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Допълнителна информация на консолидирана база                                                                         
към междинен финансов отчет за дейността на               

„Каучук” АД и дъщерните дружества от групата                           
за първо шестмесечие на 2019г., съгласно чл.33, ал.1, т.7 от 

Наредба №2 на КФН 
 

   

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:  

През отчетния период не са извършвани промени в 
счетоводната политика на КАУЧУК АД или на негово 
дъщерно дружество. 

2. 

Информация за настъпили промени 
в група предприятия по смисъла на 
Закона за счетоводството на 
емитента, ако участва в такава група:  

През първо шестмесечие на 2019г. не са извършвани 
промени в икономическата група на емитента.  

3. 

Информация за резултатите от 
организационни промени в рамките 
на емитента, като преобразуване, 
продажба на дружества от група 
предприятия по смисъла на Закона за 
счетоводството, апортни вноски от 
дружеството, даване под наем на 
имущество, дългосрочни 
инвестиции, преустановяване на 
дейност:  

През м. декември 2018г. Дружеството Каучук АД е продало  
дружествени дялове от капитала на „К1 ИНДУСТРИАЛЕН 
ПАРК“ ЕООД.  
Сделката е вписана в Търговския регистър на 25.01.2019г. 
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4. 

Становище на управителния орган 
относно възможностите за 
реализация на публикувани прогнози 
за резултатите от текущата 
финансова година, като се отчитат 
резултатите от текущото 
шестмесечие, както и информация за 
факторите и обстоятелствата, които 
ще повлияят на постигането на 
прогнозните резултати най-малко до 
края на текущата финансова година: 

През отчетния период КАУЧУК АД и дъщерните 
дружества от групата реализират счетоводна печалба в 
размер на 665 хил.лв.. Приходите от дейността са  14 427 
хил.лв., което е със  45.2 %  увеличение   в сравнение със 
същия период на предходната година. 

5. 

Данни за лицата, притежаващи 
пряко и/или непряко най-малко 5 на 
сто от гласовете в общото събрание 
към края на шестмесечието, и 
промените в притежаваните от 
лицата гласове за периода от 
началото на текущата финансова 
година до края на отчетния период:  

1. “МУРА” ООД – гр.Сапарева баня - 41,5%;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. “СЪРВИС” ЕООД - 13,5 %;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
През отчетния период не са извършвани промени в 
притежаваните от лицата гласове. 

6. 

Данни за акциите, притежавани от 
управителните и контролни органи 
на емитента към края на 
шестмесечието, както и промените, 
настъпили за периода от началото на 
текущата финансова година до края 
на отчетния период за всяко лице 
поотделно: 

През отчетния период членовете на Съвета на директорите 
на Каучук АД са притежавали следния брой акции:                                                             
“МУРА” ООД – гр.Сапарева баня – 390 782 бр.                                                              
Членовете на Съвета на директорите не са придобивали 
или прехвърляли акции на Дружеството през отчетния 
период. 




