “НЕК” ЕАД. 
Съществено влияние върху износа за страните от бившето ОНД оказаха завишените 

митнически такси за този регион. Дружествата “Машстрой” АД и “ЗММ Сливен” АД от 
групата на “ЗММ България холдинг” АД изнасят за този регион. Равнището на реализираните 
продажби за Русия варират от 1 454 хил.лева през 2001 година, на 1 376 хил.лева през 2002 
година и достига 938 хил.лева през 2003 година.  

Подобно е положението и при износа на електромотори и мебели. През 2003 година 
“Августа мебел”  АД реализирало износ само веднъж на стойност около 60 хил.лева, докато 
през 2000 година дружеството е изнасяло своята продукция основно за страните от бившия 
Съветски съюз. Инцидентен е износът на “Елпром ЗЕМ” АД за Русия. През 2001 година 
приходите от електромотори за руския пазар са били 179 хил.лева, през 2002 година – 198 
хил.лева, а през 2003 година едва 51 хил.лева.  

“ИХ България” АД е член на инвестиционния консорциум “Трансболкан Ойл Пайплайн 
България” АД, гр.София, който ще поеме изграждането и експлоатацията на трансграничния 
петролопровод “Бургас–Александруполис”. Съдбата на петролопровода зависи от 
междудържавните спогодби. 

За бъдещата дейност на “ИХ България” АД и дружествата от групата следва да се имат 
предвид държавните ангажименти на България във връзка с асоциирането към Европейската 
общност, като например, изискванията по осигуряване на заетия персонал, към условията на 
труд и безопасност, замърсяването на околната среда,  повишаване на работните заплати, и др.  



 

 
4.2.  Ликвидност и капиталови ресурси 
 
а) описание на вътрешните и външните източници на ликвидност за последните 3 
финансови години и кратко разяснение относно значителните неизползвани източници 
на ликвидност 

 
Основните използвани и потенциални вътрешни източници на ликвидност на 

Холдинга са: 
 приходите от продажби; 
 реализираната печалба на Холдинга; 
 парични ресурси от негови дъщерни дружества под формата на депозити; 
 възможността за бързото превръщане в парични средства на ценните книжа от 
краткосрочния портфейл на Холдинга.  
“ИХ България” АД се е възползвало от предоставената в чл.280 от ТЗ възможност за 

предоставяне на кредити от дъщерни дружества и приемане на депозити от тях, което дава 
възможност за опериране с временно свободните парични средства в групата и по-ефективното 
им използване.  

Като външни източници могат да бъдат посочени и възможността за използването на 
банкови кредити, заеми от асоциирани предприятия и увеличение на капитала. През 
разглеждания тригодишен период Холдингът не е имал ликвидни проблеми, поради което не 
се е налагало използването на банкови кредити. За подобрената ликвидност допринесе и 
увеличението на капитала чрез емитиране на нова емисия акции на “ИХ България” АД през 
2002 година.  
 
б) оценка на източниците и количествата парични потоци 

 
През периода 2001 – 2003 година “ИХ България” АД е посрещал потребностите си със 

собствени средства от: 
 приходи от операции с инвестиции; 
 приходи от дивиденти; 
 приходи от лихви във връзка с лихвоносни вземания от дъщерни дружества, както и от 
други предприятия по повод на отложени плащания по договори за продажба на акции 
и приходи от лихви по депозити; 

 приходи от оказани услуги и други.  
Генерираните парични потоци са били достатъчни по обем и “ИХ България” АД не е 

изпитвал недостиг на паричен ресурс.   
 
в) размер на заемите към края на разглеждания период и информация за техния падеж 
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През периода 2001 – 2003 година “ИХ България” АД не е ползвал привлечени средства 
под формата на банкови заеми. 



 
Таблица 18.  Размер и структура на задлъжнялостта на “ИХ България” АД към 29.02.2004 година 

№ Пасиви /хил. лв./ 
 Пасиви – общо, в т.ч.:  4 788  

1 Дългосрочни задължения – общо, в т.ч: 2 680  
1.1 Банкови заеми 2 680  

2 Краткосрочни задължения – общо, в т.ч.: 2 108  
2.1 Банкови заеми    413  
2.2 Търговски  и други задължения    331  
2.3 Към свързани предприятия      18  
2.4 Данъчни задължения        6  
2.5 Задължения за дивиденти 1 340  

 
г) информация за използваните финансови инструменти, падеж на всяко от 
вземанията, структура на наличностите във валута и на лихвените проценти, ако е от 
значение за оценка на ликвидността на емитента 

От началото на 2004 година Холдингът започна осъществяването на крупен 
инвестиционен проект за съвместно използване на производствените активи на обявената в 
несъстоятелност “Варненска корабостроителница”, за който проект бяха вложени 3 916 500 
щатски долари.  

Част от средствата по сделката са осигурени чрез банков заем от “Банка ДСК” ЕАД в 
размер на 2 милиона щатски долара. Заемът е отпуснат през месец февруари 2004 година за 
срок от 3 години. Предоставеното обезпечение по заема е залог на предприятие 
“Кораборемонтен завод Бургас” АД и запис на заповед на стойност 475 хил.щатски долара, 
който запис е авалиран от “ЗММ България холдинг” АД. 

“ИХ България” АД използва като привлечени средства разсроченото задължение по 
повод покупка на акции на “ЗММ България холдинг” АД, с което подобрява 
платежоспособността си през периода 2002-29.02.2004 година. 
Таблица 19. Вземания на “ИХ България” АД по отпуснати кредити на дъщерни и асоциирани дружества 
към 29.02.2004 година 
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Дружество 
Лихвен 

% 
Неиздължена част към 
29.02.2004 г.  /хил.лв./  Падеж 

Краткосрочни вземания 
“Приват инженеринг” АД, София ОЛП + 7% 425 31.12.2004 г. 
“Елпром ЗЕМ” АД, София 
(преоформени задължения от 2002 
година) 

ОЛП + 7% 133 31.12.2004 г. 

“Леярмаш” АД, София ОЛП + 7% 287 31.12.2004 г. 
“Булярд” АД, София ОЛП + 4% 193 31.12.2004 г. 

Дългосрочни вземания 
“Приват инженеринг” АД, София ОЛП + 7% 960 31.12.2006 г. 
“Елпром ЗЕМ” АД, София 
(преоформени задължения от 2002 
година) 

ОЛП + 7% 142 30.06.2005 г. 

“Леярмаш” АД, София ОЛП + 7% 57 28.02.2005 г. 
“Булярд” АД, София ОЛП + 4% 294 30.06.2005 г. 



 

 

Таблица 20. Вземания на “ИХ България” АД по по повод на отложени плащания по договори за продажба 
на акции към 29.02.2004 година 

Дружество Лихвен 
% 

Неиздължена част към 
29.02.2004 г. / хил.лв./ 

Падеж 

Краткосрочни вземания 
“Мак” АД, Габрово дванадесетмесечен 

EUROLIBOR 
70 31.12.2004 г. 

“Химремонтстрой Инженеринг” АД, 
София 

дванадесетмесечен 
EUROLIBOR 

161 31.12.2004 г. 

“ЕЛПО” АД, Николаево шестмесечен 
EUROLIBOR 

193 31.12.2004 г. 

Дългосрочни вземания 
“Мак” АД, Габрово дванадесетмесечен 

EUROLIBOR 
350 26.11.2008 г. 

“Химремонтстрой Инженеринг” АД, 
София 

дванадесетмесечен 
EUROLIBOR 

939 30.11.2007 г. 

“ЕЛПО” АД, Николаево шестмесечен 
EUROLIBOR 

192 31.12.2005 г. 

 
Холдингът няма съществени наличности във валута към датата на Регистрационния 

документ. 
 
д) информация за съществените ангажименти на емитента за извършване на 
капиталови разходи 

 
“ИХ България” АД няма ангажименти за извършване на капиталови разходи. 
 

4.3.  Описание на развойната дейност на “ИХ България” АД за последните 3 години 
 
През последните три години “ИХ България” АД не е извършвало развойна дейност. 

 
4.4. Основни тенденции 
 

Представената в настоящата точка информация има прогнозен характер и е изготвена 
само за илюстрация и поради характера си може да не дава вярна представа за очакваното 
финансово състояние и резултати на “ИХ България” АД.  
 
а) основни тенденции в дейността на “ИХ България” АД 
 

Основните тенденции по отношение дейността на Холдинга и през следващите години 
се  очаква да бъдат свързани с: 
 придобиване, оценка и продажба на участия в други дружества; 
 управление на дружества от своя портфейл, в които холдинговото дружество може да 
упражнява контрол пряко или чрез свързани лица;  
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 учредяване на нови дружества; 



 

 инвестиране в дружествата от портфейла, към които “ИХ България” АД има 
дългосрочен интерес; 

 финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва. 
Основният акцент в инвестиционната стратегия на “ИХ България” АД и през 

следващите години ще бъде концентриране на дейността в определени отрасли с доказана 
икономическа ефективност – корабостроене и кораборемонт, възобновяеми източници на 
енергия, недвижими имоти и туризъм. Ще продължи и тенденцията на обвързване със 
стратегически партньори с добри пазарни позиции и доказан професионализъм. 
 
б) планове от съществено значение, свързани с дейността на “ИХ България” АД 
 
♦ Отрасъл “Строителство и ремонт на кораби и други плавателни съдове”  
 

Интересът на “ИХ България” АД към инвестиции в областта на строителството и 
ремонта на кораби и други плавателни съдове има дългосрочен характер и датира от времето 
на началното стратегическо позициониране на дружествата в портфейла на Холдинга. 
Насоката на инвестиционната политика на “ИХ България” АД, обвързана със стратегията му, в 
съответствие с формулираните инвестиционни цели, е свързана с окрупняване на дела, който 
Дружеството притежава в капитала на дружества от отрасъла и заемането на стратегически 
позиции по отношение на конкурентните дружества в отрасъла.  

В тази връзка, като стъпка в посока реализиране дългосрочните цели на Холдинга през 
2003 година “ИХ България” АД окрупни дела на инвестициите си в отрасъл “Строителство и 
ремонт на кораби и други плавателни съдове” чрез участието си в създаването на “Булярд” АД. 
В капитала на новото дружество акционери с равни дялове са освен “ИХ България” АД и 
“Електромашинари холдинг”АД, “Кораборемонтен завод Одесос” АД и “Булком Лимитед”, 
Кипър.  

В началото на 2004 година капиталът на “Булярд” АД беше увеличен /към датата на 
Проспекта увеличението на капитала все още не е вписано в търговския регистър на СГС/. С 
набраните средства бяха заплатени 75% /седемдесет и пет процента/ от акциите на “Булярд – 
Корабостроителна индустрия” АД - дружество, което ще експлоатира апортираните в него от 
“Параходство Български морски флот” /БМФ/ ЕАД производствени активи на обявената в 
несъстоятелност “Варненска корабостроителница”. В подписаното акционерно споразумение 
между страните се предвижда “Булярд” АД да придобие чрез опция за изкупуване при 
определени условия и останалите 25% /двадесет и пет процента/ от акциите на “Булярд – 
Корабостроителна индустрия” АД, които са собственост на “Параходство БМФ” ЕАД. 

Инвестицията в капитала на “Булярд” АД беше направена както със собствени средства 
на Холдинга, така и със заемни такива. Пласирането на настоящата емисия облигации е от 
съществено значение за финализиране на предприетата инвестиция в отрасъла. Холдингът ще 
използва набраните средства за упражняване на опцията “Булярд” АД да закупи останалите 
25% от капитала на “Булярд - Корабостроителна индустрия” или за окрупняване дела на “ИХ 
България” АД в “Булярд” АД. Необходимите средства, планирани за осъществяване на 
поставените краткосрочни инвестиционни цели, са в размер на 1 250 000 щатски долари. 
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♦ Инвестиции в областта на възобновяемите енергийни източници 
 



 

“ИХ България” АД има интерес и към високоефективни отрасли, представени в 
инвестиционния му портфейл от дъщерното дружество “Хидро пауър България” АД. 
Стремежът на Дружеството е да навлезе на пазара на възобновяеми енергийни източници в 
страната – водноелектрически централи /ВЕЦ/ и източници на енергия, захранвани от вятъра. 
“ИХ България” АД контролира “Елпром ЗЕМ” АД, което е единственият производител в 
България на хидрогенератори за ВЕЦ. “Хидро пауър България” АД работи по проект за 
изграждане на водноелектрически централи с единична мощност под 5 МW, при които 
държавата е задължена да изкупи цялата нетна произведена електроенергия при 
преференциални цени, съгласно действащата законова рамка. Планираните инвестиции в 
проекти в областта на възобновяемите източници на енергия е в размер между 1,5 и 2 милиона 
лева. 
 
♦ Инвестиции в областта на недвижимите имоти и туризма  
 

“ИХ България” АД провежда последователна политика към разширяване на дела си в 
сферата на туризма чрез:  
 увеличаване на съществуващите си инвестиции и  
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 чрез нови такива в отрасъла. 
След съвместното си участие в раздържавяването на 80% от капитала на “Дунав турс” 

АД, гр.Русе, инвеститорите “ИХ България” АД и “Юнион турс”ООД предвиждат разширяване 
на пазарния дял на компанията и дъщерните й дружества чрез експлоатиране на неизползван 
досега пазарен сегмент. В средата на месец март 2004 година беше пуснат на вода нов речен 
кораб за круизи по каналната система на реките Рейн, Майн и Дунав. Средствата за строежа на 
кораба бяха осигурени с кредит от “Райфайзенбанк (България)” ЕАД. 

След успешната си инвестиция в “Дунав турс” АД, гр.Русе, “ИХ България” АД планира 
да направи нови инвестиции в недвижими имоти и изграждане на туристически обекти върху 
тях чрез дъщерното си дружество “Приват инженеринг” АД. Предприети са конкретни стъпки 
за построяване на вилно селище “Колокита” в близост до град Созопол с около 30 000 кв.метра 
застроена площ. До момента са закупени 92 декара земя на стойност 4 751 хил. лева, в процес 
на разработка са проектирането и подготовката на терена за строеж на 110 броя вили с 260 
домакинства. Предвижда се след приключване на строителството отделните вили да се 
предложат за продажба. “Приват инженеринг” АД ще стопанисва инфраструктурата и 
обслужващите обекти, включващи: административна сграда с 10-тина малки търговски обекта 
(пералня, мини супермаркет, аптека, поща, интернет клуб, отдаване на спортни артикули под 
наем, продажба на вестници, списания, домакински потреби); два ресторанта (италиански и 
рибен); виенска сладкарница, сладоледена къща и малко кафе; 3 басейна с обща водна площ 
1800 кв.м; малък манастирски комплекс с параклис; спортни площадки и съоръжения /фитнес, 
сауна и др./; детски площадки; паркинг за 230 места; инженерни съоръжения, обслужващи 
вътрешната инфраструктура; панорамна алея; складови площи за малогабаритна техника и 
други обслужващи машини и съоръжения; 45 декара зелени площи. 

Част от планираните инвестиции за финализиране на проекта се очаква да бъдат 
набрани чрез настоящата емисия конвертируеми корпоративни облигации. Средствата от 
набраната емисия облигации, планирани за инвестиране в построяването на вилно селище 
“Колокита”, са в размер на 1 500 000 лева. 



 

Изброените инвестиционни проекти на дъщерни дружества на “ИХ България” АД 
са подредени според приоритетите в развитието на Холдинга в средносрочен план. 
Посоченото разпределение на средствата по отделните проекти е направено при условие 
на максимален размер на набраните средства от емисията облигации.  

Финансирането от “ИХ България” АД ще се осъществи под формата на отпускане на 
заеми на тези дъщерни дружества и/или записване на акции от увеличение на капитала им.  
 
в) информация относно прогнозите на “ИХ България” АД най-малко за текущата 
финансова година, включително: 
 
аа) основни предположения, на база на които емитентът е направил своите 
предвиждания, оценки и прогнози 
 

Основните предположения, на чиято база са направени предвижданията и оценките, 
залегнали в прогнозите на Холдинга за текущата финансова година, са свързани пряко с 
планираните инвестиции в направленията и дейностите, които ще бъдат приоритетни в 
инвестиционната програма на Дружеството, а именно: корабостроене и кораборемонт, 
възобновяеми източници на енергия, недвижими имоти и туризъм. 

В тази връзка, основните предположения, свързани с направените от Холдинга 
инвестиции в “Булярд” АД, са зависими от спазването на условията, при които “Булярд” АД 
ще упражни опцията за изкупуване на останалите акции на “Булярд – Корабостроителна 
индустрия” АД, както и от възможността Холдингът да окрупни дела си в “Булярд” АД. 

Предвид интереса на “ИХ България” АД към високоефективни отрасли и стремежа на 
Холдинга да навлезе на пазара на възобновяеми енергийни източници в страната основните 
предположения, на база на които са направени предвижданията и оценките, са свързани с 
осъществяването на проекта на дъщерното дружество “Хидро пауър България” АД за 
изграждане на водноелектрически централи с единична мощност под 5 МW и запазване на 
настоящата законова рамка, регламентираща ценообразуването на нетната произведена 
енергия и задължението на държавата да я изкупува на преференциални цени. 

По отношение планираните инвестиции в сферата на туризма, основните 
предположения, на чиято база са направени предвижданията и оценките, са свързани с 
конюнктурата на пазара на недвижима собственост, запазване на положителните тенденции по 
отношение стойността на туристическите имоти по Черноморието, запазване на силния 
интерес както на местни, така и на чуждестранни инвеститори към развитието и ефективното 
използване на даденостите на региона, стабилност на законодателството, регламентиращо 
инвестициите в сферата на строителството и повишаване атрактивността на предлаганите от 
българските черноморски курорти услуги на наши и чуждестранни туристи.   

 
бб) основни предположения за всеки фактор, който би могъл да има съществен ефект за 
постигането на прогнозите;  предположенията трябва да бъдат: 
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В контекста на гореказаното, от особено значение за постигането на прогнозите е 
реализирането на настоящата облигационна емисия в нейния пълен размер. Освен от 
размера на набраните средства, както вече беше описано по-горе, реализирането на 
инвестиционните проекти зависи и от редица допълнителни условия, като например: 



 

възможността за упражняването на опцията при първия проект; от финализирането на 
проектантските и подготвителните работи по вилното селище при третия проект, издаване 
на разрешения от много държавни административни органи при втория и третия проект и 
т.н. Върху част от тези фактори управителните органи на “ИХ България” АД могат да 
окажат влияние, доколкото те касаят дейността и ангажиментите на дъщерните му 
дружества, в които е мажоритарен собственик. 

Освен от фактори, върху които управителните органи могат да окажат влияние, 
реализирането на инвестиционните проекти зависи и от фактори, които са извън техния 
контрол – например, общата политическа обстановка, пазарната конюнктура в съответните 
отрасли, законовата рамка и др. 

Разчетите на емитента са инвестиционните проекти да вървят парелелно, доколкото 
това зависи от управителните му органи. Ако условията за реализиране на изброените 
проекти настъпят в ред, различен от представения по-горе, набраните средства от емисията 
ще се използват по реда на настъпване на описаните проекти. Допустимо е преливане на 
част от предварително разчетените средства между проектите. 

В случай на недостиг, останалите необходими средства за реализиране на 
посочените инвестиционни проекти на дъщерните дружества ще бъдат осигурени със 
собствени средства на емитента, от продажба на активи, аванси от клиенти или банков 
кредит според всеки конкретен случай. 

 
вв) декларация, указваща, че прогнозите са надлежно изготвени на база на представените 
предположения и счетоводството е водено в съответствие със счетоводната политика на 
“ИХ България” АД 
 

Прогнозите са надлежно изготвени на база на представените по-горе и в следващата 
точка 4.5 предположения, при спазване на счетоводните принципи в съответствие със 
счетоводната политика на “ИХ България” АД. 
 
4.5. Прогнозна финансова информация 
 
♦ Хипотези, върху които е изградена прогнозната финансова информация 
 
 Прогнозната финансова информация за дейността на “ИХ България” АД е представена 
в прогнозни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци, 
изготвени по МСС; 

 Прогнозата обхваща периода 2004 –2007 години, съвпадащ с времето на изплащане на 
главницата на облигационния заем; 

 Прогнозните разчети са направени при условие на максимален размер на набраните 
средства от емисията облигации и без конвертиране, т.е. изплащане на цялата главница 
на падежа; 

 Развитието на дейността на “ИХ България” АД е прогнозирано с отчитане на бъдещия 
ефект от инвестиционните проекти за Холдинга; 

 Запазва се основната дейност на “Индустриален холдинг България” АД, от която 
произтича спецификата на приходите и разходите му; 
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 Заложен е обменен курс 1,55 BGN/USD и 1,95583 BGN/EUR за целия прогнозен период; 



 

 Прогнозата се основава на хипотезата, че макроикономическата среда ще остане 
стабилна и няма да има промяна в размера на данъчната и осигурителната тежест 
спрямо действащите норми към датата на Регистрационния документ. Използвана е 
действащата през 2004 година данъчна ставка в размер на 19,5% върху печалбата; 

 Разчетите отразяват предвидените начини на финансиране на отделните инвестиционни 
проекти и свързаните с тях приходи и разходи, респективно парични потоци, както 
следва: 
а) Начин на финансиране на инвестиционните проекти: 
за “Булярд” АД и “Хидро пауър България” АД  - участие в увеличението на 
капитала им; 
за “Приват инженеринг” АД    - предоставяне на инвестиционен 
заем при следните условия: 1,5 години срок на заема, в т.ч.: шестмесечен гратисен 
период, лихвен процент на стойност ОЛП плюс надбавка от 7%, отразяващ цената на 
паричния ресурс от облигационния заем и разходите на емитента; 
б) Очаквани приходи от инвестиционните проекти: 
от “Булярд” АД и “Хидро пауър България” АД  - дивиденти; 
от “Приват инженеринг” АД    - лихви и главница, дивидент; 

 Финансовите резултати отчитат изплащането на инвестиционния заем от “Банка ДСК” 
ЕАД в съответствие със сключения договор; 

 В прогнозата не са включени инфлационни влияния, тъй като биха рефлектирали както 
върху приходите, така и върху разходите, следователно взаимно ще се изключват; 

 Не са прогнозирани извънредни приходи и разходи, поради случайния им характер. 
 
♦ Прогноза за паричните потоци на “ИХ България” АД 
 

Прогнозата за паричните потоци на “Индустриален холдинг България” АД е 
разработена по директния метод в съответствие със счетоводната политика на Холдинга и 
неговите счетоводни отчети. Планирани са основните пера по входящите и изходящи парични 
потоци.  
 
а/  Нетни парични потоци от оперативна дейност 
 
Поради спецификата на дейността, входящите парични потоци от оперативна дейност на 
“Индустриален холдинг България” АД се формират от: 
 Дивиденти от инвестициите в дружества. След извършеното преструктуриране на 
портфейла на “ИХ България” АД, приходите от дялове и съучастия стават основно 
приходно перо предвид спецификата на дейност на Холдинга, а именно – придобиване 
и управление на финансови активи; 

 Постъпления от продажба на акции и други търговски вземания, в т.ч.: лихвоносни 
вземания от дъщерни дружества, както и от други предприятия по повод на отложени 
плащания по договори за продажба на акции от дължими плащания, съгласно 
погасителни планове. Инвестициите в тях са направени с цел продажба и реализиране 
на капиталова печалба; 
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 Възстановени суми по заеми – погасените главници от дъщерните дружества по повод 
на предоставените им заеми от Холдинга, съгласно погасителни планове. “ИХ 



 

България” АД преориентира потребностите на дъщерните си дружества от финансов 
ресурс към банковите институции, с които има установени контакти–  “Райфайзенбанк 
(България)” ЕАД, “Обединена българска банка” АД, “Биохим” АД и “Банка ДСК” ЕАД, 
ТБ “Алианц България” АД; 

 Постъпления от лихви, включващи прогнозираните: 
 лихви по разсрочени плащания на сделки с ценни книжа на дружества от портфейла на 
Холдинга; 
 лихви по отпуснати краткосрочни и дългосрочни кредити на дъщерните дружества;  
 лихви по депозити; 
 други постъпления, в които с най-голям дял са такси по договори за консултантски и 
други услуги, предоставяни на дъщерните дружества. 

Изходящите парични потоци от оперативна дейност включват: 
 Плащания по повод на придобиване на акции и дялове, в т.ч.: участие в капитала на  
новосъздадени и дъщерни дружества. През 2004 година са предвидени инвестиции за: 
 придобиване на акции от “Булярд” АД /придобити до момента на междинния отчет и 
нови, съгласно договор/; 

 
 
 участие в увеличението на капитала на “Хидро пауър България” АД и закупуване на 
акции от капитала на “ЗММ България холдинг” АД; 
 плащания за покупка на остатъчните държавни пакети от акции за увеличаване на 
участието в дъщерни дружества, предлагани на “БФБ-София” АД, съгласно 
обнародвания списък на Агенцията за приватизация; 

 Предоставени заеми на дъщерни дружества – “Приват инженеринг” АД и “Булярд” АД;  
 Плащания, свързани с трудови възнаграждения, в т.ч.: 
 заплати на персонала и управителните органи на Холдинга; 
 дължими осигурителни вноски; 
 Данъци с ДДС – данъци по представителни разходи, данъци за автомобили, 
корпоративни данъци; 

 Курсови разлики, които само се отчитат, без да се прогнозират. За 2004 година е 
предвидена минимална сума предвид изтеклия период от началото на годината; 

 Други плащания, в т.ч.:  
 плащания за доставени материали; 
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 плащания за услуги, предоставени от външни организации, други. 
Разчетите за издръжка на дейността на “ИХ България” АД са разработени по елементи 

след анализ на динамиката и относителния им дял през изминалите отчетни периоди. Заложен 
е определен темп на нарастване на отделните пера през прогнозните години. Предвид 
дейността на Холдинга, основна част от тези плащания са за заплати, осигуровки и разходи за 
външни услуги, включващи най-често плащания на външни организации за предоставени 
услуги. Ежегодно “ИХ България” АД разработва подробен бюджет за дейността си, чието 
изпълнение представя ежемесечно на основните си инвеститори. 

С изключение на 2004 година, прогнозният нетен паричен поток от оперативна дейност 
е положителен. Той отчита ефекта от направените инвестиции – съществуващи и в нови 
проекти. 
 



 

б/  Нетни парични потоци от инвестиционна дейност 
 

В раздела са посочени само разходи и постъпления, свързани с придобиването и 
продажбата на дълготрайни материални активи, които не са от съществено значение за 
дейността на емитента. Тъй като дейността, свързана с операции с финансови активи е основна 
за “ИХ България” АД, основните приходи и разходи, произтичащи от тези операции, са 
посочени в раздела за оперативната дейност на отчета за паричните потоци.  
 
в/  Нетни парични потоци от финансова дейност 
 
Входящите парични потоци от финансова дейност включват: 
 Набраните средства по емисията облигации; 
 Размера на получения дългосрочен заем от “Банка ДСК” ЕАД. 

Изходящите парични потоци от финансова дейност включват: 
 Изплащане на главницата по облигационния заем в нейния пълен размер; 
Част от главницата по облигационния заем или целият заем може да се погаси чрез 

конвертиране на облигациите в акции при изтичане срока на емисията. Останалата част от 
главницата по облигационния заем, която не е конвертирана в акции, ще бъде изплатена 
еднократно на падежа на емисията, заедно с последното лихвено /купонно/ плащане. Не се 
допускат частични плащания за главницата; 
 Изплащане на главницата по дългосрочния заем от “Банка ДСK” ЕАД; 
 Плащания на лихви, в т.ч.: 
 Прогнозираните лихви по обслужване на облигационния заем 
Лихвените /купонни/ плащания са 6 /шест/-месечни и се изплащат два пъти годишно. 

Първото лихвено плащане е дължимо 6 /шест/ месеца след датата на издаване на настоящата 
емисия облигации /датата на сключване на облигационния заем/. Следващите лихвени 
плащания ще се извършват при изтичане на 6 /шест/ месеца от предходното плащане. Като 
ефективна дата на лихвеното плащане се приема всяко 25-то число на последния месец от 
съответния шестмесечен период. Последното лихвено плащане съвпада с датата на падежа на 
емисията. Не се допускат частични лихвени плащания; 

 Прогнозираните лихви по обслужване на дългосрочния кредит от “Банка ДСК” ЕАД, 
съгласно погасителен план по договор;  
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 Плащания на дивиденти – предвидени са плащания на дивидентите от печалбата през 
1997 година. Сумите са съобразени с равнището на плащанията за последните две 
години. Въпреки изтеклия петгодишен законов срок, Холдингът не е отписал 
задълженията си към своите акционери и ще продължи изплащането на дивидентите. 
Предвид започнатите и планирани сериозни инвестиционни проекти през следващите 

три години, които изискват наличие на свободни парични средства, “ИХ България” АД не 
планира разпределяне на нетната си печалба под формата на дивидент за своите акционери 
през този период. 

 
 
 
 



 
Таблица 21. Прогнозен отчет за паричните потоци на “ИХ България” АД за периода 2003 – 2007 година 

Парични потоци /хил. лв./ 2007 2006 2005 2004 2003 
   
І. Оперативна дейност   
Получени постъпления по повод продажба на акции и 
други търговски вземания 

            985         1 969     1 029  1 772    2 001 

Възстановени суми по заеми            224     1 566    1 563  1 744    5 982 
Получени дивиденти          1 750         1 750     1 280     620     108 
Получени лихви               18               61 137      140    532 
Други постъпления                 6        4          25 
Плащания по повод на придобиване на акции и 
дялове 

 (11 159)   (4 072)

Предоставени заеми  (2 250)  (5 769)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения           (270)            (250)      (250)       (247)      (245)
Положителни (отрицателни) курсови разлики            18     (141)
Платени данъци              (37)          (29)        (78)
Други плащания           (469)            (527)      (582)       (550)      (360)
Нетен паричен поток от оперативна дейност          2 253          4 569    3 177 (9 937)   (2 017)
   
   
   
   
ІІ. Инвестиционна дейност    
Покупка на имоти,машини,съоръжения и оборудване    (10)
Покупка на нематериални активи    (2)
Приходи от продажба на дълготрайни материални активи   16 
Нетен паричен поток от инвестиционна  дейност   4 
    
ІІІ. Финансова дейност   
Емисия на облигации       5 251  
Изплащане на облигации        (5 251)    
Платена главница по заем          (207)  (1 240) (1 240)    (413)  
Получен банков заем     3 093 
Платени лихви по облигации          (317)           (315)      (310)   
Платени лихви по заем                (2)              (41)             (97)       (116) 
Платени дивиденти                (5)              (10)         (10)              (10)
Нетен паричен поток от финансова дейност        (5 777)     (1 601)   (1 657) 7 805       (10)
   
Увеличение/(намаление) на паричните средства и 
парични еквиваленти 

       (3 524)      2 968 1 520 (2 132)  (2 023)

Парични средства и парични еквиваленти в началото 
на периода 

        5 236    2 268        748     2 880    4 903 

Парични средства и парични еквиваленти към  
31 декември 

         1 712          5 236 2 268       748    2 880 
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С изключение на 2004 година, когато се емитира емисията облигации, нетният паричен 
поток от финансова дейност е отрицателен. При анализа на паричните потоци трябва да се има 
предвид, че посочените постъпления и плащания не са свързани с основната дейност на 
емитента. 

 
♦ Заключение 

 
От анализа на прогнозните нетни парични потоци може да се направи изводът, 

че през срока на облигационния заем  2004-2007 години “ИХ България” АД е в състояние да 
реализира положителен финансов резултат и свободен паричен ресурс, без да се наруши 
неговата ликвидност.  

Приходите от дивиденти, продажбата на финансови активи и възстановените 
от дъщерните дружества суми по отпуснати заеми са основен източник за генериране на 
чист паричен поток от дейността на “ИХ България” АД. Дори при неконвертиране на 
облигациите в акции, когато е дължима цялата главница на облигационния заем, 
емитентът генерира достатъчен паричен ресурс, който дава на Холдинга 
възможността редовно да обслужва задълженията си по лихви и главници както по 
съществуващия инвестиционен кредит, така и по заема, свързан с новата емисия дългови 
ценни книжа. 
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5.  ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И НА КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ, ВИСШ 

РЪКОВОДЕН СЪСТАВ И СЛУЖИТЕЛИ 
 
5.1.  Информация за членовете на управителните и на контролните органи, 
прокуристите, висшия ръководен състав и за служителите, от чиято работа емитентът 
зависи /например дизайнери, научни работници/, включително 
 
а) членове на Надзорния съвет (НС) на “ИХ България” АД 

Изпълнителен директор на “Трансболкан Ойл Пайплайн 
България” АД 

 
1. “ДЗХ”АД - Председател на НС  
а/ Седалище и адрес на управление:  

гр.София, квартал “Симеоново”, ул. “Втора” № 17 Б  
б/ Предмет на дейност:  посредничество, вътрешна и външна търговия, търговско 

представителство на местни и чуждестранни физически и 
юридически лица в страната и чужбина, транспортна дейност, 
проектиране и строителство и др. сделки и услуги, незабранени от 
закона 

в/ Номер и партида на вписване в съдебния регистър:  
дружеството е регистрирано в Софийски градски съд, ф.д. № 
7659/1999 година, парт.№ 51251, том 558, рег. 1, стр. 52 

г/ БУЛСТАТ:   130020928  
д/ ИН по НДР:    3220074993   
е/ Данни за лицето, което представлява “ДЗХ” АД в НС на “ИХ България” АД: 
Росен Колев Димоларов    
ЕГН:     6008306301  
Настоящ и постоянен адрес:  гр.София,  ул. “Добромир Хриз” № 32 
Образование:    висше  

СУ “Климент Охридски”, 1987 година 
специалност “Право” 

Квалификация:   юрист 
Професионален опит:  административно-управленски опит в търговски дружества 
Данни за извършвана извън Дружеството дейност: 

Член на Съвета на директорите на “Дунав турс” АД 
Управител на “ДИА Експерт” ЕООД 
Управител на “ДИА Консулт” ООД 
Изпълнителен директор на “ЕЛНИК” АД 
Изпълнителен директор на “ЕЛНИК машини” АД 
Изпълнителен директор на “Легалити” АД 

Дружества, в които е бил член на управителните и на контролните органи, прокуристи или 
съдружници през последните 5 години, освен посочените по-горе: 
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Изпълнителен директор (Главен изпълнителен директор) и член 
на Управителния съвет на “Индустриален холдинг България” АД 
Изпълнителен директор на “Приват инженеринг” АД 



 

Член на Съвета на директорите на “Кораборемонтен завод Бургас” АД 
Член на Съвета на директорите на “Алуметал” АД 
Член на Съвета на директорите на “Алкомет” АД 
Изпълнителен директор на “Хидро пауър България” АД 
Член на Съвета на директорите на “Дунав турс” АД 

Член на Съвета на директорите на “ЗММ България холдинг” АД 
Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на 
“Туристическа компания Дунав” АД 

На Росен Колев Димоларов не са налагани принудителни административни мерки или 
административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години. 

2. Константин Кузмов Зографов – Зам. председател на НС  

Член на Съвета на директорите на “Дунав турс хотелс” АД 
Член на Съвета на директорите и изп. директор на “КЛВК” АД 
Член на Съвета на директорите на “ЗММ Сливен” АД 
Член на Съвета на директорите на “Химремонтстрой” АД 
Член на Съвета на директорите на ДПФ “Алианц България” АД 
Член на Съвета на директорите на “КЛВК” АД 
Член на Съвета на директорите на “Консорциум Еър Вега 
България” АД 
Член на Съвета на директорите на ТБ “Алианц България” АД 

 

ЕГН:     5705294561 
Настоящ и постоянен адрес: гр.София, ж.к. “Младост 3”, бл. 352, вх..2,  ап. 49 
Образование:    висше  

ВНВУ “Васил Левски”, Велико Търново  
висша гражданска специалност  “Източни езици – турска 
филология”  

Квалификация:   филолог  
Професионален опит:  административно-управленски опит в Министерство на 

отбраната, Генералния щаб и търговски дружества 
1999-досега - Председател на Надзорния съвет на “ИХ България” 
АД 

Данни за извършвана извън Дружеството дейност: 
Член на Съвета на директорите на “Приват инженеринг” АД 
Член на Съвета на директорите на “Хидро пауър България” АД 
Член на Съвета на директорите на “КЛВК” АД 
Управител на “ЕКО Консулт” ЕООД 

Дружества, в които е бил член на управителните и на контролните органи, прокуристи или 
съдружници през последните 5 години, освен посочените по-горе: 

Член на Съвета на директорите на “Алуметал” АД 
Член на Съвета на директорите на “Алкомет” АД 

На Константин Кузмов Зографов не са налагани принудителни административни мерки или 
административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години. 
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3. Снежана Илиева Христова – Член на НС  
ЕГН:     5004276655 
Настоящ и постоянен адрес: гр.София, квартал “Кокаляне”, ул. “Буката” № 1 
Образование:    висше 

Генерален представител на “Алианц България холдинг” АД и 
собственик на ЕТ “ ГП Алианц България – Снежана Христова” 

Данни за извършвана извън Дружеството дейност: 

Член на Съвета на директорите на "Инфралинк" АД, София 
Член на Съвета на директорите на "Автомагистрали Хемус" АД, 
София 

Стопанска академия “Д.А.Ценов”, Свищов 
специалност “Застрахователно дело” 

Квалификация:   икономист 
Професионален опит:  административно-управленски опит в търговски дружества 
Данни за извършвана извън Дружеството дейност: 

Член на Съвета на директорите на “Стадис” АД 
Член на Съвета на директорите на “Аладис” АД 
Член на Съвета на директорите на ЗАД “Алианц България живот” 

Дружества, в които е била член на управителните и на контролните органи, прокуристи или 
съдружници през последните 5 години, освен посочените по-горе: 

Член на Съвета на директорите на “България нет” АД 
На Снежана Илиева Христова не са налагани принудителни административни мерки или 
административни наказания във връзка с дейността й през последните 5 години. 

 
б) членове на Управителния съвет (УС) на “ИХ България” АД 
 
1. Божидар Василев Данев – Председател на УС  
ЕГН:     3911056308 
Настоящ и постоянен адрес:  гр.София,  ул. “ Камчатка” № 5   
Образование:    висше  

Технически университет, София 
    пост докторска специализация в Германия 
Научна степен:   доктор на икономическите науки 
Научни звания:   старши научен сътрудник - втора степен  
Квалификация:  инженер-икономист 
Професионален опит:  административно-управленски опит в търговски дружества 

Председател на Управителния съвет и Изпълнителен председател 
на Българска стопанска камара 

    Член на Съвета на директорите на "Солвей Соди" АД, Девня 
Член на Съвета на директорите на "Девен" АД, Девня 

    Член на Съвета на директорите на "Провадсол" АД 
Член на Съвета на директорите на "Свободна безмитна зона - 
Русе" ЕАД  

Член на Съвета на директорите на "Мостстрой" АД, София 
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Член на Съвета на директорите на "Интерлийз" АД, София 



 

Член на Съвета на директорите на ПОК "Съгласие" АД 
Член на Съвета на директорите на БЗК “Закрила” АД 

 Божидар Василев Данев не е бил член на управителните и на контролните органи, прокурист 
или съдружник в други дружества през последните 5 години, освен посочените по-горе. 
 
На Божидар Василев Данев не са налагани принудителни административни мерки или 
административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години. 
 

СУ “Климент Охридски”  
специалност “Право” 

Квалификация:   юрист 

адвокат Софийска адвокатска колегия 

2.Данета Ангелова Желева – Изпълнителен директор и член на УС  
ЕГН:     6801024579 
Настоящ и постоянен адрес:  гр.София, квартал “Симеоново” ул. “Втора”, № 17 Б 
Образование:    висше  

Професионален опит:  административно-управленски опит в търговски дружества 

Данни за извършвана извън Дружеството дейност: 
Член на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния 
капитал 
Член на Съвета на директорите на “ДЗХ” АД 
Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на 
“ЗММ България холдинг” АД 
Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на 
“Приват инженеринг” АД 
Член на Съвета на директорите на “Сано меритайм холдинг” АД 
Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на 
“Хидро пауър България” АД 
Член на Съвета на директорите на “Кораборемонтен завод Бургас” АД 
Член на Съвета на директорите на “Дунав турс” АД 
Член на Съвета на директорите на “Дунав турс хотелс” АД 
Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на 
“Туристическа компания Дунав” АД 
Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на 
“КЛВК” АД 
Член на Съвета на директорите на “Булярд” АД 
Член на Съвета на директорите на “Булярд - Корабостроителна 
индустрия” АД 
Член на Съвета на директорите на “Стадис” АД 
Член на Съвета на директорите на “Буллс” АД 

Дружества, в които е била член на управителните и на контролните органи, прокуристи или 
съдружници през последните 5 години, освен посочените по-горе: 

Член на Съвета на директорите на “Химремонтстрой” АД 
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На Данета Ангелова Желева не са налагани принудителни административни мерки или 
административни наказания във връзка с дейността й през последните 5 години. 



 

 

Данни за извършвана извън Дружеството дейност: 

Образование:    висше  

3. Ангел Стоянов Кацаров – Изпълнителен директор и член на УС  
ЕГН:     4210204789 
Настоящ и постоянен адрес: гр.София, ж.к. “Младост 3”, бл. 374, вх. 3  
Образование:    висше военно 

ВНВУ “Васил Левски”, Велико Търново 
    специалност “Двигатели с вътрешно горене”  

Военна академия “Фрунзе”, Москва 
    Генералщабна академия “Ворошилов”, Москва 
Квалификация:   инженер  
Професионален опит:  административно-управленски опит в Министерство на 

отбраната, Генералния щаб и търговски дружества 
Данни за извършвана извън Дружеството дейност: 

Член на Съвета на директорите на “ЗММ България холдинг” АД 
Член на Съвета на директорите на “Машстрой” АД 
Член на Съвета на директорите на “Леярмаш” АД 

Ангел Стоянов Кацаров не е бил член на управителните и на контролните органи, прокурист 
или съдружник в други дружества през последните 5 години, освен посочените по-горе. 
 
На Ангел Стоянов Кацаров не са налагани принудителни административни мерки или 
административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години. 
 
4. Борислав Емилов Гаврилов – Член на УС  
ЕГН:     7605066540 
Настоящ и постоянен адрес: гр.София, ул. “Цар Сименон” № 243, вх. А, ет. 3, ап. 6 
Образование:    висше  

Университет в Хъл, Великобритания 
Квалификация:   икономист 
Професионален опит:  административно-управленски опит в търговски дружества 

Член на Съвета на директорите на “Сток - ЕГ” АД 
Член на Съвета на директорите на “Елпром ЗЕМ” АД 
Член на Съвета на директорите на “Хидро пауър България” АД  
Член на Съвета на директорите на “Машстрой” АД 
Член на Съвета на директорите на “КЛВК” АД 

Дружества, в които е бил член на управителните и на контролните органи, прокуристи или 
съдружници през последните 5 години, освен посочените по-горе: 

Прокурист на “Елпром ЗЕМ” АД 
На Борислав Емилов Гаврилов не са налагани принудителни административни мерки или 
административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години. 
 
5. Бойко Николов Ноев – Член на УС  
ЕГН:     5407136287 
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Настоящ и постоянен адрес: гр.София, бул. “Цариградско шосе” № 30 А 



 

Професионален опит:  административно-управленски опит в държавни институции, 
бивш министър и посланик 

Данни за извършвана извън Дружеството дейност: 
Център за изследване на демокрацията 

Дружества, в които е бил член на управителните и на контролните органи, прокуристи или 
съдружници през последните 5 години, освен посочените по-горе: 

Член на Съвета на директорите на “Химремонтстрой” АД 
На Бойко Николов Ноев не са налагани принудителни административни мерки или 
административни наказания във връзка с дейността му през последните 5 години. 

 
в) висш ръководен състав на “ИХ България” АД 
 
1. Богомила Иванова Христова – Директор за връзки с инвеститорите  
ЕГН:     7110093075 
Настоящ и постоянен адрес: гр.София, ж.к. “Младост 3”, бл. 364, вх. 1 
Образование:    висше  

Член на Управителния съвет на Клуб на стипендиантите “Буров” 
Член на Съвета на директорите на “Полисеп” АД 

Дружества, в които е била член на управителните и на контролните органи, прокуристи или 
съдружници през последните 5 години, освен посочените по-горе: 

Член на Съвета на директорите на “Приват инженеринг” АД 
Съдружник в “ГА България - Троян” ООД 

На Богомила Иванова Христова не са налагани принудителни административни мерки или 
административни наказания във връзка с дейността й през последните 5 години. 

Образование:    висше  
УНСС, София  
специалност “Организация на производството и управление в 
промишлеността” – профил “Машиностроене” 
специализация по “Фирмено управление” към УНСС, София  

УНСС, София  
специалност “Финанси” – профил “Банково дело” 

Квалификация:   икономист 
Професионален опит:  опит в областта на връзки с инвеститорите, финансови анализи, 

опит като главен секретар, административно-управленски опит в 
неправителствени организации 

Данни за извършвана извън Дружеството дейност: 
Председател на Български клуб на директорите за връзки с 
инвеститорите 
Член на Съвета на директорите на Международната федерация по 
връзки с инвеститорите 

 
2. Нели Георгиева Керчева – Ръководител отдел “Финансови анализи и инвестиционни 
проекти” 
ЕГН:     6209276533 
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Настоящ и постоянен адрес: гр.София, ж.к. “Младост 1А”, бл. 512, вх. 2 



 

специализация по “Финансов и кредитен анализ” към 
Международния банков институт 

Научни звания:   научен сътрудник  

Професионален опит:  опит в областта на финансовите анализи, инвестиционни проекти 
и приватизационни сделки, административно-управленски опит в 
консултантска фирма, лицензиран оценител от Агенцията за 
приватизация 

 
3. Тошка Златева Василева – Главен счетоводител  
ЕГН:     5511307676 
Настоящ и постоянен адрес: гр.София, ж.к. “Изток”, бл. 41, вх. 1 

Квалификация:   икономист 

Данни за извършвана извън Дружеството дейност: 
Член на Съвета на директорите на “ЕЛПО” АД 
Член на Асоциацията на бизнес оценителите в България 

Дружества, в които е била член на управителните и на контролните органи, прокуристи или 
съдружници през последните 5 години, освен посочените по-горе: 

Член на Съвета на директорите на “Прамел” АД 
На Нели Георгиева Керчева не са налагани принудителни административни мерки или 
административни наказания във връзка с дейността й през последните 5 години. 

Образование:    висше  
Стопанска академия “Д.А.Ценов”, Свищов 
специалност “Вътрешна търговия” 

Квалификация:   икономист 
Професионален опит:  опит в областта на финансовите и счетоводни операции на 

търговски дружества, главен счетоводител, лицензиран оценител 
от Агенцията за приватизация 

Данни за извършвана извън Дружеството дейност: 
Член на Съвета на директорите на “ЗММ България холдинг” АД 
Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на 
“Сано меритайм холдинг” АД 

Дружества, в които е била член на управителните и на контролните органи, прокуристи или 
съдружници през последните 5 години, освен посочените по-горе: 

Член на Съвета на директорите на “ХЕМ” АД 
Член на Съвета на директорите на “ЗММ Сливен” АД 
Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на 
“Машбилд” АД 
Член на Съвета на директорите на “Приват инженеринг” АД 
Член на Съвета на директорите на “Еър Вега България” АД 

На Тошка Златева Василева не са налагани принудителни административни мерки или 
административни наказания във връзка с дейността й през последните 5 години. 
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5.2. Информация за дейността на управителните и на контролните органи, включително: 
 
а) датата на изтичане на срока на текущите договори с членовете на управителните и на 
контролните органи, както и периода, през който те са заемали длъжността 
 
 
Таблица 22. Членове на управителните органи на “ИХ България” АД 

Членове Избран за член от: 

Членове на Надзорния съвет  
“ДЗХ” АД, чрез представител Росен Димоларов 08.07.2003 г. 
Снежана Христова 08.07.2003 г. 
Константин Зографов 08.07.2003 г. 
Членове на Управителния съвет  
Божидар Данев 07.11.1996 г. 
Ангел Кацаров  05.07.2002 г. 
Данета Желева 08.07.2003 г. 
Борислав Гаврилов 08.07.2003 г. 
Бойко Ноев 04.03.2003 г. 

 
Съгласно Устава на “ИХ България” АД, Управителният и Надзорният съвет имат 

мандат 5 (пет) години. Членовете на Управителния и Надзорния съвет могат да бъдат 
освободени от длъжност и преди изтичането на мандата, за който са избрани. Съгласно Устава 
на “ИХ България” АД, всеки член на НС и УС може преди изтичане на мандата да поиска с 
писмено уведомление до Дружеството да бъде освободен и заличен от търговския регистър и в 
случай, че в 6-месечен срок от получаване на уведомлението Дружеството не впише 
освобождаването му, сам да заяви за вписване в съда това обстоятелство. 
 
б) данни от договорите за управление с емитента или негови дъщерни дружества относно 
компенсациите, които членовете на управителните и на контролните органи биха 
получили при прекратяване на договорите им;  ако такива не са предвидени, това трябва 
да бъде изрично указано 
 

В договорите за управление на “ИХ България” АД и неговите дъщерни дружества не са 
предвидени никакви компенсации за членовете на управителните и контролни органи при 
прекратяване на техните договори. 
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6.  АКЦИОНЕРИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО УЧАСТИЕ. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ 
(ЗАИНТЕРЕСУВАНИ) ЛИЦА 

6.1.  Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас 
 

Към 29.02.2004 година в “ИХ България” АД има информация за акционери с над 5 на 
сто от акциите с право на глас, както следва: 
1. “Венсайд ентерпрайзис лимитед” 

Към 31.12.2002 г.: притежавани пряко - 7 626 799 броя акции, представляващи 
36.31% от гласовете  

Седалище:    Република Кипър, град Лимасол 
Адрес на управление:  Република Кипър, град Лимасол, ул. “Рига Фероу” № 2, Лимасол 

Сентър, блок Б, етаж 6, офис 607 
Регистрационен номер:  Н.Е. 105822 от 22.10.1999 година 
Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в Общото събрание на акционерите 
на дружеството: 
Към 29.02.2004 г.: притежавани пряко - 7 626 799 броя акции, представляващи 

36.31% от гласовете  
Към 31.12.2003 г.: притежавани пряко - 7 626 799 броя акции, представляващи 

36.31% от гласовете  

Към 31.12.2001 г.: притежавани пряко - 4 123 799 броя акции, представляващи 
23.56% от гласовете  

 
2. “ДЗХ” АД  
Седалище:    гр.София 
Адрес на управление:  кв. “Симеоново”, ул. “Втора” № 17 Б 
Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в Общото събрание на акционерите 
на дружеството: 
Към 29.02.2004 г.: притежавани пряко - 1 075 307 броя акции, представляващи 5.12% 

от гласовете  
Към 31.12.2003 г.: притежавани пряко - 823 255 броя акции, представляващи 3.92% 

от гласовете  
 
3. Данета Ангелова Желева 
Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в Общото събрание на акционерите 
на дружеството: 
Към 29.02.2004 г.: притежавани пряко - 15 832 броя акции, представляващи 0.08% от 

гласовете и притежавани чрез свързани лица 1 092 559 броя 
акции, представляващи 5.20% от гласовете  

Към 31.12.2003 г.: притежавани пряко - 15 832 броя акции, представляващи 0.08% от 
гласовете и притежавани чрез свързани лица - 840 507 броя акции, 
представляващи 4.00% от гласовете  

 
4. Димитър Георгиев Желев 
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Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в Общото събрание на акционерите 
на дружеството: 



 

Към 29.02.2004 г.: притежавани пряко - 125 броя акции, представляващи 0.0006% от 
гласовете и притежавани чрез свързани лица - 1 092 559 броя 
акции, представляващи 5.20% от гласовете  

Към 31.12.2003 г.: притежавани пряко - 125 броя акции, представляващи 0.0006% от 
гласовете и притежавани чрез свързани лица - 840 507 броя акции, 
представляващи 4.00% от гласовете 

 
6.2.  Данни за лицето/лицата, които упражняват контрол върху емитента пряко или 
непряко, доколкото емитентът има информация за тях и по-конкретно: 

6.2.1.  за физическите лица - трите имена, брой акции с право на глас и техния дял от 
гласовете в общото събрание на емитента и начин на контрол върху него; 
6.2.2.  за юридическите лица - наименование, седалище и адрес на управление, брой 
акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на емитента и 
начин на контрол върху него 
 

Към 31.12.2003 година в “ИХ България” АД няма информация за лице/лица, 
което/които да упражнява/т контрол върху Дружеството пряко или непряко. 
 
6.3.  Сделки със свързани лица: 
  

6.3.1.  Информация относно сделките, сключени между емитента и лицата, посочени в 
т. 6.3.2, в периода от началото на първата от предходните 3 финансови години до 
датата на изготвяне на регистрационния документ: 

а) вид и размер на всички сделки или направени към момента предложения за 
сключване на сделки от съществено значение за емитента или за свързаното лице или 
сделки, които са необичайни по вид и/или условия, по които емитентът или негово 
дъщерно дружество е страна 
 

Към 31.12.2003 година няма такива сделки или предложения за сделки за “ИХ 
България” АД или свързано с него лице. 
 
б) размер на отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество или дружество-
майка заеми (включително поемането на гаранции от всякакъв вид) на или в полза на 
лицата по т. 6.3.2;  информацията трябва да включва размера на неизплатената главница 
и лихви, вида на заема и сделката, за която е отпуснат, както и лихвения процент по 
заема 
 
♦ 2001 година 
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През периода 01.01.2001 - 31.12.2001 година на дъщерни дружества са отпуснати 1 360 
хил.лева краткосрочни парични заеми, от които 1 127 хил.лева са погасени към 31.12.2001 
година. Доходът от отпуснатите заеми на дъщерни дружества е 4.67% от общите приходи за 
годината, а делът на приходите от оказани услуги на свързани предприятия от общия размер на 
приходите за годината е 12.02%. Размерът на приетите депозити от две дъщерни дружества – 
“Елпром ЗЕМ” АД и “КРЗ Бургас” АД е 430 хил.лева, а на освободените депозити - 161 



 

хил.лева. За същия период е приет депозит от асоциираното дружество “Дунав турс“ АД в 
размер на 500 хил.лева. 
 
Таблица 23. Отпуснати заеми от “ИХ България” АД през 2001 година 
  

Дружество Размер 
/хил.лв./ 

Лихвен  
% 

“Химремонтстрой” АД 160 11 
“ЗММ Сливен” АД 308 11 
“КРЗ Бургас” АД 277 13,54 
“Августа мебел” АД 13 - 
“ЗММ България холдинг” АД 40 11 
“Винарска изба Пълдин” АД 222 ОЛП+8 
“Елпром ЗЕМ” АД 339 ОЛП+8 
 

Към 31.12.2001 година Холдингът се явява като гарант за поети задължения и ползвани 
кредити на следните дружества: 
 “Химремонтстрой” АД  –     2 100 лв.; 
 “Полисеп” АД   – 104 168 евро; 
 “ЕЛПО” АД    – 100 000 лв.; 
 “Елпром ЗЕМ” АД    –   58 000 лв.; 
 “Алкомет” АД   –   85 000 щ.д.; 
 “ЗММ Сливен” АД   – 689 000 лв. 
Към 31.12.2001 година поради изпълнени условия от страна на дружествата, са 

освободени обезпеченията, дадени на “ЗММ Сливен” АД , “Полисеп” АД и “ЕЛПО” АД. 
 
♦ 2002 година 

През периода 01.01.2002 - 31.12.2002 година  са отпуснати 5 109 хил.лева парични заеми 
на дъщерни дружества, от които 2 415 хил.лева са върнати до 31.12.2002 година. За същия 
период е приет и освободен депозит на дъщерното дружество “ЗММ България холдинг” АД  в 
размер на 400 хил.лева. Паричните заеми са отпуснати на следните дружества:  
 
Таблица 24. Отпуснати заеми от “ИХ България” АД през 2002 година  
 

Дружество Размер 
/хил.лв./ 

Лихвен  
% 

“ЗММ България холдинг” АД 953 ОЛП+6 
“Елпром ЗЕМ” АД 30 ОЛП+8 
“Химремонтстрой” АД 680 ОЛП+8 
“Полисеп” АД 57 ОЛП+8 
“ЗММ Сливен” АД 150 ОЛП+7 
“КРЗ Бургас” АД 50 ОЛП+8 
“ЗММ Нова Загора” АД 120 ОЛП+6,5 
“Международен индустриален холдинг България” АГ  273 Валутен –2,75%  
“Приват инженеринг” АД 1 994 10,28 
“Хидро пауър България” АД 802 10,28 
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“ИХ България” АД има дадени обезпечения на собствени задължения под формата на  
запис на заповеди  в размер на неиздължената част от  договорите за покупка на акции в размер 
на 3 384 хил.лева. 
 
♦ 2003 година 
 

През периода 01.01.2003 г –31.12.2003 година са отпуснати  4 727 хил.лева на дъщерни 
дружества, от които към 31.12.2003 година са погасени 2 161 хил.лева и 2 646 хил.лева по 
погасителни срокове от предишни заеми. Доходът от отпуснати заеми на дъщерни дружества е 
31.43% от общите приходи, а делът на приходите от оказани услуги на свързани предприятия 
от общия размер на приходите е 16.06%. 
 
Таблица 25. Отпуснати заеми от “ИХ България” АД през 2003 година  
 

Дружество Размер 
/хил.лв./ 

Лихвен  
% 

“Елпром   ЗЕМ” АД 50 ОЛП +7 
“Приват инженеринг “ АД 3 565 ОЛП +7 
“КРЗ Бургас” АД 50 ОЛП +7 
“Леярмаш”  АД  400 ОЛП +7 
“Елпром ЗЕМ” АД 653 ОЛП +7 

      
“ИХ България “АД  има дадени обезпечения на собствени задължения под формата на 

записи на заповед в размер на неиздължената част от договора за покупка на акции от капитала 
на “ЗММ България холдинг” АД  в размер на 1 113 хил лева. По договор сумата е платима до 
01.03.2004 година и Дружеството е изпълнило своя ангажимент в срок. 

“ИХ България “АД  е представил гаранции на дъщерни дружества пред търговски 
банки под формата на авали по записи на  заповед на обща стойност  471 хил.лева, както 
следва: 
 по отпуснат заем на “Августа мебел” АД в размер на 100 хил.лева. Дата на издължаване 

– 25.08.2004 година; 
 по гаранции за добро изпълнение, поети от “Елпром  ЗЕМ” АД към клиенти на обща 
стойност 371 хил.лева и с различни дати на падеж в периода 09.07.2004 – 30.06.2008 
година, в зависимост от срока за договорите за изпълнение с клиентите.  
Към датата на изготвяне на Проспекта неиздължените главници по отпуснатите заеми 

на дъщерни дружества са както следва: 
 
Таблица 26. Неиздължена част по отпуснатите заеми на дъщерни и асоциирани дружества към датата на 
изготвяне на Проспекта 
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Дружество Неизпдължените главници по 
отпуснатите заеми 

/хил. лв./ 
“Приват инженеринг”  АД  1 385 
“Леярмаш”  АД  344 
“Булярд” АД 487 
“Елпром  ЗЕМ” АД 275 
Общо 2 4 91 



 
 
Към  датата на изготвяне на Проспекта дадените обезпечения от трети лица за 

задълженията на “ИХ България” АД са както следва: 
 залог на предприятие “Кораборемонтен завод Бургас” АД;  
 запис на заповед на стойност 475 хил.щатски долари, издаден от “ИХ България” АД и 
авалиран от “ЗММ България холдинг” АД.  
Предоставените обезпечения са по банков кредит на “ИХ България” АД от “Банка 

ДСК” ЕАД в размер на 2 милиона. щатски долари. 
  
6.4. Ако някой от посочените в този документ експерти или консултанти притежава 
значителен брой акции на емитента или на негови дъщерни дружества, има значителен 
пряк или непряк икономически интерес в емитента и/или възнаграждението му зависи 
от успеха на публичното предлагане, за което е изготвен този документ, се посочва 
кратка информация относно тези обстоятелства 

 
Никой от посочените в този документ експерти или консултанти не притежава 

значителен брой акции на емитента или на негови дъщерни дружества, нито има значителен 
пряк или непряк икономически интерес н емитента или възнаграждението му зависи от успеха 
на първичното публично предлагане на конвертируемите корпоративни облигации, за които е 
изготвен настоящият документ. 
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7. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ  
 

7.1. Годишни финансови отчети за последните 3 години 
 

Годишните финансови отчети на “ИХ България” АД за последните 3 години, 
включително консолидираните финансови отчети, одитирани от регистриран одитор, 
включват: 

а) баланс; 

 

б) отчет за приходите и разходите; 
в) отчет за собствения капитал; 
г) отчет за паричните потоци; 
д) приложения към финансовите отчети. 

 
Годишните финансови отчети, одитирани от регистриран одитор за 2001, 2002 и 2003 

години са представени в Комисията за финансов надзор и на Заместник-председателя на 
Комисията за финансов надзор, ръководещ управление ”Надзор на инвестиционната дейност”, 
както следва: 

 Одитиран годишен финансов отчет за 2001 година – вх.№ 10-50-02/ 01.04.2002 година;  
 Одитиран годишен финансов отчет за 2002 година – вх.№ 10-50-03/01.04.2003 година; 
 Одитиран консолидиран годишен отчет за 2001 година – вх.№ РГ-05-62/27.06.2002 
година; 

 Одитиран консолидиран годишен отчет за 2002 година – вх.№ РГ-05-62/10/01.07.2003 
година; 

 Одитиран годишен финансов отчет за 2003 година – представен на Заместник-
председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление ”Надзор на 
инвестиционната дейност” на 30.03.2004 година. 

 
7.2.  Отчет/и за управлението по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството 

Отчети за управлението по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството са представени в 
Комисията за финансов надзор и на Заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, 
ръководещ управление ”Надзор на инвестиционната дейност” заедно с одитираните годишни 
финансови отчети с горепосочените в т.7.1. входящи номера. 
 
7.3. Одиторски доклади за всеки от периодите, за които се изискват одитирани 
финансови отчети 

 
Одиторски доклади за всеки от периодите, за които се изискват одитирани финансови 

отчети, са представени в Комисията за финансов надзор и  на Заместник-председателя на 
Комисията за финансов надзор, ръководещ управление ”Надзор на инвестиционната дейност” 
заедно с одитираните годишни финансови отчети с горепосочените в т.7.1. входящи номера. 
 
7.4.  Междинните финансови отчети за текущата година, които може да не са одитирани 
(това обстоятелство се посочва изрично), съдържащи информацията по т.7.1 
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 Междинен отчет за приходите и разходите и баланс на “ИХ България” АД към 
29.02.2004 година, съставени по МСС, които не са одитирани, са изготвени за целите на 
настоящия Проспект. Те са приложени в Приложение към Проспекта. 
 
7.5.  Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, 
както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на емитента, ако 
такива са имали или могат да имат съществено влияние върху финансовото състояние 
на емитента или неговата рентабилност 
 

Няма  висящи съдебни административни или арбитражни производства, както и 
решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на “ИХ  България” АД. 

 
7.6.  Описание на съществените промени във финансовото и търговското състояние на 
емитента (или на дружествата от групата, ако емитентът изготвя консолидирани 
финансови отчети), настъпили след датата на публикуване на годишния или на 
последния междинен финансов отчет.  Ако такива не са настъпили, това трябва да бъде 
изрично посочено 
 

След датата на финансовия отчет за 2003 година са настъпили следните събития: 
a) “ИХ България” АД продаде 761 090 броя акции от капитала на “Елпром ЗЕМ” АД (62.76 % 

от капитала на дружеството) на “ЗММ България холдинг “АД в резултат на 
преструктуриране на портфейлите вътре в групата на “ИХ България” АД. С тази сделка 
контролът върху “Елпром ЗЕМ” АД остава в групата. Положителният резултат от сделката 
е в размер на 42 хил.лева; 

b) “ИХ България” АД  участва  в  увеличението на капитала на “Булярд” АД от 50  хил.лева  
на  24 019 хил.лева, като записва 5 992 245 броя акции от увеличението на капитала на 
стойност 5 992 245 лева. Към 26.03.2004 година това увеличение на капитала на “Булярд” 
АД все още не е вписано в търговския регистър на СГС. С тези средства “Булярд” АД от 
своя страна участва в учредяването на “Булярд - Корабостроителна индустрия” АД, гр. 
Варна. Средствата, с които “ИХ България” АД участва в увеличението на капитала на 
“Булярд” АД, са осигурени чрез собствени и заемни средства. Заемните средства 
представляват банков заем от “Банка ДСК” ЕАД в размер на 2 млн.щатски долара. Заемът е 
отпуснат през месец февруари 2004 година за срок от 3 години. Предоставеното 
обезпечение по заема е залог на предприятие “Кораборемонтен завод Бургас” АД и запис 
на заповед на стойност 475 хил.щатски долара, който запис е авалиран от “ЗММ България 
холдинг” АД;  

c) “ИХ България” АД придоби 250 хиляди акции от капитала на “ЗММ България холдинг” 
АД, вследствие на което акционерното участие на Холдинга в капитала на “ЗММ България 
холдинг” АД достигна 99.998%; 

d) Емисия на конвертируеми облигации: 
Проведеното на 14.03.2004 година Общо събрание на акционерите на “ИХ България” 

АД прие решение за издаване на конвертируеми облигации при следните параметри: 
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 обща номинална стойност на емисията: до 5 250 808 /пет милиона двеста и петдесет 
хиляди осемстотин и осем/ лева; 



 

 обща емисионна стойност на емисията: до 5 250 808 (пет милиона двеста и петдесет 
хиляди осемстотин и осем) лева; 

 брой облигации: до 5 250 808 /пет милиона двеста и петдесет хиляди осемстотин и 
осем/ лева; 

 номинална стойност на 1 облигация: 1 (един) лев; 
 емисионна стойност на 1 облигация: 1 (един) лев; 
 вид на облигациите: конвертируеми, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, 
необезпечени; 

 срок до падежа на облигационния заем: 36 (тридесет и шест) месеца, считано от 
датата, на която облигационния заем ще се счита за сключен; 

 лихвен процент: 6 % (шест процента) на годишна база; 
 периодичност на лихвените плащания: 6 (шест)-месечни, два пъти годишно на дати 
на лихвеното плащане, определени в Проспекта; 

 погасяване на главницата на облигационния заем: еднократно на падежа или чрез 
конвертиране на облигациите в акции; 

 минимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният заем 
се счита за сключен: 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) лева; 

 максимален размер на набраните парични вноски, при който облигационният 
заем се счита за сключен: 5 250 808 (пет милиона двеста и петдесет хиляди 
осемстотин и осем) лева; 

 съотношение между издаваните права по §1, т.3 от ЗППЦК и една облигация: 
срещу всеки 4 (четири) броя права, издадени срещу притежаваните 4 (четири) броя 
акции от капитала на Дружеството, акционерите и третите лица, придобили права чрез 
явен аукцион, имат право да запишат 1 (една) облигация при закръгляне към по-
малкото цяло число; 

 възможност за предсрочно погасяване на част или целия облигационен заем чрез 
конвертиране на облигациите преди изтичане срока на заема: възможността за 
предсрочно погасяване на част или целия облигационен заем чрез конвертиране на 
облигациите може да бъде реализирана, съгласно условията и реда, подробно описани в 
Проспекта за издаване на тази емисия облигации. 

 
Общото събрание на акционерите упълномощи Управителния и Надзорния съвет на 

Дружеството да изготвят Проспект за първичното публично предлагане на облигациите и 
предприемане на всички необходими действия във връзка с потвърждаването на Проспекта от 
Комисията за финансов надзор, управление “Надзор на инвестиционната дейност”.  
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8.  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

а) размер на капитала 

б) брой на емитираните и изцяло изплатени акции и брой на емитираните и частично 
изплатени акции 

“ИХ България” АД е публично дружество по смисъла на ЗППЦК и всички 21 003 235 
броя акции от записания капитал на Дружеството са изплатени. 

 

  
8.3.  Информация относно всяко дружество, в което емитентът има (пряко или непряко) 
дългосрочно участие, балансовата стойност на което възлиза на над 10 на сто от капитала 
му, както и всяко друго участие, което може да се отрази значително на оценката на 
активите и пасивите на емитента, на неговото финансово състояние или печалбата и 
загубата 
 

 “ПРИВАТ ИНЖЕНЕРИНГ” АД 
а/ Седалище и адрес на управление: гр.София , ул. “Д.Груев” № 42 
б/ Предмет на дейност:  инженерингова дейност в страната и чужбина, лицензии, 

ноу-хау, трансфер на технологии, вътрешна и външна 
търговия както и всяка друга дейност, незабранена от 
закона 

8.1.  Информация за акционерния капитал към датата на последния баланс, включен във 
финансовия отчет, и към последната практически приложима дата, както следва: 

 
Съдебнорегистрираният капитал на “ИХ България” АД е  21 003 235 лева, разпределен 

в 21 003 235 броя акции с номинална и емисионна стойност един лев всяка. 
 

  

 
8.2.  За емитент на дългови ценни книжа - кратко описание на всеки съществен договор, 
различен от договорите, сключени по повод неговата обичайна дейност, по който 
емитентът или член на икономическата група е страна и който е от значение за 
задълженията на емитента към притежателите на издадените от него дългови ценни 
книжа за периода от две години преди публикуването на документа 

“ИХ България АД” не е сключвал съществени договори за периода от две години преди 
публикуването на документа, различни от договорите, сключени по повод неговата обичайна 
дейност.  

Към 29.02.2004 година регистрираният капитал на “ИХ България” АД е 21 003 235 лева. 
Дружествата, в които “ИХ България” АД има дългосрочно участие и балансовата стойност на 
участието възлиза на над 10 на сто от капитала на “ИХ България” АД, са следните:  

в/ Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на 
акционерите на дружеството:  
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2 800 000 броя акции по 1 лева всяка, т.е. 99.29% от броя 
на гласовете в Общото събрание на акционерите 



 

г/ Размер на капитала:  2 820 000 /два милиона и осемстотин и двадесет хиляди/ 
лева 

д/ Резерви:    380 хил.лева 
е/ Нетна печалба/загуба за последната финансова година: 
     887 хил.лева 
ж/ Размер на получените дивиденти за последната финансова година: 
     за 2002 г. – няма дивидент 

за 2003 г. – не е проведено ОСА на дружеството към 
датата на Регистрационния документ 

з/ Размер на задълженията и вземанията на “ИХ България” АД във връзка с участието му: 
      “ИХ България” АД има вземане в размер на 2 154 хил.лева 
 
 “ЗММ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ” АД 
а/ Седалище и адрес на управление: гр.София , община “Средец”, бул.”Васил Левски”  № 47 
б/ Предмет на дейност:  производство на стоки в областта на машиностроенето и 

съпътстващите го промишлени производства, съответно 
продажба на такива стоки; търговско представителство и 
посредничество; складова дейност; придобиване, 
управление, оценка и продажба на участия в български и 
чуждестранни дружества; придобиване, оценка и 
продажба на патенти, отстъпване на лицензии за 
използване на патенти на дружествата, в които 
холдинговото дружество участва; финансиране на 
дружествата, в които холдинговото дружество участва; 
извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона 

в/ Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на 
акционерите на дружеството:  

5 591 900 броя акции по 1 лев всяка, т.е. 99.998% от броя 
на гласовете в Общото събрание на акционерите 

г/ Размер на капитала:   5 592 000 /пет милиона петстотин деветдесет и две хиляди/   
лева 

д/ Резерви:    28 хил.лева 
е/ Нетна печалба/загуба за последната финансова година: 
     730 хил.лева 
ж/ Размер на получените дивиденти за последната финансова година: 
     за 2002 г. – няма дивидент 

за 2003 г. – не е проведено ОСА на дружеството към 
датата на Регистрационния документ 

з/ Размер на задълженията и вземанията на “ИХ България” АД във връзка с участието му: 
      няма 

 
 “ДУНАВ ТУРС” АД  
а/ Седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул. “Пристанищна” № 22 Б 
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б/ Предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, външноикономическа 
дейност, експлоатация на кораби, продажба на стоки от 
внос и местно производство, организиране на екскурзии в 



 

страната и чужбина, транспортни, информационни, 
комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, 
културни и други видове допълнителни услуги, свързани с 
международния и вътрешен туризъм, както и извършване 
на всяка друга дейност, която не е забранена със закон  

в/ Брой на пряко притежаваните акции и техния процент от гласовете в общото събрание на 
акционерите  на дружеството:  

190 662 броя акции по 1 лев всяка, т.е. 39.33% от броя на 
гласовете в Общото събрание на акционерите 

г/ Размер на капитала: 484 815 /четиристотин осемдесет и четири хиляди 
осемстотин и петнадесет/ лева 

д/ Резерви:    7 777 хил.лева 
е/ Нетна печалба/загуба за последната финансова година: 
     148 хил.лева 
ж/ Размер на получените дивиденти за последната финансова година: 
     за 2002 г. – няма дивидент 

за 2003 г. – не е проведено ОСА на дружеството към 
датата на Регистрационния документ 

з/ Размер на задълженията и вземанията на “ИХ България” АД във връзка с участието му: 
      няма 
 
8.4. Посочване на централния ежедневник, който емитентът използва за публикуване на 
поканата за свикване на общо събрание на акционерите 
 

Поканата за свикване на Общо събрание на акционерите на “ИХ България” АД се 
публикува в “Държавен вестник” и във вестник “Пари”. 
 
8.5.  Информация за мястото, времето и начина, по който може да бъде получена 
допълнителна информация, включително адрес, телефон, работно време и лице за 
контакти 
 

Допълнителна информация може да бъде получена всеки работен ден от 10 до 16 часа: 
 В офиса на “ИХ България” АД: София 1000, бул. “Васил Левски” № 47, ет.3; 
На телефони: 02/980 71 01, 981 55 06, факс 980 70 72;  

 Чрез електронна поща (e-mail): office@bulgariaholding.com; ir@bulgariaholding.com; 
 На интернет страницата (web-site): www.bulgariaholding.com; 

 

 Лице за контакти: Богомила Христова – Директор за връзки с инвеститорите. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИЦАТА, ОТГОВОРНИ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА 

РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ 

Долуподписаните Росен Колев Димоларов, ЕГН: 6008306301, представител на "ДЗХ" 
АД в НС на "ИХ България" АД, Константин Кузмов Зографов ЕГН: 5705294561 и 
Снежана Илиева Христова, ЕГН: 5004276655, в качеството ни на членове на 
Надзрния съвет на "ИХ България" АД, и Божидар Василев Данев, ЕГН: 3911056308, 
Данета Ангелова Желева, ЕГН: 6801024579, Ангел Стоянов Кацаров, ЕГН: 4210204789, 
Борислав Емилов Гаврилов, ЕГН: 7605066540 и Бойко Николов Ноев, ЕГН: 
5407136287, в качеството ни на членове на Управителния съвет на "ИХ България" АД 
декларираме, че при изготвянето на настоящия Регистрационен документ, сме 
положили необходимата грижа и информацията, съдържаща се в него, доколкото ни е 
известно, не е невярна, подвеждаща или непълна. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА 

Долуподписаната Иванка Христова Стоянова, ЕГН:4908306830, в качеството 
си на Изпълнителен директор на ИП "Авал Ин" АД, със седалище и адрес на 
управление гр. София, ул. "Княз Борис I" № 71, ет. 4, от името и за сметка на ИП 
"Авал Ин" АД декларирам, че ИП "Авал Ин" АД, като предложител на конвертируеми 
корпоративни облигации, издадени от "ИХ България" АД, отговаря солидарно с 
лицата, отговорни за изготвянето на документа за предлаганите акции за вреди, 
причинени от невярна, подвеждаща или непълна информация, съдържаща се в 
Регистрационния документ, Документ за предлаганите ценни книжа и Резюмето. 

 
 
 
 
 

 91

 
 

05.05.2004 
гр. София 
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