
Допълнителна информация

към междинен финансов отчет за дейността на „Бряст-Д”АД 

през третото тримесечие на 2020 година, 

съгласно изискванията на чл.ЗЗ, ал.1, т.7 от Наредба №2.
1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за 

тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения 
капитал на емитента- Няма промени.

2. Информация за настъпили промени в икономическата-група на емитента, ако участва в 
такава група- Няма промени.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като 
преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от 
дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на 
дейност -  Няма промени.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани 
прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от 
текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят 
на постигането на прогнозните резултати най -малко за следващото тримесечие -  Към 30.09 на 
текущата финансова 2020 г.дружеството няма публикувани прогнози .

5. За публичните дружества -  данни за лицата притежаващи пряко и непряко най-малко 5 
на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите към края на съответното тримесечие и 
промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен 
период- Иван Колев Калинков, притежаващ 203524 акции от основния капитал.

6. За публичните дружества -  данни за акциите, притежавани от управителните и 
контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, 
настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;

Иван Колев Калинков -  притежава 203524 акции или 50,88% от капитала на дружеството

„Албена “АД- притежава 183602 акции или 45,90% от капитала на дружеството

Няма настъпили промени в акциите притежавани от споменатите по горе лица.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, 
касаещи задължения или вземания в размер най- малко 10 на сто от собствения капитал на 
емитента;ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички 
образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се предоставя 
информация за всяко производство поотделно- Няма такива.

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, 
предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно 
дружество, в това число и на свързани лица с посочване характера на взаимоотношенията 
между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на 
погасяване, размер на поето задължение, условия и срок- Няма такива.



През периода на настоящото счетоводно отчитане фирма „Бряст-Д“АД е осъществявала 
своята дейност в рамките на обичайния си предмет на дейност. Събития и обстоятелства от 
съществено значение, които са повлияли върху финансовото състояние на дружеството е 
въведената епидемична обстановка в страната.Наложените противоепидемични мерки доведоха 
до нарушаване на нормалната производствена дейност. Ръководството на Бряст-Д АД счита, че 
ефекта на новия коронавирус върху дейността на дружеството в краткосрочен план ще е 
преобладаващо негативен, като това в голяма степен ще зависи както от бъдещи непредвидими 
събития така и от мерките , които ще предприеме правителството в тази връзка.В дългосрочен 
план прогнозите не са по-добри от краткосрочните , предвид очакваната и вече настъпваща 
втора вълна на COVID 19.Дружеството кандидатства по приложимите за него процедури за 
безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз, като се надява при одобрение тези 
средства да помогнат в борбата за справяне със тежката ситуация.

Добрич, 27.10. 2020г.


