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Обща информация 

 СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД е учреден в 
България на 27 септември 1996 година без 
срок на съществуване. Холдингът е 
правоприемник на Централен 
приватизационен фонд АД, преименуван 
на Централен фонд холд АД, а от 
30.04.1999 г. дружеството носи сегашното 
си име. 

Стара планина холд АД е регистриран в 
Търговския регистър на Агенция по 
вписванията. ЕИК по Булстат 121227995.  

Дружеството не е регистрирано по Закона 
за ДДС.  

Стара планина холд АД е публично 
дружество по реда на чл. 110 от Закона за 
публично предлагане на ценни книжа. 

Седалището и адресът на управление са в 
град София, район „Изгрев”, ул. „Фредерик 
Жолио Кюри” № 20, ет. 9; телефон/факс: 
02/9634159; 9630577; 9633754; e-mail: 
office@sphold.com, електронна страница в 
интернет: www.sphold.com. 

Предметът на дейност на Стара планина 
холд АД е: придобиване, управление, 
оценка и продажба на участия в български 
и чуждестранни дружества; придобиване, 
управление и продажба на облигации, 
оценка и продажба на патенти, отстъпване 
на лицензии за използване на патенти на 
дружества, в които холдинговото 
акционерно дружество участва; 
финансиране на дружества, в които 
участва холдинговото дружество; други 
търговски сделки, които не са забранени 
със закон. 

Капиталът на Стара планина холд АД е 
21000000 (двадесет и един милиона) лева, 
разделен на 21000000 (двадесет и един 
милиона) непривилегировани поименни 
акции с право на глас с номинална 
стойност един лева всяка. 

Управителен орган на дружеството е 
Съветът на директорите, който е в състав: 

 Евгений Василев Узунов – председател 
на Съвета на директорите и 
представляващ дружеството; 

 Васил Георгиев Велев – изпълнителен 
член на Съвета на директорите и 
представляващ дружеството; 

 Финанс Инвест ООД, със седалище и 
адрес на управление: град Пловдив, 
бул. Княгиня Мария Луиза” № 14, ЕИК: 
115016144, представлявано при 
изпълнение на задълженията му като 
член на Съвета на директорите от 
законния представител Спас Борисов 
Видев; 

 Стефан Атанасов Николов – член на 
Съвета на директорите. 

Акционери с над 5% дялово участие към 
30.06.2017 г.: 
Potbul Invest Foundation, 4655400 бр. 
22,17% 
“Гарант 5” ООД, 2595972 бр. 12,36% 
ЗУПФ Алианц България АД, 1444174 бр. 
6,88%. 
Общ списъчен брой на персонала на 
дружеството:  4 служители. 
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СПИСЪК 

на дъщерните предприятия, участващи в консолидацията 

Предприятие Седалище 
Процент от капитала 

и притежаваните 
гласове 

“Хидравлични елементи и системи” АД Ямбол 64.53% 

“Елхим Искра” АД Пазарджик 51.40% 

“Фазан” АД Русе 91.75% 

“Славяна” АД Славяново 98.74% 

“Винпром” АД Велико Търново 95.69% 

“Устрем” ООД Свищов 80.00% 

“Дионисий” АД Никопол 68.99% 

СПИСЪК 

на асоциираните предприятия, участващи в консолидацията  

Предприятие Седалище 
Процент от капитала 

и притежаваните 
гласове 

„М+С Хидравлик” АД Казанлък 30.91 % 

„Българска роза” АД Карлово 49.99 % 

„Боряна” АД Червен бряг 50.00 % 

 

Пояснителна информация 

1. Като отчита влиянието на холдинга 
върху вземането на решения във връзка с 
дейността на асоциираните предприятия и 
необходимостта от по-пълна и вярна 
информация за акционерите, 
инвеститорите и всички заинтересувани 
лица, считано от 01.01.2011 година Стара 
планина холд АД прилага счетоводна 
политика с цел допълнително улесняване 
на инвеститорите, за да вземат обосновано 
инвестиционно решение. 

2. Текущите финансови отчети на 
предприятията от групата са 
консолидирани с текущия финансов отчет 
на предприятието майка към една и съща 
дата – 30.06.2017 г. 

3. Инвестициите в предприятията от 
групата са отчетени и представени по 
метода цена на придобиване в 
индивидуалния отчет на Стара планина 
холд АД. 

4. Данните в консолидирания отчет за 
финансовото състояние за предходния 
отчетен период са показани въз основа на 
данните, отразени в консолидирания отчет 
за финансовото състояние към 31.12.2016 

г., изготвен на базата на финансовите 
отчети на предприятията в групата към 
същата дата. 

5. Обединяването на финансовите отчети 
на предприятията от групата и 
самостоятелния отчет на предприятието 
майка е извършено ред по ред за активите, 
пасивите, собствения капитал, приходите и 
разходите. 

6. Елиминирани са дяловете от собствения 
капитал на предприятията от групата, 
притежавани от предприятието майка с 
отчетната стойност на съучастието по 
отношение на: 

 основен капитал; 

 резерви; 

 натрупана печалба/загуба. 

7. Консолидираната печалба на групата е в 
размер на 5 372 хил. лв. 

8. В консолидирания отчет за финансовото 
състояние неконтролиращото участие 
възлиза на 74 809 хил. лв. 

9. В консолидирания отчет за всеобхватния 
доход в групата “Печалба” сумата, 



3. 
 

непринадлежаща на групата, е посочена 
отделно и възлиза на 6 764 хил. лв. 

10. Между Стара планина холд АД и ЗАД 
„АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД бе сключен 
договор за поемане на подчинено условно 
задължение. Съгласно този договор Стара 
планина холд АД се задължава да 
предостави на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД 
при поискване и при настъпване на 
активиращо събитие сумата до 294 хил. 

лева. Между ХЕС АД и ЗАД „АСЕТ 
ИНШУРЪНС“ АД бе сключен договор за 
поемане на подчинено условно 
задължение. Съгласно този договор ХЕС 
АД се задължава да предостави на ЗАД 
„АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД при поискване и 
при настъпване на активиращо събитие 
сумата до 294 хил. лева. 
 

 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

Гл. счетоводител: Кремена Дюлгерова   Изпълнителен директор: Васил Велев 
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