Доклад за дейността на „Уелкъм
Холдингс” АД
към 31.12.2013 г., съгласно чл.32, ал.1, т.2
от Наредба N 2
Настоящият Годишен доклад за дейността на
Дружеството представя коментар и анализ на
финансовите отчети и друга съществена
информация относно финансовото състояние и
резултатите от дейността на Дружеството като
обхваща едногодишния период от 1 януари 2013
г. до 31 декември 2013 г.
Дружеството се съобразява, прилага и спазва в
дейността си корпоративните практики и
международно признатите стандарти за добро
корпоративно
управление,
заложени
в
Националния
кодекс
за
корпоративно
управление.

Activity report of „Welcome Holdings”AD
till 31.12.2013 under article 32, paragraph 1,
item 2 of Decree N 2

The present Annual activity report of the company
represents a comment and analysis of financial reports
and other essential information about the financial
state of the Company which comprises one year
period from the 1st of January 2013 till the 31st
December 2013.
The company observes applies and takes into
consideration in its activity the corporative practice
and internationally recognized standards for good
corporative governance, quoted in the National Code
for corporative governance.

information
about
„Welcome
Обща информация за „Уелкъм Холдингс” АД. General
Holdings”AD
„Уелкъм Холдингс” АД е акционерно дружество „Welcome Holdings” AD is a joint stock company
със седалище и адрес на управление: гр. София, with headquarter and address of administration: Sofia,
р-н Лозенец, бул. “ Джеймс Баучер” № 103, ет. 1, 103 James Bourchier blvd., floor 1, registered in the
вписано в Търговския регистър при Агенцията по Commercial Register of the Registry Agency with
UIC 200478388.
вписванията с ЕИК 200478388.
Дружеството има едностепенна система на
The company has a one-level management system.
управление.
Членове на Съвета на директорите на Members of the Board of Directors are:
Дружеството са:
• Theodoros Desypris - Executive Director
•
Теодорос
Десиприс
–
Изпълнителен Директор
• Vasileios Moucharis - member of the Board
of Directors
•
Василиос Мухтарис – член на
Съвета на директорите
• Dimitrios Bintoudis - member of the Board of
Directors;
•
Димитриос Бинтудис – член на
Съвета на директорите;
Дружеството
се
представлява
от The company is represented by the Executive
Director Theodoros Desypris.
изпълнителният директор Теодорос Десиприс.
Акционерен капитал: Дружеството е с капитал
50 000 лв.
Брой акции: 50 000 броя обикновенни,
безналични, поименни акции с право на глас, с
номинална стойност 1 лев всяка.
Дружеството не е упълномощавало прокурист
или друг търговски пълномощник.
Дружеството е установило трайни отношения с
Пиреос банк България АД .

Share capital of the company: 50 000 leva.
Number of shares: 50 000 ordinary shares,
dematerialized, registered, entitled to vote, of nominal
value 1 lev each.
The company has not authorized a prosecutor or
another trade proxy.
The company has established a long term
collaboration with Piraeus Bank Bulgaria AD.

Дружеството
е
ползвало
услугите
на The company has used the services of an Investment
Инвестиционен посредник “БенчМарк Финанс” Intermediary „BenchMark Finance” AD for the
present emission.
АД във връзка с настоящата емисия.

По настоящата емисия дружеството не
е
ползвало
услугите
на
външни
правни
консултанти.
Одитор на Дружеството е Лидия Петкова,
регистриран одитор с диплом № 0560.
Основната дейност на Дружеството е
съсредоточена в развитието на верига от типа
„кофи-шоп”.

For the present emission, the company has not used
the services of the outside legal consultant.
The auditor of the company is Lidiya Petkova, an
authorized auditor with a certificate № 0560.
The basic activity of the company is concentrated in
the development of a chain of the type “coffee-shop”.

Към момента на изготвяне на доклада, няма At the time of the report, there are no newly open the
разкрити клонове на дружеството.
branches of the company.
1. Информация в стойностно и количествено
изражение на основните категории стоки,
продукти и/или предоставени услуги с
посочване на техния дял в приходите от
продажби на емитента като цяло и промените
настъпили през отчетната финансова година
Дружеството не е предоставяло услуги,
съобразно предмета си на дейност и съответно
не са регистрирани приходи от продажби на
услуги за периода.

1. Qualitative and quantitative information about
the main types of goods, products and/ or services,
showing their part in the sales income of the
company as a whole and the changes that took
place in the reported financial year.
The company did not provide any services during that
period, so no income from selling services was
registered.

2.
Информация
относно
приходите,
разпределени
по
отделните
категории
дейности, вътрешни и външни пазари, както и
информация за предоставянето на услуги с
отразена степен на зависимост по отношение
на всеки отделен клиент, като в случай, че
относителния дял на някой от тях надхвърля
10 на сто от разходите или приходите от
продажби, се предоставя информация за всяко
лице поотделно, за неговия дял в продажбите
или покупките и връзките му с емитента.
Към датата на изготвяне на настоящия доклад,
Дружеството не е предоставяло услуги,
съобразно предмета си на дейност и съответно
не са регистрирани приходи от продажби на
услуги за периода.

2. Information about the revenues allocated by
separate categories of activities, domestic and
external markets as well as information about the
sources for supply of materials required for the
manufacture of commodities or the provision of
services with indication of the degree of
dependence in relation to any individual seller or
buyer/user, where if the share of any of them
exceeds 10 per cent of the expenses or revenues
from sales, information shall be provided about
every person separately about such person’s share
in the sales or purchases and his relations with the
company.
At the date of preparing this report, the company did
not provide any services during that period, so no
income from selling services was registered.

2.1 Информация относно дейността на
дружеството
За периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г.
дружеството е реализирало приходи от услуги в
размер на 2 хиляди лева. Дружеството е
акумулирало разходи от обичайната дейност в
размер на 6 хиляди лева.
Към 31.12.2013 г. “Уелкъм Холдингс” АД има
краткосрочни задължения в размер на 4 хил.
лева.
Финансовият резултат на “Уелкъм Холдингс”
АД към 31.12.2013 г. е счетоводна загуба в
размер на 4 хил. лева.

2.1 Ιnformation about the activity of the company
For the period 01.01.2013 - 31.12.2013 The Company
has generated revenue from services amounted to
BGN 2 thousand.
The Company has accumulated expenses from
ordinary activities amounted to BGN 6 thousand.
As of 31.12.2013 „Welcome Holdings” AD has
current liabilities of BGN 4 thousand.
The financial result of „Welcome Holdings” AD to
31.12.2013 is an accounting loss amounted to BGN 4
thousand.

3. Информация за сключени големи сделки и 3. Information about concluded big transactions

такива от съществено значение за дейността and such of material importance for
company’s activity.
на емитента
През 2013 г. дружеството няма сключени големи In 2013 the company made no significant deals.
сделки.

the

4. Информация относно сделките, сключени
между емитента и свързани лица, през 2013 г.,
предложения за сключване на такива сделки,
както и сделки извън обичайната му дейност,
по които емитентът е страна с посочване на
стойността на сделките, характера на
свързаността
и
всяка
информация,
необходима за оценка на въздействието върху
финансовото състояние на емитента
Дружеството няма сключени сделки със
свързани лица.

4. Information about the transactions concluded
between the Company and related parties during
the reporting period, proposals for conclusion of
such transactions as well as transactions which are
outside its usual activity or substantially deviate
from the market conditions, to which the
Company or its subsidiary is a party, indicating
the amount of the transactions, the nature of
relatedness and any information necessary for an
estimate of the influence over the Company’s
financial status.
The company has made no deal with a related person.

5. Информация за събития и показатели с
необичаен за емитента характер, имащи
съществено влияние върху дейността му, и
реализираните от него приходи и извършени
разходи; оценка на влиянието им върху
резултатите през текущата година.
През 2013 г. няма събития с необичаен за
дружеството характер, имащи съществено
влияние върху дейността на дружеството.

5. Information about events and indicators of
unusual for the Company nature, having
substantial influence over its operation and the
realized by it revenues and expenses made;
assessment of their influence over the results
during the current year.
In 2013 there were no happenings of unusual
character to the company which could greatly
influence its activity.

6.
Информация
за
сделки,
водени 6. Information about off-balance kept transactions.
In 2013 the company did not make any deals which
извънбалансово.
През 2013 г. дружеството няма сключени are not described in the balance.
сделки, водени извънбалансово.
7. Информация за дялови участия на
емитента, за основните му инвестиции в
страната и в чужбина (в ценни книжа,
финансови
инструменти,
нематериални
активи и недвижими имоти), както и
инвестициите в дялови ценни книжа извън
неговата икономическа група и източниците
/начините на финансиране.
Дружеството няма участия в капитала на други
дружества.

7. Information about holdings of the Company,
about its main investments in the country and
abroad (in securities, financial instruments,
intangible assets and real estate), as well as the
investments in equity securities outside its
economic group and the sources/ways of financing.
The company has no participations in the capital of
other companies.

8. Информация относно сключените от
емитента, от негово дъщерно дружество или
дружеството-майка в качеството им на
заемополучатели договори за заем.
Дружеството няма сключени договори за заем.

8. Information about the concluded by the
Company, by its subsidiary or parent undertaking,
in their capacity of borrowers, loan contracts with
indication of the terms and conditions thereof,
including the deadlines for repayment as well as
information on the provided guarantees and
assuming of liabilities.
The company has no loan contracts concluded.

9. Информация относно сключените от 9. Information about the concluded by the
емитента, от негово дъщерно дружество или Company, by its subsidiary or the parent

дружество майка, в качеството им
заемодатели, договори за заем.
Дружеството не е предоставяло заеми.

на undertaking, in their capacity of lenders, loan
contracts, including the provision of guarantees of
any type, including to related persons, with
indication of the concrete conditions there under,
including the deadlines for repayment and the
purpose for which they have been granted.
The company has no loan contracts in their capacity
of lenders.

10. Информация за използването на средствата
от извършена нова емисия ценни книжа през
отчетния период.
Не е извършена нова емисия ценни книжа през
отчетния период.

10. Information about using money from a new
emission of securities which was carried out during
the reported period.
No new securities’ emission was completed during the
reported period.

11. Анализ на
съотношението между
постигнатите
финансови
резултати,
отразени
във
финансовия
отчет
за
финансовата година и по-рано публикувани
прогнози за тези резултати.
Дружеството не е публикувало прогнози за
финансов резултат за 2013 год.

11. Analysis of the ratio between the achieved
financial results reflected in the financial
statement for the fiscal year, and previously
published forecasts for these results.
The company has not published no financial forecast
for 2013.

12. Анализ и оценка на политиката относно
управлението на финансовите ресурси с
посочване на възможностите за обслужване на
задълженията, евентуалните заплахи и мерки,
които емитентът е предприел или предстои да
предприеме с оглед отстраняването им.
Дружеството успешно управлява финансовите
си ресурси и нормално обслужва задълженията
си.

12. Analysis and assessment of the policy
concerning the management of the financial
resources with indication of the possibilities for
servicing of the liabilities, eventual jeopardizes and
measures which the issuer has undertaken or is to
undertake with a view to their removal.
The company successfully manages its financial
resources and normally serves its liabilities.

13. Оценка на възможностите за реализация на
инвестиционните намерения с посочване на
размера на разполагаемите средства и
отразяване на възможните промени в
структурата на финансиране на тази дейност.
Дружеството ще реализира инвестиционните
си намерения със собствени средства и
привличане на средства чрез увеличение на
капитала на дружеството с механизма на
публично предлагане на акции.

13. Assessment of the possibilities for realization of
the investment intentions, indicating the amount of
the available funds and stating the possible
changes in the structure of the financing of this
activity.
The company will realized its investment intention
using available equity and through capital increase –
undertaking public offering.

14. Информация за настъпили промени през
отчетния период в основните принципи за
управление на емитента и на неговата
икономическа група.
През отчетния период не са настъпили промени
в основните принципи за управление на
емитента.

14. Information about occurred during the
reporting period changes in the base principles for
management of the Company and its economic
group.
During the reported period, there are no changes in
the base principles for management of the Company.

15.
Информация
за
промените
в 15. Information on the changes in the management
управителните и надзорните органи през and supervisory bodies during the reporting fiscal
year.
отчетната финансова година.

През отчетния период не е извършена промяна в During the reported period, no changes in the board
Съвета на директорите на дружеството.
of directors of the company take place.
16. Размер на възнагражденията, наградите
и/или ползите на всеки от членовете на
управителните или контролните органи за
отчетната година, изплатени от емитента или
неговите дъщерни дружество, независимо от
това дали са били включени в разходите на
емитента или произтичат от разпределение на
печалбата:
През 2013 г. членовете на съвета на
директорите не са получавали възнаграждение.

16. Information on the amount of the
remunerations, rewards and/or the benefits of
everyone of the members of the management and
control bodies for the fiscal year under review,
paid by the Company and its subsidiaries,
irrespective of whether they have been included in
the issuer’s expenses or arise from profit
distribution.
In 2013 the members of the Board of Directors
received no remuneration.

17. Информация за притежавани от членовете 17. Information about the owned by the members
на управителните и на контролните органи of the management and of the control bodies,
procurators and the senior management shares of
акции на емитента.
the company.
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Пряк контрол върху дружеството упражнява
Василиос Мухтарис, притежаващ 45 999 броя
акции, съответстващи на 92% от капитала на
“Уелкъм Холдингс” АД.
Няма физически лица, осъществяващи непряк
контрол върху дружеството.
Няма юридически лица осъществяващи пряк или
непряк контрол върху дружеството.
Членовете на СД нямат привилегии и права за
придобиване на акции на дружеството.
През отчетната година не са придобивани или
прехвърляни акции на дружеството от страна
на членовете на СД.
Членовете на СД не са сключвали договори по чл.
240б от Търговския закон.

Vasileos Mouchtaris exercises direct control on the
company possessing 45 999 shares, corresponding to
92% of the capital of „Welcome Holdings” AD.
There are no physical persons engaged in indirect
control of the company.
There are no legal entities engaged in direct or
indirect control on the company.
The Members of Board of Directors have no
privileges or rights in acquiring shares of the
company.
During the reporte year shares of the company have
not been acquired or transferred by members of
Board of Directors.
Members of Board of Directors have not concluded
contracts under Art. 240b of the Commercial Law.

18. Информация за известните на Дружеството
договорености
(включително
и
след
приключване на финансовата година), в
резултат на които в бъдещ период могат да
настъпят
промени
в
притежавания

18. Information about the known to the company
agreements (including also after the fiscal year
closing) as a result of which changes may occur at
a future time in the owned percent of shares or
bonds by current shareholders and bondholder.

относителен дял акции или облигации от There is no information for any agreements as a
result of which changes nay occur at a future time in
настоящи акционери или облигационери.
На Дружеството не са известни договорености, the owned percent of shares by current shareholders.
в следствие на които в бъдещ период могат да
настъпят промени в относителния дял на
акциите,
притежавани
от
настоящите
акционери.
19. Информация за висящи съдебни,
административни
или
арбитражни
производства, касаещи задължения или
вземания на емитента в размер най-малко 10
на сто от собствения му капитал. Ако общата
стойност на задълженията или вземанията на
емитента по всички образувани производства
надхвърля 10 на сто от собствения му капитал,
се
представя
информация
за
всяко
производство поотделно.
Дружеството
няма
висящи
съдебни,
административни или арбитражни дела,
вземанията или задълженията, които заедно или
поотделно възлизат на най-малко 10% от
собствения му капитал.

19.
Information
about
pending
legal,
administrative or arbitration proceedings relating
to Company’s liabilities or receivables at amount
at least 10 percent of its equity; if the total amount
of the Company’s liabilities or receivables under
all initiated proceedings exceeds 10 per cent of its
equity, information shall be submitted for each
procedure separately.
The company has no pending, legal, administrative or
arbitration proceedings, relating to Company’s
liabilities or receivables at amount at least 10 percent
of its equity.

20. Важни научни изследвания и разработки
20. Significant research and development
За 2013 г. Дружеството не е поръчвало и не е For 2013, the Company did not carry out research
извършвало важни научни изследвания и and development.
разработки.
21. Важни събития, които са настъпили след
датата, към която е изготвен годишният
финансов отчет
Между отчетната дата и датата на съставяне
на финансовия отчет на дружеството за 2013 г.
не са възникнали събития, изискващи специално
оповестяване.

21. Significant events occurring between the date
of the report and the date of preparation of the
annual financial report.
There are no significant financial or commercial
developments occurring between the date of the
annual financial statement and the date of its
preparation.

22. Придобити и прехвърлените през годината
собствени акции
Към момента на изготвяне на доклада, няма
извършени придобивания на собствени акции от
страна на дружеството.

22. Acquired and transferred own shares during
the year
At the time of the report, no acquisitions of own
shares were made by the company.

23. Данни за директора за връзки
инвеститорите.
Директор за връзка с инвеститорите е:
Атина Герасимос Зампа
Адрес за кореспонденция: гр. София 1407,
район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” № 103,
ет. 1
Телефон: 02/962 14 84
Факс:
02/962 44 74

с 23. Information about the investors’ relations
director.
Investors relations director is Atina Gerasimos
Zampa
Address of correspondence: Sofia 1407, Lozenets
region, 103 James Bourchier blvd., floor 1.
Telephone: 02/962 14 84
Fax: 02/962 44 74

24. Инвестиционни намерения за бъдещо 24. Investment intentions for future development
развитие
In 2014 no change in the personnel is expected.

През 2014 г. не се очаква значимо развитие на
персонала.
Рискове, свързани с дейността на „Уелкъм
Холдингс” АД
Рисковете, поместени в тази точка, са свързани с
дейността на „Уелкъм Холдингс” АД.
Възможно е бъдещите резултати от дейността на
емитента да се различават от заложените в
Проспекта прогнозни резултати под влияние на
рисковите фактори, посочени в Проспекта. В
резултат на това е възможно инвеститорите да
загубят частично или изцяло своите инвестиции.
„Уелкъм Холдингс” АД е изложено на
специфични рискове. Те от своя страна оказват
влияние както индивидуално, така и като набор
от фактори. Някои от рисковете, пред които е
изправено Дружеството могат да бъдат
ограничени, и техните последствия да бъдат
смекчени, докато други са извън контрола и
възможността на Дружеството за тяхното
регулиране.
Общият план на ръководството на Дружеството
за управление на риска се фокусира върху
непридвидимостта на финансовите пазари и се
стреми да сведе до минимум потенциалното
отрицателно въздействие върху финансовото
състояние на Дружеството.
Пазарен Риск. Дейността на емитента, след
осъществяване
на
инвестиционните
му
намерения ще бъде пряко свързана с развитието
на
пазара
на
хранително
вкусовата
промишленост. Делът на хранително-вкусовата
промишленост е със значителен принос в
икономиката, както на България, така и на
Гърция. Емитентът планира да придобие
мажоритарен дял от гръцка компания,
притежаваща верига от типа кофи-шоп, както и
има намерение да развие дейност в същия сектор
на територията на България, поради което
емитентът е изложен на потенциален риск от
негативно развитие на пазара на този тип
продукти и услуги и в двете страни. Пазарът в
България е сравнително нов и може да се
определи като развиващ се, което предполага
лесно навлизане на същия. през последните
няколко години на пазара навлязоха около десет
основни вериги.
Увеличена Конкуренция. Бранша, в който
възнамерява да инвестира емитента е развиващ се
и се характеризира с наличие на около 10
конкурента, които навлизат на пазара от няколко
години. Развиващите се пазари се определят
принципно като лесни за навлизане, поради което
може да се твърди, че проявлението на рискът от

Risks related to the activity of „Welcome
Holdings” AD
Risks appearing in this section are related to the
activities of “Welcome Holdings” AD.
It is possible that future performance of the issuer to
differ from those laid down in the Prospectus
forecasts under the influence of risk factors mentioned
in the Prospectus. As a result, it is possible investors
to partially or completely lose their investments.
“Welcome Holdings” AD is exposed to a specific
risks. They in turn affect both individually and as a set
of factors. Some of the risks facing the Company may
be limited, and their consequences can be mitigated,
while others are beyond the control and the ability of
the
Company
for
their
regulation.
Comprehensive Plan the Company's risk management
focuses on no proposal from financial markets and
seeks to minimize the potential negative impact on the
financial position of the Company.
Market Risk. The activity of the issuer, after carrying
out its investment intentions will be directly related to
the development of the food industry. The share of
food industry is a significant contribution to the
economy, both Bulgaria and Greece. The issuer plans
to acquire majority stake of the Greek company,
holding a chain of buckets-type shop, and intends to
operate in the same sector territory of Bulgaria, which
is why the issuer is exposed to potential risk of
negative market development of such products and
services in both countries. Market in Bulgaria is
relatively new and can be defined as an evolving,
suggesting that easy entry. in recent years entered the
market around ten key chains.

Increased Competition. Industry in which the issuer
intends to invest is evolving and is characterized by
the presence of about 10 competitors entering the
market for several years. Emerging markets are
generally defined as easy entry and could therefore be
argued that the manifestation of the risk of increased
competition is likely. The company's management has
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Datez12.02.2014

Desypris
Teoqopoc .llecnnPue
A,{,/ ExecutiveDirector of "welcome Holdings"
(l,IsnuuHreJteHArrpeKTopI{u,,v".;n"r xona"nrc"
AD)

[o ArcquoHeprrre

na " YEJIKbM XOJIIUtrIIC"

floKna,q HA HEgABucwM pErncrpI4pAII

A'4

ol}tTop
CoQun,04.03.20142.

{oruag Bbpxy Qnnanconu orqerlr
As usnrpruax oAr4r Ha npr4rroxeun Suuauconu ofiern Ha " yEJIKbM XOJIAI4H|C " A,{
(.{pyxecrno), urcmounarqu6atarrc rru 3 I AeKeMBpr{
2013 r., orqer 3a sceo6xsarHllt AoxoA,orqer 3a
Hara3}I
3a roAuHara, rrpzKJrroqBarrla
[apuqHuTerrororlLtH orqer 3a [poMeHHTen co6crsHr{r KanururJr
I,I
cqeroBoAHlr
rroJrlrrl,rKld
Apyrure
Aara, KaKTo u o6o6qeno onoBecrflBaHe Ha ctrrlecrBeHrrre
norcHrmeJrHn6enexxu.
OmzoeopnocmHa Poxoeodcmnomosa Quuaucoeume omttemu
. Orroropnocrra 3a rr3rorBrHero r.r AocroBepHoro upeAcraBrHe Ha re3u
Suuauconra orqerl{ B
orrILITaHe
vI Mex,uyHapoAHHTe
craHAaprr,r
3a
c
Mex4yHapoAHrrre
cborBercrBve
QLrnaHcono
craHAaprn ce Hocu or pbKoBoAcrBoroua ,{pyxcecrsoro.Ta3n orroBopHocr BKJIIoqBa:
cr{eroBoAHpr
paspa6ornaHe, BHeAprBaHen nogbp)€He Ha cr,rcreMa 3a BbrpelxeH KorITpoJI, cBbp3aHa c
[3rorBtrHero H AocroBepHoro npeAcraBf,He na $vuauconu orqerr.r, KoLITo Aa He clAbp)Kar
IIe.3ABUCIIIMO
Lr HeCSOTBeTCTBLI'.,
cauIecTBeHLrHgrorIHocTI,I, oTKJrOHeHH.f,
AaJtIlITe Ce AbJIXaT Ha It3MaMa
wnfirna rperuKa; noq6op H nprlnox(eHrie Ha noAxoArlrlr4 cqeroBoAHlr rroJrr{TuKr{, KaKTo H It3rorB.sHe Ha
npu6m.rsureJrHr{cqeroBoAHz orIeHKH,Kor{ro ca pa3yMHI,InpI,I KoHKperHI4Teo6croqrenctsa.
Omzoeopuocm Ha odumopa
Mosra orroBopHocr ce cBexAa Ao r,r3ptrlrBaHe Ha oAHTopcKo MHeHr4e Bbpxy re3l4 $uHauconu
orqerlr, ocHoBaBalqo ce Ha H3BbpIIreHr{fl or MeH oAHr. As H3Bbplrrt,rx Mofl oArrr B cborBercrBue c
H3HcKBaHr,rflTaHa MeNA5rnapoAHnre oAHTopcKH craHAaprr,r. Tesu c'rangapru HaJrarar cna3BaHe Ha
[prlJro]KrrMnre eruqHn H3[rcKBaHrr{, KaKTo r{ oAHTbr la 6sle rrJraHupaH r,I npoBeAeH TaKa, qe a3 Aa ce
y6em c pa3wHa creneH Ha cufypHocr AoKoJrKo $nuencosr.rre orqeru He cbAbp)I(ar cbrllecrBeHrl
HeTOqHOCTI{,OTKIIOHeHAf,LI HeCSOTBeTCTBLI'.
c qen noJrf{aBaHe Ha oAHTopcKI4 AoKa3areJlcrBa
Oru,r:rsr BKJrroqBa [3BbprrrBaHe Ha npoqerypv,
orHocHo cyMr,rre r,rorroBecrflBaHnflTa, npeAcraBeHranso QuuaHcoBlrre orqerr{. Vs6pauvne npoqeAypn
3ABVICITOT MOtTa [peIIeHKa, BKIrrOqrreJIHO OUeHKaTaHa pI,ICKOBeTeOT CbTIIeCTBeHHHeTOqHOCTI{,
orKJroHeHI4tI{ HecborBercrBu.s nte QnnaucoBure orqeru, He3aBLrcLrMo
Aa 1il4ce AbJDKar Ha I/BMaMa
LrrrvrHa rpeurxa.Ilpu Lr3BbprrrBaHeroHa re3n orIeHKu Ha pr,rcKaa3 B3eMaMnoA BHHMaHI,Iecl4creMara 3a
.BlTperxeH KorrlpoJr, cBbp3aHa c n3rorBrHero H AocroBepHoro npeAcraBflHe na SuHaHcoBpITeorqerlt
or crpaHa ua n{pyxecmoro, c.qen Aa parpa6orr oArmopcKlr nporleAypr.r, Kor{ro ca noAXoAflIrIu npu
Ho He c qen l,BpelrBaHe Ha MHeHHeorHocHo eQerurnnocrra Ha cl{creMara 3a
regu o6cronelcrBa,
OAursr cbrqo raKa BrurroqBa oIIeHKa Ha yMecrHocrra Ha
BtTperrreH KorrrpoJr na ,{pyxecrnoro.
Ha npr,r6m.cnreJrH]rre cqeroBoAHI,I oIIeHKI{,
flpr,uraraHuTe cqeroBoAHu noJrHTr.rKH 14 pa3ryHocrra
HanpaBeHr.ror pbKoBoAcrBoro, KaKTo r,r orIeHKa Ha q.f,JrocrHoro rrpeAcraBflHe nrn SuuancoBI,ITe
oTqeTI4.
qe [oJryrreHlrre or MeH oAuTopcKrr AoKa3areJlcrBa ca noAXoMITIH Lr AocrarbqHn
$opuupaHero na 6asa 3a LBpa3tBaHe Ha Moero oAllropcKo MHeHHe.

Cunrau,

3a

Mneuue
IIo naoeMHeHne,$unauconure orqern AaButBrpHan qecrHa rrpeAcraBasa $nnancoBoro cbcroqHue
A[ ruu 31 AeKeMBprr2013, rcanror.r3a pe3yrrrarure or 4efinocrra
ua " YEJIKbM XOJIItrIIC"
u nap[qHure rrororlr4 3a roAr,rHara,B clorBercrBr{e c Mex4ynapoAHnTe craHAaprl sa Szuaucono
orqr.rraHen MeN,uynapoAHr,rrecqeToBoAHrIcTaHAapT[.

Fes ,qa xnalnQnqupaM Moero MHeHne o6prqalr BHr.rMaHHe,
ue .{pyxecrBoro e aKyMyJrr.rpano
HarpynaHllsary6u x:su 31.12.2013rs pa3Mepna 81 xun.m . Kru 31.12.2013r. [pyNecrnoro Bce
oIIIe He e craprnpaJlo cb[u,IHcKa Aefinocr H He reHep[pa npuxona. Erleqoro pa3Burvrc Ha
ycnoBlrf,r,rAocrbna 4o SuuaHcoBpcypc.
{pyxecrroro 3aBrrcnor LrKoHoMutrecKrrre
Aonraa Bbpxy Apyru rpaBHrr
foduwea doptad ta dertuocmma na r{pyarcecmoomo,cb?racHo u3ucKnaHunmaHa qr,38, an.4 om
3axoaa 3a cqemoeodcmeomo
qe HcropzrrecKara
Ctrrtacno I{3I,IcKBaHI,Itra
na 3arona 3a crreroBoAcrBo,a3 cttrlo raKa AoKnaABaM,
AoKJraA3a
sznancora nHtfoprr.rawr, LBroTBeHaot PrrcoeoAcTBoToH npeAcTaBeHaB roAr,rrrrHr.{r
Aefinocrra na ,{pyxecmoro ga 20I3r., cborBercrBa BbB Bcr{rrKr{ cbrrlecrBeHa ac[eKTu Ha
Sunanconara un$oprr,raqna,Korro ce cbAbp)KaB roAr,rrrrHrme
SuuaHconu ofiern Ha,{pyxecrnoro
K:sM I,I 3a roAI,IHara, 3albpruBalqa sa 31 geneunpn 2013. OrroBopHecrra 3a H3rorB.rrHeroHa
foAutrrHIl{ AoKJraAra geftnocrra e Ha Ptxonogcrnoro Ha fipyxcecrnoro.
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Income Statement (P&L) / Orqer sa nceo6xnarHr.rflAoxoA
Of "Welcome Holdings" AD/ Ha,,VerKbMXolgunrc" A,{

BeneNxr.r 31.12.2013 31.12.2012
thousand
Thousand
Notes
BGN
BGN

REVENUES
IIPUXOru
Revenues
from services flprxo,uz or ycJryru
Total revenues
O6mo rDrrxo.rr

z

2

EXPENSES

PA3XOnI4

Cost of hired services
Staff expenses
Total Opearative
exDenses

Paaxo4t't 3a BbHrrrHr.rycJryrr4

4

Pasxogrr3a nepcoHan
Oneparnnn[ pa3xoArr
o6uo

2

Profit/Loss before
taxes

AaHbqtr

Taxes

,n[anrqn

Net Profit/Loss for the
vear
Total comprihensive
income for the period
Earninss per share

Herna neqa;r6a | (zary6a)
3a roA[HaTa

2(o):3.3

0
0
6
I

6

[eqar6a,/sary6a npegn

3.4

Cyua na Bceo6xBarHnc
IOXOI 3a neproAa
Ocnonen Aoxoa Ha aKur.rfl

AI

(71

0

0

ul

(7)

u\

(7\

3.5

The Income Statement(P&L) should be read in conjunction with the notes forming part of the financial
statements.
Orqerlr nceo6xnarrut AoxoAcneABaAa ce pa3nrexAa 3aeAHoc noscHureruure 6erexr<u,
qacr or $unanconum orLrer.
rrpeAcraBnrBarqr,r
Hepa3AeJrHa

Da&/nama:2L0 1.20I 4 Crcmaeume.n/
C,
,,EcEQITu
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Dimitar Benev
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Balance Sheet/ Ea.nanc
Of "Welcome Holdings" AD/ na,,VerKbM Xol4Ilurc" A,{

3r.12.20133t.12.2012
Notes/
Eer.

thousand
BGN

thousand
BGN

53

0

AKTI,IBII

ASSETS
Current assets
Commercialandother
receivables

Tenyqu

aKT[BIr

Ttoroecrn u aoYlu B3eMaHuR

3.1

flapuunn cp-BaH uaPLrrIHu

3.1.1

I

J

Cash and cash equivalents

EKBI'IBAJIEHTI,I

Total current assets

O6rqo renyultr aKTIrBx

54

3

Total ASSETS:

O6mo AKTIIBII:

54

3

EQUITY AI\D
LIABILITIES

COECTBEH KAIII4TAJIII
IIACIIBI,I

Equitv
Sharecapital

Co6crnen KarIIrraJI
Ocnoneu KanrlTzur

50

Otherreserves

,Ilpyrn pBepBI4

Retainedearnings/loss

(77)

Total Equi8

Hamwaua neqar6a/ sary6a
O6ruo co6crseH KanrITaJr

50
81
( 81 )
50

Short-term liabilities

Tervuru [acIrBE

4

2

Trqde and other navables

TtproscKu rr Ap. 3aAbJIlI(eHLrI

Total Short-term liabilities

O6uro Tergun racrlBlr

4

2

TOTAL EQUITY AI\D
LIABILITIES

oBrrlo coEcTBEHK-Jrrr

54

3

IIACIIBII

2 ht\

3.4

2(u);
3.2

28
I

the financial statements'
The Balance Sheetshould be read in conjunction with the notes forming part of
qacr
Hepa3AenHa
Ealancrr cJreABaAa ce pa3rJrexAa 3aeArroc rotcHl{TeJlnr,rTe6enexnra, npeAcraBflflBalql'I
orqer.
or dr,rnancoBl,Lf,

Date/,\ama:2 I . 0I .2 0I 4 Cucmaeumen/Compiler:

,,EcEfrIIuA
SFPA
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Equity StatemenU Orqer sa rrpoMeHtrres co6crseHrrfl KarrrrraJr
Of "Welcome Holdings" AD/ na,,VerKbM Xon4unrc" A,{

INDEXES
(articles)

Balance- beginning of Ba;ranc - HaqaJro Ha
reporting period
oTqeTHI|fl fleprroA
(01.01.2013)
(01.01.2013)

Contributionfrom
owners

Bnocrcaor
co6crsegr,ruure

ProfiVlossof reporting
oeriod
Balance- end of
reportingperiod
(31.12.2013)

Share Resemes
Retained
Total
capital
earnings/ loss
Ocuoeen Pesepeu HepasnpedeneHa Odu4o
R-n
nevan6a,/sa4tda
thousand thousand
thousand
BGN
BGN
thousandBGN
BGN

50

28

0

53

0

53

0

0

@\

Q\

50

81

(81)

50

I

fle.{ar6alsary6aaa
OTqETHI{f, NEDI,IO]I

Ealanc - xpaft Ha
oTqeTHuqfleprroA

(.3r.r2.20131

The Equity Statementshould be read in conjunction with the notes forming part of the financial statements.
Orqersr 3a [poMeHure s co6crseHr4flKarrrrraJr
cJreABa
aTe oeJrexffin.
Aa ce pirr.lrexAa 3aeAHoc
qacr or Qr,uranconu.rortrer.
npeAcraBn.sBarqr,r
Hepa3AeJrHa
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Cash tr'low Statement/ Or.rer 3a flap[rrHnTe rrororlrr
Of "Welcome Holdings" AD/ na,,YeJrKrMXol4ranrc" A.{

Cash flow from operating
activities
Cash oaid to suooliers

Notes 31.12.2013 31.12.2012
thousand
thousand
(xur. rs.) Eer.
BGN
BGN
[apnunn rrororlrr or
otreparrrBHa Aefinocr
(2)
(3)
flnarqaHur HaAocraBqr{rlu

flapruuu rurarrlaHr,r:r
Cash paid to employeesand
socialsecuritv

[epcoHaJra ]r 3a corlHaJrHo
OC}IryD.flBAHE
flnareHu/sg craHo BeHr,l

Paid/refundtaxes

AAHsIIPI

Other proceeds/paymentfrom Apy.n
operationalactivitv. net cash nocrtnJteur,rs/nn, rrlaHprf,
. Hero
Net cash flow from
[apureu troroK or
onerational activities
otreDarrrBHaraneftnocr
Ifapuuen nomot om
uHSecmuauoHHama
definocm

Net cashflowfrom
investmentactivitv
Cash flows from additional
pavments

flapuuHra rrororllr or

Net cash flow from
financins activities

Hapu.rennoron or
ftnnanconaraAefinocr

Net decrease/increasein
cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents
as of the beginning of the
neriod
Cash and cash equivalents
as ofthe end ofthe neriod

.4ONbJIHHTENHI'

BHOCKH

(1)

(2\

0

0

0

0

(s)

ul

0

0

I

0

I

0

QI

A\

3

I

I

3

Iferno
naua.reune/yBeJrnqeHrreHa
NADI|qHH

CDEICTBA

lapuvun

cpeAcrBa rr

IIapI|rIHn

eKBr.rBaJIeHTI{ B

HAqAJIOTO HA IIEDHO.IA

flapuunu cpeAcrBaH
flaprrqHrreKB[BaJreHTrr
B
KPAfl

IIA IIEDI,IONA

The Cashflow statementshould be read in conjunction with the notes forming part of the financial
statements.
Orqerrr sa uapruurrre norollu cJreABaAa ce pa3nre)r(Aa3aeAHoc [o{cHr.rreJrHr.rre6eJre)r(Kr,r,
rracr or SrlnaHconr,rrorrrer.
rrpeAcraBJrrBarqr,r
Hepa3AenHa

Datefiama:21.01.20I 4 Cucmaeumet/
C1
,,EcEQIIUA

Vnpaeumet/Manager:
Theodoros Desypris

,SFP
Dimitar

72/ /

4
,ftzet,ue,' cZ'z'a'-rtuo ,it?"a

ft"*rt

t-/'Y'uf
a/t'7/

I

„Уелкъм Холдингс” АД
Счетоводна политика и бележки към
Годишен финансов отчет
31.12.2013 г.

„Welcome Holdings” AD
Accounting Policy and notes to
the Annual Financial Report
31.12.2013

1. База за изготвяне на финансовия отчет
(а) Правен статут
УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС АД е вписано в Агенция по
вписванията на 18.11.2008г., с БУЛСТАТ
200478388. Седалището и адресът на управление на
дружеството е гр.София, бул.Джеймс Баучер No
103, ет. 1.

1. Financial Statements’ preparation basis
(а) Legal status
WELCOME HOLDINGS AD is a joint stock
company with headquarter and address of
administration: Sofia, 103 James Bourchier blvd.,
floor 1, registered in the Commercial Register of the
Registry Agency with UIC 200478388 on
18.11.2008г.
WELCOME HOLDINGS AD has initial capital of
50 000 / fifty thousand / divided into 50 000 / fifty
thousand / ordinary registered shares with voting out
loud and with nominal 1 / one / each. The company
is managed and represented by Theodoros Desypris.

УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС АД е с учредителен капитал
от 50 000 /петдесет хиляди/ лева разпределен в 50
000 /петдесет хиляди/ обикновени поименни акции
с право на глас и с номинал 1 /един/ лев всяка една.
Дружеството се управлява и представлява от
Теодорос Десиприс.
Уелкъм Холдингс АД (Дружеството) е акционерно
дружество с 100% частна собственост, с
едностепенна система на управление и има Съвет
на директорите в състав: Теодорос Десиприс –
Изпълнителен директор, Димитриос Бинтудис,
Василиос Мухтарис.
Основната дейност на Дружеството е в областта
на
сделките на придобиване, управление и
разпореждане с недвижими имоти и вещни права
върху тях.
(б) Приложими стандарти
Този финансов отчет е изготвен в съответствие с
Международните стандарти за финансово отчитане
(МСФО), приети от Съвета за международни
счетоводни стандарти (СМСС). Те се състоят от:
- Международните стандарти за финансово
отчитане;
- Международните счетоводни стандарти; и
- Разясненията предоставени от Комитета за
разяснения на Международните стандарти за
финансово отчитане (КРМСФО) или бившия
Постоянен комитет за разяснения (ПКР).
За текущата финансова година дружеството е
приело всички нови и/или ревизирани стандарти и
тълкувания, издадени от Съвета по Международни
счетоводни стандарти (СМСС) и респ. от Комитета
за разяснения на МСФО, които са били уместни за
неговата дейност. От възприемането на тези
стандарти и/или тълкувания, в сила за годишни
периоди, започващи на 1 януари 2009 г., не са
настъпили промени в счетоводната политика на
дружеството, освен във въвеждането на новия отчет
за всеобхватния доход на мястото на отчета за
доходите.

WELCOME HOLDINGS AD (the Company) is a
joint venture with a 100% privately owned, one-tier
management and Board of Directors is composed of:
Theodoros Desypris – Executive Director, Vasileios
Moucharis, Dimitrios Bintoudis.
The main activity of the Company on acquisitions,
management and disposition of real estate and real
rights over them.
(b) Applicable standards
These financial statements are prepared in
accordance with International Financial Reporting
Standards (IFRS) adopted by the International
Accounting Standards Board (IASB). They consist
of:
- International financial reporting standards;
- International Accounting Standards, and
- The explanations provided by the Interpretations
Committee of International Financial Reporting
Standards (IFRIC) or the former Standing
Interpretations Committee (SIC).
For the current financial year the Company has
adopted all new and / or revised standards and
interpretations issued by the International
Accounting Standards Board (IASB) and
respectively. Interpretations Committee of the IFRS
that were relevant to its activities. The adoption of
these standards and / or interpretations effective for
annual periods beginning on January 1, 2009, there
were no changes in accounting policies of the
company, except in the introduction of the new
statement of comprehensive income at the income
statement.
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Промени в МСФО през 2008 г.
МСС 1 (променен) Представяне на финансовите
отчети (в сила за годишни периоди от 01.01.2009
г.). Този стандарт въвежда отчет за всеобхватния
доход, като поставя акцент на разделението на
промените в собствения капитал в резултат на
операции със собствениците (капиталови операции)
от тези, които не са резултат от операции със
собствениците. Общият всеобхватния доход може
да бъде представен или в един отчет на
всеобхватния доход (обхващайки отчета за
доходите и всички ефекти в собствения капитал,
които не са резултат от операции със
собствениците), или в два отчета – отчет за
доходите и отделен отчет за всеобхватния доход.
Допълнително, наименованието на счетоводния
баланс е променено на отчет за финансовото
състояние (като могат да бъдат използвани и
алтернативно), а форматът на отчета за промените в
собствения капитал е променен в по-кондензиран
вид.

Changes in IFRS in 2008
IAS 1 (revised) Presentation of Financial Statements
(effective for annual periods from 01.01.2009). This
standard introduces a statement of comprehensive
income by focusing on the separation of changes in
equity resulting from transactions with owners
(capital transactions) than those not resulting from
transactions with owners. Total comprehensive
income can be represented either a single statement
of comprehensive income (comprising income
statement, and all effects in equity not resulting from
transactions with owners), or in two statements income statement and a separate statement of
comprehensive income . Additionally, the name of
the balance sheet was changed to the statement of
financial position (as can be used alternatively), and
format of the statement of changes in equity is
changed in a more condensed form.

Ръководството на дружеството е избрало да изготвя
единен отчет за всеобхватния доход.

The Company's management has chosen to prepare a
single statement of comprehensive income.

Подобрения в МСФО (май 2008 г.) – подобрения в
МСС 1, 8, 10, 16, 19, 20, 23, 27 (с изключение на
свързаните с промените в МСФО 3), 28 (с
изключение на свързаните с промените в МСФО 3 и
съответните промени в МСС 27), 29, 31(с
изключение на свързаните с промените в МСФО 3 и
съответните промени в МСС 27),34, 36, 38, 39, 40 и
41; МСС 7 във връзка с МСС 16; МСФО 7 и МСС
32 във връзка с МСС 28 и 31 (в сила за годишни
периоди от 01.01.2009 г.). Тези подобрения внасят
частични промени в съответните стандарти,
основно с цел да премахнат съществуваща
непоследователност в правилата и изискванията на
отделните стандарти, както и да се внесе попрецизна терминология на понятията;

Improvements to IFRSs (May 2008) - Improvements
to IAS 1, 8, 10, 16, 19, 20, 23, 27 (excluding those
related to changes in IFRS 3), 28 (excluding those
related to changes in IFRS 3 and corresponding
changes in IAS 27), 29, 31 (excluding those related
to changes in IFRS 3 and the changes in IAS 27), 34,
36, 38, 39, 40 and 41, IFRS 7 in conjunction with
IAS 16; IFRS 7 and IAS 32 in conjunction with IAS
28 and 31 (effective for annual periods from
01.01.2009). These improvements introduce partial
changes in the relevant standards, principally in
order to remove existing inconsistencies in the rules
and requirements of individual standards, and to
introduce more precise terminology;

Променени стандарти и разяснения, които не са
приложими за дружеството, предвид настоящата
му дейност
Промени в МСФО през 2008 г.
МСС 23, Разходи по заеми (изменен) (в сила за
отчетни периоди, започващи на или след 1 януари
2009 г.)
МСС 32 (променен) Финансови инструменти:
Представяне и МСС 1 (променен) Представяне на
финансовите отчети – относно упражняемите
финансови инструменти (с пут опция) и задължения
възникнали при ликвидация (в сила за годишни
периоди от 01.01.2009 г.)

Changed standards and interpretations which are
not applicable to the company to its current
activity
Changes in IFRS in 2008
IAS 23 Borrowing Costs (as amended) (effective for
accounting periods beginning on or after January 1,
2009)
IAS 32 (revised) Financial Instruments: Presentation
and IAS 1 (revised) "Presentation of Financial
Statements - on puttable financial instruments (put
option) and liabilities arising on Liquidation
(effective for annual periods from 01.01.2009)
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Промени на МСФО 2, Плащания на базата на акции
(в сила за отчетни периоди, започващи на или след
1 януари 2009 г.)
МСФО 7 (променен) Финансови инструменти:
Оповестявания (в сила за годишни периоди от
01.01.2009 г.);
МСФО 8 Оперативни сегменти (в сила за отчетни
периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г.);
КРМСФО
12,
Концесионни
договори
за
предоставяне на услуги (в сила за отчетни периоди,
започващи на или след 1 януари 2008);
КРМСФО 13, Програми за лоялни клиенти (в сила
за отчетни периоди, започващи на или след 1 юли
2008 г.);
КРМСФО 14, МСС 19 – Ограниченията върху актив
с дефиниран доход, минималните изисквания за
финансиране и взаимодействията между тях (в сила
за отчетни периоди, започващи на или след 1
януари 2008 г.);
Промени в МСФО през 2009 г.
МСФО 3 (изменен), Бизнес комбинации и
произтичащите изменения на МСС 27 –
Консолидирани и индивидуални финансови отчети
(и двата в сила за счетоводни периоди, започващи
на или след 1 юли 2009 г.);
МСС 39 (променен) Финансови инструменти:
Признаване и оценяване (в сила за годишни
периоди от 01.07.2009 г. - приет от ЕК за от
01.11.2009 г.) – относно хеджирани позиции
отговарящи на условията;
РМСФО 9 (променен) Повторна оценка на
внедрените деривативи и МСС 39 (променен)
Финансови инструменти: Признаване и оценяване
(в сила за годишни периоди от 30.06.2009 г. - приет
от ЕК за 2009 г.);
КРМСФО 15 Споразумение за изграждане на
недвижими имоти (в сила за годишни периоди от
01.01.2009 г. - прието от ЕК за 2010 г.);
КРМСФО 16 Хеджиране на нетната инвестиция в
чуждестранна дейност(в сила за годишни периоди
от 01.10.2008 г. - прието от ЕК за от 01.07. 2009 г.);
КРМСФО 17 Разпределяне на непарични активи
към собствениците (в сила за годишни периоди от
01.07.2009 г. - прието от ЕК за от 01.07.2009 г.);
КРМСФО 18 Трансфер на активи от клиенти (в
сила за годишни периоди от 01.07.2009 г. - прието
от ЕК за от 01.11.2009 г.);
Промени в МСФО през 2010 г.
МСС 32(променен) Финансови инструменти:
Представяне (в сила за годишни периоди от
01.02.2010 г. – прието от ЕК за от 01.02.2010 г.) –
относно класификация на емитирани права;
МСС 24 (променен) Свързани лица (в сила за
годишни пеиоди сот 01.01.2011 г. - приети от ЕС на
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Changes in IFRS 2 based Payments shares (effective
for accounting periods beginning on or after January
1, 2009)
IFRS 7 (revised) Financial Instruments: Disclosures
(effective for annual periods from 01.01.2009);
IFRS 8 Operating Segments (effective for accounting
periods beginning on or after January 1, 2009);
IFRIC 12, Concession contracts to provide services
(effective for accounting periods beginning on or
after January 1, 2008);
IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes (effective
for accounting periods beginning on or after July 1,
2008);
IFRIC 14 IAS 19 - Restrictions on Defined Benefit
Asset, minimum funding requirements and their
interactions (effective for accounting periods
beginning on or after January 1, 2008);
Changes in IFRS in 2009
IFRS 3 (as amended), Business Combinations and
consequential amendments to IAS 27 - Consolidated
and separate financial statements (both effective for
accounting periods beginning on or after July 1,
2009);
IAS 39 (revised) Financial Instruments: Recognition
and Measurement (effective for annual periods from
01.07.2009 - adopted by the EC on 01.11.2009) - on
hedged items eligible;
IFRIC 9 (changed) Reassessment of embedded
derivatives and IAS 39 (revised) Financial
Instruments:
Recognition
and
Measurement
(effective for annual periods 30.06.2009 - adopted by
the EC in 2009);
IFRIC 15 Agreements for Construction of real estate
(effective for annual periods 01.01.2009 - adopted by
the EC in 2010);
IFRIC 16 Hedges of net investments in foreign
operations (effective for annual periods 01.10.2008 adopted by the EC on from 01.07. 2009);
IFRIC 17 Distribution of non-cash assets to owners
(effective for annual periods 01.07.2009 - adopted by
the EC on from 01.07.2009);
IFRIC 18 Transfer of assets from customers
(effective for annual periods 01.07.2009 - adopted by
the EC on 01.11.2009);
Changes in IFRS in 2010
IAS 32 (revised) Financial Instruments: Presentation
(effective for annual periods 01.02.2010 - adopted by
the EC on 01.02.2010) - issued on the classification
of rights;
IAS 24 (revised) Affiliates (effective for annual
peiodi SOT on 01/01/2011 - adopted by the EU on
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20 юли 2010 г.).

July 20, 2010).

Промени в МСФО през 2011 г.
Следните изменения на съществуващите стандарти,
издадени от Съвета по международни счетоводни
стандарти и приети от ЕС, са влезли в сила за
отчетни периоди започващи на или след 1 януари
2011:
Изменения на МСС 24 Оповестяване на свързани
лица - Опростяване на изискванията за
оповестяване на свързани с правителството лица и
изясняванс на определението за свързани лица,
приети от ЕС на 19 юли 2010 година (в сила за
годишни периоди, започващи на или слсд 1 януари
2011 година),
Изменения в МСС 32 Финансови инструменти:
представяне - Отчитане на права, приети от ЕС на
23 декември 2009г. (в сила за годишни периоди,
започващи на или след 1 февруари 2010 година),
Изменения на МСФО 1 Прилагане за първи път на
международните стандарти за финансово отчитане ограничено освобождаване съгласно сравнителен
МСФО 7, оповестявания на лицата, които прилагат
за първи път МСФО, приети от ЕС на 30 юни 2010
година (в сила за годишни периоди, започващи на
или след 1 юли 2010 година),
Изменения на МСС 19 и КРМСФО 14 - Лимит на
активи с дефинирани доходи, минимални
изисквания
за
финансиране
и
тяхното
взаимодействия
Предварителни
плащания
съгласно изисквания за минимално финансиране,
приети от ЕС на !9 юли 2010 година (в сила за
годишни периоди, започващи на или след 1 януари
2011 година),
Изменения на различни стандарти и тълкувания
„Подобрения на МСФО 2010", произтичащи от
годишния проект за подобрения на МСФО,
публикуван па 6 май 2010 година (МСФО 1, МСФО
3, МСФО 7, МСС 1, МСС 27. МСС 34. КРМСФО
13),
основно
с
цел
отстраняване
на
несъответствията и изясняване на формулировката,
приети от ЕС на 18 февруари 2011 година
(изменения, които ще се прилагат за годишни
периоди, започващи на или след 1 юли 2010 година
или 1 януари 2011 година в зависимост от стандарта
/ тълкуването).
КРМСФО 19 - Погасяване на финансови пасиви с
инструменти на собствения капитал, приети от ЕС
на 23 юли 2010 година (в сила за годишни периоди,
започващи на или след 1 юли 2010 година).
Приемането на тези изменения на съществуващите
стандарти не е довело до промени в счетоводната
политика на Дружеството.
Изменения стандарти 2012 г.
Изменения в МСФО 7 и МСФО 1 – измененията

Changes in IFRS in 2011
The following changes in the existing standards,
issued by the Council on International Accounting
standards and accepted by the European Union, are
effective for the accounting periods, beginning on /
after 01.01.2011:
Changes in IAS 24: Announcement of related
persons – Simplifying the requirements for
announcing persons, related to the government and
clarifying the term of ‘ related persons’ – which were
accepted by EE on 19.07.2010 (effective for annual
periods, beginning on/ after 01.01.2011),
Changes in IAS 32: Financial instruments:
presenting rights- accepted on 23.12.2009 by EE,
(effective for annual periods, beginning on/ after
01.02.2010),
Changes in IFRS 1: For the first time applying the
international financial reporting standards of limited
release, under comparative IFRS 7- announcement of
persons who apply the IFRS for the first time,
adopted by EE on 30.06.2010 (effective for annual
periods, beginning on/ after 01.07.2010),
Changes in IAS 19 and IFRIC 14 – limiting assets of
defined income, minimal requirements for financing
and their interaction- advanced payments according
to the minimal requirements for financing- adopted
by EE on 19.07.2010 (effective for annual periods,
beginning on/ after 01.01.2011),
Changes in different standards and interpretations of
Improvements of IFRS 2010’ which arise from the
annual improvements bill of IFRS, published on
06.05.2010 (IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 1, IAS
27, IAS 34, IFRIC 13), basically on the purpose of
removing discrepancies, clarifying the term, adopted
by EE on 18.02.2011 ( changes which will be applied
for annual periods, beginning on / after 01.07.2010
or 01.01.2011, depending on the standard / the
interpretation).
Enacting these changes of the existing standards has
not led to changes in the accounting policy of the
company.

Amendments in standards 2012
The amendments in ISFR* 7 and ISFR 1 – the
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касаят оповествявания относно изложеността на
риск във връзка с прехвърлянето на финансови
активи и влиянието на тези рискове върху
финансовото състояние на предприятието (приети с
Регламент (ЕС) № 1205/2011 от 22.11.2011 г., влиза
в сила след 30.06.2011 г.)

amendments concern announcements regarding risk
exposure in connection to the transfer of financial
assets and the impact of these risks on the financial
status of the enterprise (adopted by Regulation (EU)
№ 1205/2011 of 22.11.2011, comes into force after
30.06.2011)

Нови счетоводни стандарти: МСФО 10 –
Консолидирани финансови отчети; МСФО 11 –
Съвместни дейности и МСФО 12 – Оповестяване на
дялови участия в други предприятия и изменения в
следните стандарти: МСФО 27 – Индивидуални
финансови отчети и МСФО 28 – Инвестиции в
асоциирани предприятия и съвместни предприятия
– приети с Регламент (ЕС) № 1254/2012 от
11.12.2012 г., влиза в сила за финансови години,
започващи на или след 01.01.2014 г.

New accounting standards: ISFR 10 – Consolidated
Financial Statements; ISFR 11 – Joint activities and
ISFR 12 – Announcement of share participations in
other enterprises and amendments in the following
standards: ISFR 27 – Individual Financial Statements
and ISFR 28 – Investments in associated enterprises
and joint enterprises – adopted by Regulations (EU)
№ 1254/2012 of 11.12.2012, comes into force for
financial years starting on or after 01.01.2014.

Нови счетоводни стандарти: МСФО 13 – Оценяване
на справедлива стойност и изменения на МСФО 1 и
МСС 12 – приети с Регламент (ЕС) № 1255/2012 от
11.12.2012 г., влиза в сила за финансови години,
започващи на или след 01.01.2013 г.
Изменения в МСФО 7 - приет с Регламент (ЕС) №
1256/2012 от 13.12.2012 г., влиза в сила за
финансови години, започващи на или след
01.01.2013 г.
и МСС 32 - приети с Регламент (ЕС) № 1256/2012
от 13.12.2012 г., влиза в сила за финансови години,
започващи на или след 01.01.2014 г.

New accounting standards: ISFR 13 – Assessment of
fair value and amendments of ISFR 1 and IAS** 12
– adopted by Regulation (EU) № 1255/2012 of
11.12.2012 comes into force for financial years
starting on or after 01.01.2013.
Amendments in ISFR 7 - adopted by Regulation
(EU) № 1256/2012 of 13.12.2012, comes into force
for financial years starting on or after 01.01.2013.
and МСС 32 - adopted by Regulation (EU) №
1256/2012 of 13.12.2012, comes into force for
financial years starting on or after 01.01.2014 г.

(в) База за изготвяне
Настоящият финансов отчет е изготвен в
съответствие с принципа на историческа цена.
Финансовият отчет е самостоятелен отчет на
предприятието. Финансовият отчет е изготвен в
националната валута на Република България български лев. От 1 януари 1999 година
българският лев е с фиксиран курс към еврото:
1.95583 лева за 1 евро. Точността на сумите
представени във финансовия отчет е хиляди
български лева.

(c) Preparation basis
The Financial Statements are prepared in thousands
of BGN. As a basis of preparation historical cost is
used. The Financial Statements are separate
statements of the Company. The Financial
Statements are prepared in the national currency of
the Republic of Bulgaria - Bulgarian Lev. From 01
January 1999 Bulgarian lev is pegged to the euro
rate: BGN 1.95583 for € 1. The accuracy of the
amounts in the Financial Statements is presented
thousands of BGN.

2. Основни елементи на счетоводната политика
(a) Операции с чуждестранна валута
Сделките, осъществявани в чуждестранна валута са
преизчислявани в лева по валутния курс на
централната банка в деня на сделката. Паричните
активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна
валута към датата на баланса са преизчислени в
лева по заключителния валутен курс на централната
банка към 31.12.2013 година. Произтичащите от
това курсови разлики са признати в отчета за
доходите.

2. Main points in the accounting policy
(a) Operations with foreign currency
Transactions conducted in foreign currency
evaluated into BGN according the exchange rate the
central bank in the day of transaction. Monetary
assets and liabilities denominated in foreign
currencies on the Balance sheet date are revalued in
BGN according closing exchange rate of the central
bank as of 31.12.2013. Differences, resulting from
this exchange, are recognized in the Income
Statement.
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(б) Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Като имоти, машини и съоръжения се отчитат
активи които отговарят на критериите на МСС 16 и
имат стойност при придобиването равна или повисока от 700 лева. Активите, които имат стойност
по-ниска от посочената се отчитат като текущи
разходи за периода на придобиване в съответствие
с одобрената счетоводна политика. Всеки имот,
машина или съоръжение се оценява при
придобиването му по цена на придобиване
определена в съответствие с изискванията на МСС
16.
Дружеството е приело да отчита имотите,
машините, съоръженията и оборудването в
съответствие с МСС 16 по цена на придобиване без
всички натрупани амортизационни отчисления и
натрупана загуба от обезценка.
Последващи разходи свързани с отделен имот,
машина, съоръжение и оборудване се отчитат в
увеличение на балансовата стойност на актива,
когато е вероятно предприятието да придобие
икономически изгоди над първоначално оценената
стандартна ефективност. Във всички останали
случаи последващите разходи се отчитат като
текущи за периода.
Дълготрайните материални активи се амортизират
по линейния метод за периода на очаквания полезен
живот, определен към момента на придобиване на
актива.
Средният полезен живот в години за основните
групи дълготрайни материални активи, е както
следва:

(b) Properties, machines and equipment
As property, machines and equipment are reported
assets which meet the criteria of IAS 16 and have
acquisition value equal or higher than 700 BGN. In
accordance with approved accounting policy assets
which are lower than stated above are reported as
current expenses for the period of acquisition. When
property, machines and equipment is acquired it is
valued at its acquisition cost determined in
accordance with the requirements of IAS 16.
The Company has adopted to recognize property,
machines and equipment at cost without any
accumulated depreciation and accumulated devalue
losses in accordance with IAS 16.
Subsequent expenses related to certain property,
machine, facility and equipment are reported as
increase in the net book value of assets when there is
probability the Company to gain economic benefits
above the originally estimated standard performance.
In all other cases, the subsequent expenses are
reported for the current period.
Tangible fixed assets are depreciated on a straightline method during the expected useful life
determined at the time of acquiring the asset.
The average useful life in years for the main groups
of tangible fixed assets is as follows:

Група

Group

Сгради и съоръжения
Машини
Транспортни средства
Стопански инвентар
Компютъри и периферни
устройства

Buildings and equipment
Machinery
Vehicles
Fixtures and fiitings
Computers
and
communication devices

Земите и разходите за придобиване на дълготрайни
активи
не
се
амортизират.
Използваните
амортизационни норми, се основават на изчисления
полезен живот.
Към 31.12.2013 г. УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС АД няма
имоти, машини, съоръжения и оборудване.
(в) Нематериални активи
Като нематериалните активи се отчитат активи,
които отговарят на определението за нематериален
актив и отговарят на критериите за отчитане на
нематериални активи формулирани в МСС 38.

years/ години
25
3,3
4
6,7
2

Land and the acquiring costs of tangible fixed assets
are not amortized. Used depreciation rates are based
on the estimated useful life.
As of 31.12.2013 WELCOME HOLDINGS AD
have no machines and equipment amounting.
(c) Intangible assets
As intangible assets are reported assets which meet
the definition of intangible assets and which meet the
criteria for recording intangible assets stipulated in
IAS 38.
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При придобиването им нематериалните активи се
отчитат по себестойност.
Нематериалните
активи
се
отчитат
след
придобиването по себестойност намалена с
натрупаната амортизация и натрупани загуби от
обезценка.
Амортизират се по линейния метод за срока на
определения полезен живот.
Към 31.12.2013 г. УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС АД няма
нематериални активи.

“Welcome Holdings” AD
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When intangible assets are acquired they are reported
at their prime cost.
After acquisition intangible assets are reported at
prime cost reduced with accumulated depreciation
and accumulated devalue losses.
The Intangible assets are depreciated on a straightline method during the expected useful life.
As of 31.12.2013 WELCOME HOLDINGS AD
have no intangible assets.

Дружеството не е придобивало държавни ценни The Company is not acquiring Treasury securities
книжа или какъвто и да е друг вид финансови or any other financial instruments.
инструменти.
(г) Обезценка на дълготрайни материални
активи
При наличие на събития и промяна в обстоятелства,
които индикират, че балансовата стойност на
дълготрайните материални и нематериални активи,
e невъзстановима в рамките на дейността, се
извършва обезценка. Загубата от обезценка се
признава за сумата, с която балансовата стойност
надхвърля възстановимата, която представлява повисоката от нетната продажна цена на актива и
стойността му в употреба. За целите на измерването
на обезценката, активите се групират до възможно
най-висока степен на аналитичност, за която са
налице идентифицируеми парични потоци.
Във връзка с разпоредбите на МСС 36 "Обезценка
на активи" Дружеството счита че не се очаква да
настъпят негативни изменения в средата, в която
работи.
Към 31.12.2013 г. УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС АД няма
обезценка на дълготрайни материални активи.

(d) Diminution of tangible fixed assets
Diminution is made in case of events and changes in
circumstances that indicate that the net book value of
fixed tangible and intangible assets is non-refundable
within the business activity. The amount by which
the net book value exceeds recoverable, which
represents the higher value of net selling price of the
asset and its value in use, is recognized for
diminution loss. For purposes of measuring of
diminution, assets are grouped to the highest
analytical degree that identifiable cash flows are
available.
In accordance with the provisions of IAS 36,
„Diminution of Assets", the Company consider that
occurrence of negative changes in the environment in
which it is operating is not expected.
As of 31.12.2013 WELCOME HOLDINGS AD
have no diminution of tangible fixed assets.

(д) Инвестиции в дъщерни,
асоциирани (e) Investments and participation in daughter
enterprises, joint venture and associated
предприятия и малцинствени дялове
enterprises
Дружеството няма инвестиции в дъщерни, As of 31.12.2013, the Company has no investments
асоциирани предприятия и малцинствени дялове in subsidiaries, associated companies and minority
stakes.
към 31.12.2013 г.
(f) Investment property
(е) Инвестиционни имоти
Дружеството не отчита инвестиционни имоти The Company does not report investment property in
accordance with IAS 40.
съгласно МСС 40.
(ж) Стоково-материални запаси
Стоково-материални запаси са краткотрайни
материални активи под формата на: материали,
придобити главно чрез покупка и предназначени за
преки продажби.
Материалните запаси се оценяват по по-ниската от
доставната стойност или нетната реализируема
стойност.

(g) Inventories
Tangible funds are current assets as: materials
mainly acquired by purchase and intended to be
directly sold.
Tangible funds are evaluated according the lower
among purchase costs and net value of realization.
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Доставната стойност включва сумата от всички
разходи по закупуването, преработката, както и
други разходи, направени във връзка с доставянето
им до сегашното състояние и местоположение.
В последствие се включват в отчетната стойност на
продадените стоки при продажба по метода
“средно-претеглена стойност” на постъпилите
материални запаси.
Към 31.12.2013 г. УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС АД няма
стоково – материални запаси.

Purchase costs include the total amount of all
purchase costs, reprocessing and other costs incurred
in connection with the delivery to the current state
and location.
Subsequently they are included in the book value of
sold goods when sale according the "weighted
average cost” of the incoming inventories.

(з)Търговски и други вземания
Като кредити и вземания възникнали първоначално
в предприятието се класифицират вземания
възникнали от директно предоставяне на стоки,
услуги, пари или парични еквиваленти на дебитори.
Първоначално тези вземания и кредити се оценяват
по себестойност.
След първоначалното признаване кредитите и
вземанията от клиенти и доставчици, които са без
фиксиран падеж се отчитат по себестойност.
Кредитите и вземанията от клиенти и доставчици,
които са с фиксиран падеж се отчитат по
амортизираната им стойност. Ефективният лихвен
процент е оригиналният процент определен с
договора.
Към датата на финансовия отчет се прави преглед
за определяне на обезценка от несъбираемост.
Определянето на обезценката се извършва на база
на индивидуален подход за всяко вземане по
решение на ръководството.
Данъците за възстановяване се представят по
оригиналния размер на сумата на вземането.
Другите вземания се представят по себестойност.
Като краткосрочни се класифицират вземания
които са:
- без фиксиран падеж
- с фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до
една година от датата на финансовия отчет.
Като дългосрочни се класифицират вземания, които
са с фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа
над една година от датата на баланса.
Търговските и други вземания са представени по
тяхната номинална стойност като се приспаднат
всички загуби от обезценка.
Към 31.12.2013 по Решение на Общото събрание
проведено на 01.12.2013 г. акционерите се
задължават да внесат допълнителни парични
вноски в общ размер на 53 хил. лв за финансова
подкрепа на дружеството.Към 31.12.2013 г.
УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС АД има търговски и други
вземания в размер на 53 хил.лв.

(h) Trade and other receivables
As receivables initially aroused in the Company are
classified receivables from direct provision of goods
and services, cash or cash equivalents from creditors.

As of 31.12.2013 WELCOME HOLDINGS AD does
not possess tangible funds.

These receivables and loans are initially valued at
prime cost.
After initial recognition receivables from clients and
suppliers and commercial loans granted that have no
fixed maturity are reported at prime cost.
Receivables from clients and suppliers and
commercial loans granted that have a fixed maturity
are reported at their depreciation cost. The effective
interest rate is the original rate stipulated by contract.
As of date of Financial Statements assessment
review of uncollectability diminution is made. The
assessment of diminution is based on individual
approach by management for every particular
receivable.
Tax refund shall be reported at the original amount
of the claim.
Other receivables are reported at prime cost.
As long-term receivables are classified receivables
with:
- No fixed maturity
- Fixed maturity and up to one year residual maturity
term from the date of the Financial Statements.
As long-term receivables are classified receivables
with fixed maturity and residual maturity of over
year term.
The Trade and other receivables are reported at their
nominal value after all diminution losses deducted.
As of 31.12.2013 pursuant to the Decision of the
General Meeting held on 12.01.2013, the
shareholders are required to make additional cash
contributions totaling 50 thousand Levs financial
support of the company.As of 31.12.2013
WELCOME HOLDINGS AD has trade and other
receivables 53 000bgn

(i) Cash and cash equivalents
(и) Парични средства и парични еквиваленти
Паричните средства в лева са оценени по Cash in BGN are valued at face value, which
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номинална стойност, която съответства на
справедливата им стойност към датата на отчета.
Банковите депозити се отчитат по номинална
стойност и полагащата се съгласно договора
натрупана лихва към датата на отчета.
Паричните средства и еквиваленти, деноминирани в
чуждестранна валута, са преоценени по централния
курс на БНБ към датата на отчета.
Парични средства включват салда по касови
наличности и банкови сметки.

corresponds to their fair value at the reporting date.
Bank deposits are stated at nominal value and the
due interest accrued under the contract at the
reporting date.

(к) Финансови инструменти
Финансовите
инструменти
на
Дружеството
включват парични средства в брой и по банкови
сметки, вземания и задължения. Ръководството на
Дружеството счита, че справедливата цена на
финансовите инструменти е близка до балансовата
им стойност.
Валутен риск
Валутните сделки се осъществяват в евро.
Дружеството не използва специални финансови
инструменти за хеджиране на риска, тъй като
употребата на подобни финансови инструменти не
е обичайна практика в Република България.
Кредитен риск
Финансовите активи, които потенциално излагат
Дружеството на кредитен риск, са предимно
вземания по продажби. Дружеството е изложено на
кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят
своите задължения. Политиката на Дружеството в
тази област е насочена към осъществяване на
продажби на стоки и услуги на клиенти с
подходяща кредитна репутация.
Дружеството не е придобивало държавни ценни
книжа или какъвто и да е друг вид финансови
инструменти.

(j) Financial instruments
The Company's financial instruments include cash in
hand and bank accounts, receivables and payables.
The Company's management considers that the fair
value of financial instruments is close to book value.

Cash and cash equivalents denominated in foreign
currencies are translated at exchange rate of BNB at
the reporting date.
Cash balances include cash and bank accounts.

Currency risk
Foreign exchange transactions are executed in Euros.
As the use of hedging financial instruments is not
common practice in Bulgaria, the Company does not
use special financial instruments to hedge risk.
Credit risk
Financial assets which potentially expose the
Company to credit risk are mainly trade receivables.
The Company is exposed to credit risk if the clients
do not pay their liabilities. In this connection the
Company policy is to provide services and sales of
goods to clients with proper credit reputation.
The Company is not acquiring Treasury securities
or any other financial instruments.

(л) Основен капитал
(k) Share capital
Основният капитал на Дружеството е в размер на The Share capital of the Company amounting to
50 000 лева. Акционери на дружеството са:
50 000 BGN. Shareholders of the company are:

31.12.2013
Name
of
the Име на акционерите thousand
(%)
shareholders over 5%
над 5%
BGN.
(хил. лв)
Vasileios Moucharis
Others

Василиос Мухтарис
Други

46
4
50

92
8
100

31.12.2012
thousand
(%)
BGN.
(хил. лв)
46
4
50

92
8
100

Дружеството управлява капитала си така, че да The Company manages its capital so as to operate as
осигури функционирането си като действащо a going concern, while seeking to maximize returns
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предприятие, като едновременно с това се стреми
да максимизира възвращаемостта за акционерите,
чрез оптимизация на съотношението между дълг и
капитал (възвращаемостта
на
инвестирания
капитал). Целта на Ръководството е да поддържа
доверието на инвеститорите, кредиторите и пазара
и да гарантира бъдещото развитие на Дружеството.
Ръководството
на
Дружеството
наблюдава
капиталовата структура на базата на съотношението
нетен дълг към коригиран собствен капитал.
Нетният дълг включва както дългосрочните и
краткосрочните лихвени заеми от несвързани лица,
така
и
дългосрочните
и
краткосрочните
задължения, намалени с паричните средства.
Основният капитал, резервите, натрупаната
печалба, както и получените заеми формират
коригирания собствен капитал на Дружеството.
Ръководството на Дружеството определя размера на
необходимия капитал пропорционално на нивото на
риск, с който се характеризират отделните
дейности. Поддържането и коригирането на
капиталовата структура се извършва в тясна връзка
с промените в икономическите условия, както и в
зависимост от нивото на риск, присъщо на
съответните активи (проекти), в които се инвестира.
Основните инструменти, които се използват за
управление на капиталовата структура са:
дивидентна политика; емитиране или обратно
изкупуване на емитирани капиталови и дългови
инструменти; продажба на активи, с цел намаляване
на нивото на задлъжнялост; рефинансиране на
дълга, чрез издаване на инструменти с по-дълъг
матуритет и др. Всички решения за промени в тази
насока се вземат при отчитане на баланса между
цената и рисковете, присъщи на различните
източници на финансиране.
Съотношенията нетен дълг/собствен капитал са
както следва:

for shareholders by optimizing the ratio between debt
and equity (return on invested capital). The aim of
management is to maintain the confidence of
investors, creditors and the market and ensure future
development of the Company.
The Company’s management monitors its capital
structure based on the ratio of net debt to adjusted
equity. Net debt includes both long and short term
interest loans from unrelated parties, and long and
short term liabilities, less cash. The share capital,
reserves, accumulated profits and borrowing form
the adjusted equity capital of the Company.

The Company`s management determines the amount
of required capital in proportion to the level of risk,
which characterize different activities. Maintenance
and adjustment of capital structure is carried out in
close connection with changes in economic
conditions, and depending on the level of risk
inherent in the relevant assets (projects) in which to
invest.
The main instruments used to manage the capital
structure are: dividend policy, the issuance or
redemption of the issued equity and debt, selling
assets to reduce the level of debt, refinancing debt
through issuance of instruments with longer maturity
and more. All decisions about changes in this
direction are taken into account the balance between
costs and risks inherent in the various funding
sources.
The Ratio net liabilities/equity is the following:
31.12.2013
31.12.2012
thousand BGN. thousand BGN.
(хил. лв)
(хил. лв)

Дълг
(общо
задължения)

заеми

Парични средства
Нетен дълг

и Liabilities (total loans and
liabilities)

Собствен капитал (по баланс)

Cash equvalents
Net liabilities
Equity (as per Balance
sheet)

Съотношение дълг –капитал

Debt – Equity Ratio

(м) Задължения и провизии

4
(1)
3

2
(3)
(1)

50

(1)

0.06

1

(l) Liabilities and provisions
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Класифициране на задълженията:
Като
кредити
и
задължения
възникнали
първоначално в предприятието се класифицират
задължения възникнали от директно предоставяне
на стоки, услуги, пари или парични еквиваленти от
кредитори.
Първоначално тези задължения
и кредити се
оценяват по себестойност.
След първоначалното признаване кредитите и
задълженията към клиенти и доставчици, които са
без фиксиран падеж се отчитат по себестойност.
Кредитите и вземанията от клиенти и доставчици,
които са с фиксиран падеж се отчитат по
амортизираната им стойност. Ефективният лихвен
процент е оригиналният процент определен с
договора.
Задължения към персонал и осигурителни
организации се класифицират като задължения на
предприятието по повод на минал труд положен от
наетия персонал и съответните осигурителни
вноски, които се изискват от законодателството.
Съгласно изискванията на МСС се включват и
начислените краткосрочни доходи на персонала с
произход неползвани отпуски на персонала и
начислените на база на действащите ставки за
осигуряване, осигурителни вноски върху тези
доходи. Дружеството няма приета политика да
начислява дългосрочни доходи на персонала.
Към 31.12.2013 г. персоналът на дружеството е 1
служител, а средночисления персонал през
годината е 1 .
Провизии
се
начисляват
по
най-добрата
приблизителна оценка на ръководството на
предприятието по повод на
конструктивни и
правни задължения възникнали в резултат на
минали събития.
Като краткосрочни се класифицират задължения
които са:
- без фиксиран падеж
- с фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа
до една година от датата на финансовия отчет.
Като дългосрочни се класифицират задължения
които са с фиксиран падеж и остатъчен срок до
падежа над една година от датата на баланса.
Получените заеми първоначално се отразяват по
стойност на възникване, намалена със съответните
разходи по сделката. След първоначално
отразяване, получените заеми са представени по
амортизирана стойност, като всяка разлика между
стойността на възникване и последващата оценка се
отразяват в отчета за приходи и разходи през
периода на възникване на заема на база ефективния
лихвен процент.
Към 31.12.2013 г. УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС АД има
краткосрочни задължения в размер на 4 хил.лева.

“Welcome Holdings” AD
Accounting policy and notes
31.12.2013

Liabilities classification:
As loans and liabilities initially aroused in the
company are classified liabilities from direct
provision of goods and services, cash or cash
equivalents from creditors.
Initially, these liabilities and loans are reported at
prime cost.After initial recognition loans and
liabilities to customers and suppliers that have no
fixed maturity are reported at prime cost.
Loans and liabilities to clients and suppliers that
have fixed maturity are reported at depreciated value.
The effective interest rate is the original rate fixed by
contract.
As Company liabilities are classified liabilities to
personnel and liabilities to Social Insurance Funds
regarding already executed work by personnel and
the respective liabilities to Social Insurance Funds
required by the law. According to the requirements
of IAS liabilities include calculated short-term
personnel incomes with unused by personnel
holidays origin and liabilities to Social Insurance
Funds, related to these incomes, calculated on
effective social security rates basis. The Company
has no policy applied to charge long-term personnel
incomes.
To 31.12.2013 the staff in the company is 1, and the
average personnel for the year is 1
Provisions are calculated according to the best
management proximate estimation regarding the
constructive and legal obligations resulting from past
events
As short-term liabilities are classified liabilities with:
- No fixed maturity
- Fixed maturity and up to one year residual maturity
term from the date of the Financial Statements.
As short-term liabilities are classified liabilities with
fixed maturity and residual maturity of over year
term.
Received loans are initially recorded at acquisition
cost reduced with corresponding to the transaction
costs. After initial recognition, received loans are
presented at depreciated value, every difference
between acquisition cost and following evaluation is
reflected in the Income Statement on the effective
interest rate basis for the period loan arise.
As of 31.12.2013 WELCOME HOLDINGS AD has
current liabilities amounted to 4 thousand leva.
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(н) Приходи

(m) Revenues

Дружеството отчита текущо приходите от
обичайната дейност по видове дейности.
Признаването на приходите се извършва при
спазване на приетата счетоводна политика за
следните видове приходи:
- Приходи от продажба на стоки , и други
активи – при прехвърляне собствеността и
предаване
на
съответните
активи
на
купувачите.
- При извършване на краткосрочни услуги се
признава в отчета за приходи и разходи
пропорционално на степента на извършване на
услугата към датата на баланса. Степента на
извършване се определя въз основа на
проучване за извършената работа. Когато
съществуват значителни неясноти относно
получаването на прихода, не се признава
приход.
Приходите се отчитат на принципа на
съпоставимост в момента на тяхното възникване до
размера на вероятните икономически изгоди за
дружеството и ако могат да бъдат надеждно
измерени.Оценяват се по справедливата стойност
на полученото или подлежащо на получаване.
Към 31.12.2013 г. УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС АД има
реализирани приходи в размер на 2 хил.лева.

The Company is on-going accounting revenues from
regular business activities by activities’ type.

(о) Разходи

(n) Expenses

Дружеството отчита текущо разходите за дейността
по икономически елементи.
Към разходите за дейността се отнасят и финансови
разходи, които дружеството отчита и са свързани с
обичайната дейност.
Разходите се отчитат на принципа на текущо
начисляване. Оценяват се по справедливата
стойност на платеното или предстоящо за плащане.

The Company is on-going reporting the operating
expenses by type.
As operating expenses are reported financial
expenses of the Company that are related to its
regular business activity.
The Expenses are reported according the continuous
posting principle. They are assessed on fair value of
paid or pending payment.

Revenue recognition is according adopted
accounting policy for following revenues types:
‐
‐

Incomes from goods and other assets sales according transfers ownership of the
respective assets to the clients.
When providing short-term services in the
Income Statement is recognized the part that
corresponds to the level of provided services
at the date of Balance sheet statement. Level
of provision is determined on the executed
work research basis. No revenue is
recognized
in
case
of
significant
uncertainties regarding revenues receiving.

The Revenues are reported on of the continuous
posting principle on the basis of their possible
economic profitability an only of they could be
accurately measured. They are assessed on the fair
value of received or to be received.
As of 31.12.2013 WELCOME HOLDINGS AD
have revenues amiountad to 2 thousand leva.

Нетните финансови разходи включват приходи и Net financial expenses include revenues and
разходи от лихви и други финансови приходи и expenses from interest and other financial incomes
and expenses.
разходи.
Към 31.12.2013 г. УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС АД има
разходи за обичайната дейност в размер на 6 хил.
лева.
(п) Свързани лица
Към 31.12.2013 г. дружеството няма сключени
сделки със свързани лица.

As of 31.12.2013 WELCOME HOLDINGS AD has
operating expenses amounted to BGN 6 thousand.

(р) Данъчно облагане:

(р) Taxation:

Данъкът върху печалбата за годината включва
текущ и отсрочен данък. Текущият данък включва
сумата на данъка, която следва да се плати върху
облагаема печалба за периода въз основа на
ефективната данъчна ставка или действаща такава в

Tax on profit for the year comprises current and
deferred tax. Current tax is the amount that shall be
paid on taxable profit for the period and is based on
the effective tax rate or the effective tax rate at the
date preparing balance sheet statement and all

(o) Related parties
As per 31.12.2013 the Company has no deals with
related parties.
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деня на изготвяне на баланса и всички корекции
върху дължимия данък за минали години.
Отсроченият данък се изчислява чрез прилагане на
метода на балансовите активи и пасиви върху
всички времеви разлики между балансовата
стойност съгласно счетоводните отчети и
стойностите, изчислени за данъчни цели.
Отсроченият данък се изчислява на базата на
данъчните ставки, които се очакват да бъдат
действащи, когато активът се реализира или
задължението се погаси. Ефектът върху отсрочения
данък от промяна на данъчните ставки се отчита в
отчета за приходи и разходи, с изключение на
случаите, когато се отнася до суми, предварително
начислени или отчетени директно в собствения
капитал.
Отсрочен данъчен актив се признава само до
размера, до който е вероятно получаването на
бъдещи данъчни печалби, срещу които може да се
оползотворят неизползваните данъчни загуби или
данъчен кредит. Отсрочените данъчни активи се
намаляват в съответствие с намалението на
вероятността за реализиране на данъчни ползи.
Към 31.12.2013 г. дружеството е реализирало загуба
и съответно не дължи корпоративен данък.

correction to tax payable for previous years.

(с) Счетоводни предположения и приблизителни
счетоводни преценки

(q) Accounting assumptions and accounting
estimates

Приложението на Международните счетоводни
стандарти изисква от ръководството да приложи
някои счетоводни предположения и приблизителни
счетоводни преценки при изготвяне на годишния
финансов отчет и при определяне на стойността на
някои от активите, пасивите, приходите и
разходите. Всички те са извършени на основата на
най-добрата преценка, която е направена от
ръководството към датата на изготвянето на
финансовия отчет. Действителните резултати биха
могли да се различават от представените в
настоящия финансов отчет.

International Accounting Standards Application
requires the Management to implement certain
accounting assumptions and accounting estimates in
when annual Financial Statements are prepared and
when the value of certain assets, liabilities, revenues
and costs is determined. They are all based on the
Management best judgment at the date of preparation
of Financial Statements. The results could be
different from those presented in these Financial
Statements.

(т) Отчет за паричния поток

Deferred tax is calculated on expected tax rates base
that is applicable when the asset is realized or the
liability is settled. Except when it relates to amounts
previously calculated or directly reported in equity
capital, the effect from tax rates changes on deferred
tax is reported in the income statement.
The Deferred tax asset is recognized only to the
amount the future tax profits are liable to be received
and for which unused tax losses or tax credit are
liable to be utilized. Deferred tax assets are reduced
in accordance with decrease of probability for
realizing tax benefits.
A deferred tax asset is recognized only to the extent
that it is probable that future taxable profits against
which can be utilized unused tax losses or tax credit.
Deferred tax assets are reduced according to
reduction in the likelihood of realizing tax benefits.
As of 31.12.2013 the company realized a loss and
therefore does not owe income tax.

(r) Cash flow statement

Policy for reporting and presentation of cash flows
Приета политика за отчитане и представяне на under the direct method is adopted.
паричните потоци по прекия метод.
Cash flows are classified as cash flows from:
Паричните потоци се класифицират като парични
• Operational activity
потоци от:
• Investment activity
• Оперативна дейност
• Financial activities
• Инвестиционна дейност
• Финансова дейност
(s) Report on changes in the equity
Accounting policy is adopted for preparing this
(у) Отчет за промените в собствения капитал
Приета е счетоводна политика да се изготвя отчета report by including following items:
чрез включване на:
• Net profit or loss for the period
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•

Нетна печалба и загуба за периода
Салдото на неразпределената печалба както
и движенията за периода
Всички статии на приходи или разходи,
печалба или загуба, които в резултат на
действащите МСС се признават директно в
собствения капитал.
Кумулативен ефект от промените в
счетоводна политика и фундаментални
грешки в съответствие с МСС 8.
Прехвърляне и разпределение на капитал
между собствениците.
Настъпилите промени в резултат на всички
изменение по всички елементи на
собствения капитал.

(ф) Доход на акция
Основният доход на акция е изчислен на база на
нетната печалба/(загуба) за периода, подлежаща на
разпределение между притежателите на обикновени
акции и среднопретегления брой на държаните
обикновени акции през отчетния период.
Среднопретегленият брой акции представлява
броят на държаните обикновени акции в началото
на периода, коригиран с броя на обратно
изкупените обикновени акции и на новоиздадените
такива през периода, умножен по средно-времевия
фактор. Този фактор изразява броя на дните, през
които конкретните акции са били държани, спрямо
общия брой на дните през периода.
Доход на акция с намалена стойност не се
изчислява, тъй като няма издадени потенциални
обикновени акции.

•

•
•
•

The balance of retained profit and
changes during the period
According to the current IAS, in equity
capital are recognized directly all
revenues or expenses items and profit or
loss items.
The cumulative effects from changes in
accounting policy and fundamental
errors in accordance with IAS 8.
Transfers and allocation of capital
between the owners.
The changes as a result of any changes
in all aspects of share capital.

(t) Earnings per share
Basic earnings per share is calculated based on net
profit / (loss) for the period attributable among the
holders of ordinary shares and the weighted average
number of ordinary shares outstanding during the
reporting period.
The weighted average number of shares represents
the number of ordinary shares outstanding at the
beginning of the period, adjusted by the number of
ordinary shares bought back and any newly issued
during the period, multiplied by the average time
factor. This factor is the number of days on which
specific shares were held, the total number of days
during the period.
Earnings per share reduced value not calculated
because there are no potential ordinary shares issued.

3.
Additional information to the financial
statements’
items
3. Допълнителна информация към статиите на
Report
on
WELCOME
HOLDINGS AD announced
финансовия отчет
Справка за оповестяване на счетоводната политика accounting policy as of 31.12.2013.
на УЕЛКЪМ ХОЛДИНГС АД към 31.12.2013 г.
31.12.2013 31.12.2012
thousand thousand
BGN.
BGN.
(хил. лв) (хил. лв)
3.1

Търговски и други
вземания
Други вземания
Общо:

3.1.1 Парични средства
Касови наличности
Банкови наличности
Общо:

Commercial and other
receivables
Оther receivables
Total:

53
53

0
0

0
1
1

1
2
3

Cash Equivalents

Total:
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,.Ve,rrtv Xo,Tauurc" A!,
CqeroeonHanorHTuKaH 6e,'IexxH
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r .3
Ktv 31.12.201

Short-term liabilities

3.2. Tenvuru rracrlBIr
3aAr,,rxeultt

K'bM Trade and other PaYables

AOCTABqHUH I,I KJIHCHTH

Total:

O6uro:

3.3. Pa:xonn ra Aefisocrra

A
T

4

4

4

6

2
6

I

Expences

Cost of hiredservices
Pasx. sa Bb3HarPuDKAeHHgExpencesforPersonnal

Pasx. sa BT'HITIHH
YcnYrH

Total:

06uro:

4

7

3.4. Financial result

3.4.(DusascoBpe3ynrar

WELCOME HOLDINGS AD to
Tercyuur SuHaHcos Pe3yrrar Ha YEJIKbM Net profit of
accountingloss amountingto BGN
is
an
XOnAI4HfC AA KbM 31.12.2013 f. e cqeroBoAHa 31,12.2013
4 thousand.
sary6aB pa3MepHa4 xHJt'JIeBa'
3.5 Earnings per share

3.5 OcnoeeHAoxoAHa aKII[c

Ha oa3a Ha Earnings(loss) per shareis calculatedbasedon net
AoxoAr'r (:ary6ara) Ha aKuHq e H3tlncreH
(loss) for distributionand weightedaverage
HerHara ne.rar6a (:ary6a) 3a pa3npeAeJleHneH cpeAHo income
of ordinary sharesoutstandingduring the
flpererneHllr 6poft Ha o6l]rcHoeeHure aKUHH B number
reportingperiod.
o6pruleHne rtpe3orqerHHt trepuoA.

31.12.2013
thousandBGN
weighted CpegHonperefreH
Average
numberof the shares 6pofi arcqnH
Profit (Loss) for the fleqar6a (:ary6a) 3a
tlepHoAa
period
Earnings (Loss) Per
share (BGN)

,{pyxecreoro

Aoxot (:ary6a) Ha
aKuuq (lena)

He e peanh3HpaJIoAoxoA or eMHTHpaHH

AKUHH,

3.6 Cr'6uruq creA Aarara Ha 6a.nauca
HqN,ra:HaqHNtuvs6uruq, HacrbnHJIHMe)KAyorqerHara
Aara I,t Aarura Ha cbcraBfHe Ha 6alauca, KOHTOAa
npoMeHqr$uHaucoenre orqern ruru 31 .12'2013 r'

21.01.20I 4 Cacmaeumen/C
Date/.Uama:

,,EcEcflIu4rq,yy

3t.t2.2012
thousandBGN

50

50

(4)

t t t

(0.08)

(0.14)

The companyhas not generatedrevenuesfrom new
of shares.
emissions
3.6 Events after the balance
No significanteventsoccurredbetweenthe reporling
date and the balancesheet,which could alter the
as on 3 1'12.2013'
financialstatements

Vnpaeumen/'
TheodorosDes

SFPAccoi,tnt'inA
Dimitar B
"{,3*$

l5

Информация по Приложение № 11 от
Наредба Ν 2
Информация относно публичното
дружество

Information of Enclosure № 11 from
Ordinance Ν 2
Information about the public company

1.
Структура
на
капитала
на
дружеството,
включително
ценните
книжа, които не са допуснати до търговия
на регулиран пазар в Република България
или друга държава членка, с посочване на
различните класове акции, правата и
задълженията, свързани с всеки от
класовете акции, и частта от общия
капитал, която съставлява всеки отделен
клас – дружеството е с уставен капитал 50
000 лева, разпределен в 50 000 обикновенни,
безналични, поименни акции с право на глас, с
номинална стойност 1 лев всяка.

1. The structure of the capital of the company,
including the securities which were not
admitted to the trade on the regulated market
of the Republic of Bulgaria or another country
- member, indicating the different types of
shares, the rights and obligations, related to
any of these types of shares, and their part in
the general capital which every different type
represents - the company has an established
capital of 50 000 leva, divided into 50 000
ordinary, dematerialized , registered shares,
entitled to vote, of a nominal value 1 leva each.

2.
Ограничения върху прехвърлянето
на ценните книжа, като ограничения
за притежаването на ценни книжа или
необходимост от получаване на одобрение
от дружеството или друг акционер – няма.

2.Limitations on the transfer of the securities,
like limitations about owning securities or a
necessity of obtaining the company’s or
another share-holder’s consent - none.

3.
Информация относно прякото и
непрякото притежаване на 5 на сто или
повече от правата на глас в общото
събрание на дружеството, включително
данни за акционерите, размера на
дяловото им участие и начина, по който се
притежават акциите -

3. Information about the direct or indirect
ownership of 5% or more of the votes at the
general meeting of the company, including
data about the share-holders, the size of their
participations and the way, in which they own
the shares-

Пряко участие
Акционер

Василиос
Мухтарис

бр.
акции

%
участ
ие

45 999

92.0

Чрез
свързани
лица
бр.а %
кци участ
и
ие

Straignt
particicpation

by related
persons

Shareholder
Number %
Numb %
of
partici er of partici
shares
pation shares pation
Vasileos
Mouchtaris

45 999

92.0

4.
Данни за акционерите със специални 4. Data about the share-holders who have
контролни
права
и
описание
на special rights to control and description of
тези права - няма такива.
those rights - none.
5.
Системата
за
контрол
при 5. Control system when voting in the cases
упражняване на правото на глас в when employees of the company are also its
случаите,
когато
служители
на share-holders, so the control is not exercised

дружеството са и негови акционери и directly by them - none.
когато контролът не се упражнява
непосредствено от тях – няма такива.
6.
Ограничения върху правата на глас,
като ограничения върху правата на
глас на акционерите с определен процент
или брой гласове, краен срок за
упражняване на правата на глас или
системи, при които със сътрудничество на
дружеството финансовите права, свързани
с акциите, са отделени от притежаването
на акциите – няма такива.

6. Limitations on the rights to vote, for
example, limitations on the rights to vote for
share-holders owning a definite number of
votes, a deadline for voting or systems, in
which the financial rights related to the shares
are separated from the shares’ ownership with
the collaboration of the company – none.

7.
Споразумения между акционерите,
които са известни на дружеството и
които могат да доведат до ограничения в
прехвърлянето на акции или правото на
глас – не са известни такива.

7. Agreements between the shareholders,
known to the company which can bring
limitations in the shares’ transfers or the right
to vote - none.

8.
Разпоредбите относно назначаването
и освобождаването на членовете на
управителните органи на дружеството и
относно извършването на изменения и
допълнения в устава – извършват се с
решение
на
Общото
събрание
на
акционерите.

8. The decrees about appointing and releasing
members of the governing bodies of the
company and about carrying out changes and
completions in the articles - they are made by a
decision of the General meeting of the shareholders.

9.
Правомощията на управителните
органи на дружеството, включително
правото да взема решения за издаване и
обратно изкупуване на акции на
дружеството – СД е овластен от ОСА да
увеличи капитала на дружеството до
60 000 000 лева в рамките на 5 години.

9. The authorities of the governing bodies of
the company, including the right to take
decisions for issuing and reverse takeover of
shares of the company – The BD was appointed
by GM to increase its capital to BGN 60 000 000
within 5 years from.

10. Съществени
договори
на
дружеството, които пораждат действие,
изменят се или се прекратяват поради
промяна в контрола на дружеството при
осъществяване на задължително търгово
предлагане, и последиците от тях, освен в
случаите когато разкриването на тази
информация може да причини сериозни
вреди на дружеството; изключението по
предходното изречение не се прилага в
случаите, когато дружеството е длъжно да
разкрие информацията по силата на
закона - няма сключени такива договори.

10. Basic contracts of the company, which
cause action, are altered or suspended because
of a change in the management of the
company, practising the obligatory auction
offering , and their consequences , except for
the cases when the disclosure of this
information can seriously harm the company;
the exception, described in the previous
sentence , is not applied the company is
obliged to disclose the information under the
law - no such contract concluded.

11.

Споразумения между дружеството и 11. Agreements between the company and its
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