
 

Междинен доклад за дейността на „Родна земя холдинг” АД за 

четвърто тримесечие на 2016 г. съгласно чл.100о1, ал. 7 във 

връзка с чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК 

 

Настоящият междинен доклад за дейността на „Родна Земя Холдинг” АД 

за четвърто тримесечие на 2016 г. представлява коментар и анализ на развитието и 
резултатите от дейността на дружеството, както и преглед на неговото състояние, с 
описание на основните рискове, пред които е изправено. Докладът е изготвен в 
съответствие с чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 100н, ал.7 от Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа и Приложение №10 към чл.32, ал.1, т.2 от Наредба 2 от 17 
септември 2003 г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на 
регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните 
дружества и другите емитенти на ценни книжа. 

 
І. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 33, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО 
 
1. Преглед на развитието и резултатите от дейността на Дружеството през 

четвъртото тримесечие на 2016г. 
 

Обща информация за Дружеството 
 

РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД е публично акционерно дружество, регистрирано в Бургаски 
окръжен съд на 10 март 1998 г., след преуреждане дейността на Приватизационен фонд “Родна 
земя” АД по реда на чл. 277 от Търговския закон по решение на общото събрание на 
акционерите му от 28 февруари 1998 г. 
На Общо събрание на акционерите, проведено на 13 май 2002 г., е взето решение за 
прекратяване на дейността на дружеството и обявяването му в ликвидация. Решението е вписано 
със съдебно решение на БОС от 06 юни 2002 г. 
На Общо събрание на акционерите от 22 май 2007 г. се взе решение за продължаване на 
дейността на дружеството на основание чл. 274 от Търговския закон, избор на нов състав на 
Съвета на директорите на дружеството и промяна на седалището и адреса на управление на 
дружеството /с  Решение № 1 /2007 г. на Бургаски окръжен съд от 05 юни 2007 г. – получено на 
12 юни 2007 г. и Решение № 5612 от 03 юли 2007 г. на Варненски окръжен съд, вписано в 
Регистъра на търговските дружества под партиден номер № 11 том 799 стр. 46 по ф.д. 
3360/2007 г. /.  
Дружеството е регистрирано по Закона за ДДС.  
Капитал Първоначално капиталът на „Родна земя холдинг” АД е в размер на 228 943 лева., 
разпределен  в 228 943 броя обикновени акции с право на един глас и с номинална стойност 1 
лев всяка една. С протокол от 28 февруари 2014 г. извънредното общо събрание на акционерите 
на Родна земя холдинг АД взема решение за пробразуване. В Родна земя холдинг АД се вливат 
Ти ей би риъл естейт ООД ЕИК 200448023, Маримекс 77 ЕООД ЕИК 130851004, Шампиньон 
ЕООД ЕИК 124617299, Ловешки мелници 2005 ЕООД ЕИК 130186558, Анитас 2003 ЕООД 
ЕИК 131131931, Оранжериен комплекс Стрелча ЕООД ЕИК 202630633, Оранжерии Генерал 
Тошево ЕООД ЕИК 202634553, Кюстендилски мелници ООД ЕИК 202608149, Демира С ООД 
ЕИК 130841421 и Винена индустрия ЕООД ЕИК 130921424. 



На 18 март 2014 г. вливането е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписване. 
Капиталът на Дружеството в резултат на вливането е увеличен на 36 010 600 лв.  

 
 
В резултат на преобразуването, капиталът на приемащото дружество „Родна земя холдинг” АД е 
увеличен на 36 010 600 лв. чрез издаване на нови 35 781 657 броя обикновени акции с право на 
един глас и с номинална стойност 1 лев всяка една. 
 
Седалището и адресът на управление са в гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри” №20, 
ет.10 тел./факс 02/8164551, адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Фредерик Жолио Кюри” 
№20, ет.10, тел./факс 02/8164551,  електронна страница в интернет: www.rodnazemya.bg 
Към датата на подаване на отчета дружеството няма открити клонове. 
Публичност: Публично дружество регистрирано от Комисията за финансов надзор 
Търговия на акции: Българска фондова борса – София, Неофициален пазар  
Органите на управление на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на 
директорите. Съветът на директорите се състои от следните членове: 
Бисер Лозков Лозев – Изпълнителен директор и член на СД; 
Диана Николова Манолова – председател на СД; 
Стиляна Иванова Грозданова - член на СД; 
 
Предметът на дейност на „Родна земя холдинг” АД е: Придобиване, управление, оценка и 
продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и 
продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии 
за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране 
на дружества, в които холдинговото дружество участва, както и извършване на следните 
търговски сделки: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен 
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство 
и посредничество, комисионни, таксиметрови, превозни и спедиционни сделки, складови 
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни 
или други услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всякакви други търговски сделки, 
незабранени с нормативни актове. 

Акциите на Дружеството се търгуват на официалния пазар на Българската фондова 

борса, сделките се извършват чрез лицензирани инвестиционни посредници. Книгата на 

акционерите се води от Централен депозитар. 
 

 
    

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: 
 

1. Бисер Лозков Лозев – Изпълнителен директор и член на СД 
2. Диана Николова Манолова – председател на СД;  

3. Стиляна Иванова Грозданова – член на СД;  
 

Анализ на дейността и  финансовите резултати: 
 

Резултати от дейността за периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г. са следните:  
- Приходи от оперативна дейност – 1 242 хил. лв.   
- Оперативни разходи – (4 247) хил. лв.;   
- Финансови приходи, нетно – 6 529 хил. лв.;  
- Печалба за периода – 1 457 хил. лв.;  

 
Основни рискове и несигурности, на които е изложено дружеството са: 



 

 Пазарен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае в 
резултат на промени в пазарните цени, независимо дали тези промени са причинени от 
фактори, характерни за отделните ценни книжа или за техния издател, или от фактори, 
отнасящи се до всички ценни книжа, търгувани на пазара. За “РОДНА ЗЕМЯ 
ХОЛДИНГ” АД съществува потенциалният риск от колебания в цените на собствените 
му акции, които са предмет на търговия на Българска фондова борса. 

 Лихвен риск - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради 
промени в пазарните лихвени проценти.  

 Ликвиден риск - наричан още риск на финансиране, е този при който дадено 
предприятие ще срещне трудности при набавяне на финансови средства за изпълнение 
на ангажименти, свързани с финансови инструменти.  

 

Риск на паричния поток - този, при който има колебания в размера на бъдещите парични 

потоци, свързани с даден паричен финансов инструмент.  

 

Рискът, асоцииран със степента на стабилност и перспективите за растеж на националната 

икономика, влияе съществено при формиране на нагласите и поведението на инвеститорите.  
 
Неспособността на дружеството да покрива насрещните си задължения е израз на 

ликвиден риск. Ликвидността зависи главно от наличието в дружеството на парични средства 
или на съответните им алтернативи. Другият основен фактор, който влияе силно е свързан с 
привлечения капитал. Той трябва да се поддържа в оптимално равнище, като се контролира, 
както нивото на заемните средства, така и стойностите на задълженията към доставчиците и 
клиентите на предприятието. 

Използването на заемни средства от дружеството го излага на кредитен риск. Той може да 
бъде определен като вероятността кредитополучателят да не изпълнява съзнателно или да е в 
невъзможност да изпълни поетия от него ангажимент по сключения договор за заем. 
 

2. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е 

СЪСТАВЕН МЕЖДИННИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
 

Няма наличие на съшествени събития. 
 
 
 
3. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2016Г. 

 
Бизнес стратегията на Дружеството е насочена към управление на инкорпорираните бизнеси, 
развитие на планирани проекти, за осъществяването на които дружеството разполага с по-
солидна основа и търси основно чуждестранни партньори.  
Към 31 декември 2016 г. Родна земя холдинг АД има сключени договори за доставка на 
препарати и горива с големи търговски компании. Към настоящия момент Дружеството  участва 
в кампанията по изкупуването на зърнени култури в северен централен регион. 
 

През януари 2015 г., след издаване на разрешение от Комисията за защита на 

конкуренцията, предприятието-майка придоби контрол над дружество „Хедус“ АД в размер на 

65% от капитала му. Инвестицията в „Хедус“ АД първоначално бе класифицирана като 

финансов актив съгласно МСС 39, тъй като дяловото участие бе придобито с цел продажба на 

инвестицията през началото на 2015 г. След разпадане на преговорите по продажбата на 

„Хедус“ АД, предприятието-майка отчита участието си като инвестиция в дъщерното 

предприятие, тъй като осъществява пряк контрол с над половината от акциите с права на глас. 



 

По този начин Родна земя Холдинг АД затвърждава намерението си да инвестира в бизнес, 
свързан с търговия на стоки на дребно, тъй като Хедус АД е едноличен собственик на капитала 
на Баумакс България ЕООД. От своя страна Баумакс България финализира сделката по 
придобиване на Retail park Plovdiv, с което цели стабилизиране на пазарните си позиции. 

 
Холдингът  обособи всички собствени активи в сферата на търговията и преработката на 

зърно в ново дружество. В него се концентрират имоти в градовете: Кюстендил, Лом, Ловеч, 
Добрич и Търговище. За последните два изброени обекта се разработват мащабни проекти за 
изграждане на нови и модерни съоръжения за съхранение и обработка на зърнени култури. 
Необходимият оборотен капитал за развитието на зърно бизнеса, дружеството ще подсигури от 
свободния ресурс, придобит в следствие от продажбата на Оранжериен комплекс в град 
Стрелча. 

 
Разработва се проект за реконструкция на съществуващи стопански сгради във ферма за 

отглеждане на патици „Мюлар”, намиращи се в с. Жегларци, общ. Тервел, обл. Добрич.    
  
Родна земя Холдинг АД цели да създаде изцяло нов оранжериен комплекс в с. Йовково, 

община Генерал Тошево, както и да изгради соларен парк в притежавания от Дружеството имот 
в град Чирпан.  

 

4. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И 

РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ 
 

„Родна Земя Холдинг” АД не е извършвало научноизследователска и развойна дейност 

през периода от 1 октомври 2016 г. до 31 декември 2016 г. 

5. Информация по реда на чл. 187д  и  247 от Търговски закон 

 
Акциите на “Родна Земя Холдинг“ АД са приети за търговия на пода на Българска 

Фондова Борса – София АД на 29 май 1998 г.  
През периода 01 октомври 2016 г. – 31 декември 2016 г. Дружеството не е придобивало 

собствени акции. 
През периода не е налице придобиване, притежаване и прехвърляне от членовете на 

Съвета на директорите на акции и облигации на Дружеството. 
 
 
Членовете на Съвета на директорите през годината не са получавали възнаграждения. 

В Устава на Дружеството не са предвидени ограничения за членовете на Съвета на 
директорите по отношение на придобиването на акции / облигации на Дружеството. 
 

Участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като 
неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на 
друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като 
прокуристи, управители или членове на съвети: 

 
1. Бисер Лозков Лозев– Изпълнителен директор и член на СД 
2. Стиляна Иванова Грозданова – Член на СД: 
3. Диана Николова Манолова – председател на СД:  

Управител и съдружник с 50% от капитала на „Ви Ен Ем Къмпани“ ООД 
 

Разкриване на регулирана информация 

 



Дружеството е сключило договор за разкриване на регулирана информация пред 

обществеността чрез www.infostock.bg. Дружеството е регистрирано в системата на 

Комисията за финансов надзор – Е-регистър и в системата на „Българска Фондова 

Борса – София” АД – Екстри. 
 
През периода не са сключвани договори по чл. 240б от Търговския закон. 

 
6. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО 

 
„Родна Земя Холдинг” АД е със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Фредерик 

Жолио Кюри” №20, ет.10. Дружеството няма открити клонове в страната и чужбина. 
 
 

II. Информация по чл. 100н, ал.7 от ЗППЦК   

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО 

ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 
 
 
 С факта на декларирането, че ще спазва именно тези принципи на прозрачност и 
независимост, „Родна Земя Холдинг” АД поема отговорност да предоставя периодично 
информация относно това кои норми и правила от Кодекса за корпоративно управление 
приема и спазва, а в случай че дейността на дружеството се е отклонила от тези норми – да 
обясни причините, поради които това е станало, както и предприетите мерки за 
преодоляването. 

 
 Относно защита правата на акционерите 

 

„Родна Земя Холдинг” АД има утвърдена политика и система за разкриване на информация 

в съответствие със законовите изисквания. Тя гарантира равнопоставеност на адресатите на 

информацията  и не позволява злоупотреби с вътрешна информация. Системата за разкриване 

на информация осигурява пълна и точна информация,  която дава възможност да се вземат 

информирани решения. Съветът на директорите е предоставял периодично необходимата 

информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото му и икономическо 

състояние, както и всяка друга информация, която би спомогнала за правилната им ориентация 

и вземане на решение. Цялата публична информация, засягаща дейността на Дружеството е 

представена на вниманието на Комисията за финансов надзор, “Българската фондова борса – 

София” АД и инвестиционната общност, като информацията се разпространява до 

обществеността посредством платформата  www.infostock.bg на „Сервиз финансови пазари” 

ЕООД.  
 
Управителни органи 

 
В своята работа членовете на Съвета на директорите се отнасят с грижата на добър 

стопанин, като не допускат конфликт на интереси. При обсъждане на сделки, членовете на 

Съвета на директорите декларират личния си интерес, при наличието на такъв. Те отделят 

достатъчно време за участие в управлението на Дружеството.  
Дейността на Управителните органи, както и на целия персонал на Дружеството, е 

съобразена с изискванията на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. 
Изготвените вътрешни правила гарантират опазването на вътрешна информация и 
своевременното й разкриване в случаите, определени от закона. С оглед на това пред Съвета на 



директорите на „Родна Земя Холдинг” АД стои ангажиментът да актуализира и привежда в 
съответствие с изискванията на капиталовите пазари Програмата за добро корпоративно 
управление, тъй като тя има съществено значение за доверието на инвестиционната общност в 
управлението на Дружеството и за неговото бъдеще. 

 
ІІІ.  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно предоставените 

услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, 

настъпили през отчетния финансов период. 

 

Информацията е предоставена във финансов отчет. 

 

2.Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, 

вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за предоставянето на услуги с 

отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен потребител. 

 

Информацията е предоставена във финансов отчет. 

 

3.Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността 

на дружеството. 

 
През първо тримесечие на 2016 г., Родна земя Холдинг АД продава инвестицията си в 

Ломски мелници София АД. В резултат, на което Дружеството реализира съществен 
положителен финансов резултат. 

 
През четвъртото тримесечие на 2016г „Родна земя Холдинг“АД апортира имотите си 

находящи се съответно в Кюстендил, Ловеч, Добрич и Търговище в ново дружество-

„Агробизнес Истейтс“ ЕАД. 

 
През четвъртото тримесечие на 2016г. Родна земя Холдинг АД продаде имот, с 

идентификатор 68134.1200.643, гр. София, район „Илинден“, местност „Захарна Фабрика“, с 
площ 12991 кв. м., урбанизирана: начин на трайно ползване: За архитектурен паметник на 
културата. 

 
 

4.Информация за събития и показатели с необичаен за  „Родна Земя Холдинг” АД 

характер, имащи съществено влияние върху дейността му. 

 

 

В дружеството не са настъпвали събития с необичаен характер. 

 

5. Сделки водени извънбалансово - няма. 

 
 
6.Директор за връзки с инвеститорите 

 
Назначеният директор за връзка с инвеститорите осъществява ефективна връзка между 

управителните органи на Дружеството и акционерите, както и с лицата, проявили интерес да 
инвестират в ценните книжа на Дружеството. Съществена част от неговите задължения е 
създаването на система за информиране на акционерите на Дружеството, разясняване на 



пълния обхват на правата им и начините на ефективното им упражняване, в т.ч.: 
информиране за резултатите от дейността на Дружеството, провеждане и участие на 
акционерите в общите събрания, запознаване на акционерите с решения, които засягат техни 
интереси, своевременно информиране за датата, дневния ред, материалите и проектите за 
решения на общото събрание, както и поддържане на връзка с Комисията за финансов 
надзор и Българска Фондова Борса – София, като отговаря за навременното изпращане на 
отчетите. 

 
Дружеството към 31.12.2016 г. няма висящи съдебни административни и арбитражни 

производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10% от 
капитала. 

 

 


