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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  
КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ – НЕКОНСОЛИДИРАН ЗА 

ДЕЙНОСТТА НА „ИНТЕРСТАНДАРТС” АД, гр. София 
 КЪМ 30.06.2022 Г. 

 
 
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 настъпили промени в счетоводната политика на „ИНТЕРСТАНДАРТС” АД  през 

отчетния период -  01.01. – 30.06.2022 г.  
 
2. Информация за настъпили промени в икономическата група (група предприятия по 
смисъла на закона за счетоводството) на емитента, ако участва в такава група 
 

Няма настъпили промени в групата предприятия на „ИНТЕРСТАНДАРТС” АД  през 
отчетния период -  01.01. – 30.06.2022 г. 

 
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 
 
 

През периода 01.01. – 30.06.2022 г. 
 
 

 няма извършени организационни промени в рамките на емитента; 
 не е започнало производство по преобразуване; 
 няма извършени апортни вноски; 
 няма преустановени дейности; 
 не са извършвани дългосрочни инвестиции.  

 
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 

 
Дружеството и предприятията от групата няма публикувани прогнози за резултатите от 

текущата финансова година, включително и за 01.01. – 30.06.2022 г.   
 
 

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в 
общото събрание към 30.06.2022 г. и промените в притежаваните от лицата гласове за 
периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период 
 

Капиталът на дружеството е 87 776 лв., разпределен на 87 776 поименни 
безналични акции с право на глас, всяка от които с номинал 1 (един) лев. Акциите са неделими. 

 
 



Съгласно чл.33, ал.1, т.7 от Наредба №2 

„ИНТЕРСТАНДАРТС” АД, гр.София 
Капитал: 87 776лв.                                                Към 30.06.2022г. 1 акция = 1 лев 

Акционери Бр. акции % 

Роза турс ЕООД 11 975 13,64 
Лейди БърдБилборд ООД 200 0,23 
Аримекс АД 100 0,11 
Цветан Начев 1 025 1,17 
Пенчо Адърски 1 025 1,17 
Владимир Кънчев 1 000 1,14 
Вероника Иванова 28 025 31,93 
Други физ.лица 44 426 50,61 

Общо: ЮЛ и ФЛ 87 776 бр 100 

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

 
През периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. не е настъпила промяна в броя на притежаваните 

от членовете на Съвета на директорите на „ИНТЕРСТАНДАРТС” АД акции от капитала на 
дружеството.  
 
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 представя 
информация за всяко производство поотделно. 

 
 Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи 
задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на Интерстандартс 
АД. 
 
 
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 на характера на 
взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен 
процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок 

 
През отчетния период Дружеството не е отпускало заеми, нито е предоставяло гаранции 

или поемало задължения общо към едно лице, в това число и на свързани лица. 
 
 
 
 
Дата: 28.07.2022 г.    За „ИНТЕРСТАНДАРТС” АД:………………………. 

                       Александър Тинчев 
                                                                      /Изпълнителен директор/ 
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