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Ръководството на ИмПулс I АД представя своя междинен доклад за дейността и междинен 
финансов отчет за периода от 1 януари 2022 г. до 30 юни 2022 г., изготвен в съответствие с 
Международните стандарти за финансова отчетност, приети от Европейския съюз. 

Обща информация и предмет на дейност на Дружеството  

ИмПулс I АД е акционерно дружество („Дружеството”), учредено на 21.01.2021 г., регистрирано в 
Търговски регистър към Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на 
05.03.2021 г. с ЕИК 206421264, със седалище и адрес на управление: град София, ж.к. Младост 1, бл. 
29А, вх. А, ет. 8, ап. 38. и търговски адрес град София, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Шарл Шампо“, 
бл. 18, вх. А, ап. 1. 

Дейността на ИмПулс I АД се състои в бизнес и инвестиционни дейности, включително и такива, 
свързани с придобиване, управление и разпореждане с дялови участия в растящи компании, в това 
число и непряко участие в капитала на такива компании чрез придобиване на дялове в дружества, 
управляващи портфейли от дялови участия. Мисията на дружеството е да популяризира дяловото 
инвестиране в растящи компании в България. 

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите и Общо събрание на 
акционерите, разполагащи с компетентности съгласно Устава на Дружеството и приложимото 
законодателство.  

Към датата на този финансов отчет Съвет на директорите се състои от трима членове: 

1. Импетус Капитал ООД, изпълнителен директор 

2. Александър Богомилов Величков * 

3. Благовест Славчев Крачев  

* На проведеното на 20.01.2022 г. извънредно заседание на Общото събрание на акционерите е 
взето решение за промяна в състава на Съвета на директорите, съгласно което г-н Марин Шишев е 
освободен от длъжност и отговорност и за нов член е избран г-н Александър Величков. Промяната 
е вписана в Търговския регистър на 28.01.2022 г. 

Преглед на състоянието и дейността на Дружеството  

ИмПулс I АД е учредено  и започнало дейност през 2021 г. 

През периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. Дружеството е осъществило една нова инвестиция. 
Финансовият резултат за периода е загуба в размер на 607 хил. лв. Към 30.06.2022 г. общата 
стойност на активите на Дружеството е 6 127 хил. лв., от които 178 хил. лв. в парични средства. 
Собственият капитал на Дружеството е на стойност 6 111 хил. лв.  

През 2021 г. Дружеството е осъществило публично предлагане на акции от капитала на пазар за 
растеж на малки и средни предприятия „BEAM“, организиран от Българска фондова борса АД. 
Предлагането е осъществено успешно и набраните средства са инвестирани съгласно заложените 
цели в Документа за допускане. До датата на доклада Дружеството е инвестирало 25% от набраните 
средства в дивидентни компании и 71% в растящи компании. 

През отчетния период не са сключвани договори от съществено значение. Не са налице договори 
между Дружеството и членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица извън 
обичайната му дейност или които съществено се отклоняват от пазарните условия. 

Дружеството не извършва научноизследователската и развойната дейност. 

През периода на междинния финансов отчет дружеството не е имало служители и регистрирани 
клонове. 
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Важна информация, касаеща инвестициите в компании, регулярно изплащащи дивиденти 

• Българска фондова борса АД 

Българска фондова борса АД отчете 18% ръст на консолидираните приходи от договори с клиенти 
за първото полугодие на 2022 г. спрямо равнището от същия период на 2021 г. Ръстът се дължи на 
повишение с 16% на приходите от сегмент “Търговия с електрическа енергия“ до 7.1 млн. лв. и 73% 
ръст на приходите от сегмент „Търговия с финансови инструменти“ до 603 хил. лв. в следствие на 
повишената активност в търговията на капиталовия пазар. 

На проведеното редовно общо събрание на акционерите на Българска фондова борса АД на 
30.06.2022 г. е взето решение за разпределение на дивидент по 0.4826 лева на акция. 

• Смарт Органик АД 

Смарт Органик АД гласува разпределение на 0.08 лв. дивидент на акция на годишното си общо 
събрание на акционерите. Допълнително на събранието акционерите одобряват процедура по 
обратно изкупуване на акции в ценови диапазон от 1 лв. до 30 лв. на акция. През юли 2022 г. 
компанията извършва две придобивания на дружества - мажоритарен дял в Сантулита ООД, водещ 
производител на смути под марката Frudada на територията на България. Покупката е за 70% от 
дяловете на дружеството, като Смарт Органик има опция за придобиване на останалите 30% след 4 
до 6 г. Цената на сделката не е обявена. Другото придобиване е на компанията „Биопак“ ООД - 
ключов доставчик на биоопаковки и чаши с разработена мрежа и фокус в ХоРеКа дистрибуция. 
Цената на сделката (218 хил. лв.) е финансирана със собствени средства, като отделно 
мажоритарният собственик на Смарт Органик, Яни Драгов, е предоставил безвъзмездно 1500 
собствени акции.  

За полугодието на 2022 г. Смарт Органик отчита 16% ръст на годишна база в приходите от продажби 
на индивидуална основа. 

• Спиди АД 

За поредна година Спиди АД утвърждава позицията си на дивидентна растяща компания. 
Гласуваният на редовното общо събрание на акционерите дивидент за миналата година е 4 лв. на 
акция. Консолидираните приходи за полугодието на 2022 г. бележат 16.7% ръст до 177.3 млн. лв. в 
сравнение със същия период на миналата година. Нарастването се дължи на местните доставки в 
България и възстановяването на регионалната услуга Speedy Balkan. Принос има и увеличението на 
тарифата на основните услуги с 3.8% от 1 април. Извън Speedy Balkan, дейността в Румъния отчита 
9% ръст през Q2 2022 г., а международните пратки отчитат спад за първи път от развиването на 
сегмента, поради понижаващото се потребителско доверие и военния конфликт в Украйна, който 
се отрази задържащо върху някои сектори на икономиката. 

• Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД 

Консолидираните приходи на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД бележат 23% спад през първото 
тримесечие на 2022 г. до 32 млн. лв., който бе в известна степен очакван предвид силните приходи 
през Q1 на 2021 г. в следствие на високите продажби в държавния сектор в България. Дружеството 
успява постепенно да увеличава дела на продажбите си в други страни от балканския регион, с 
които се компенсира частично спадът при българския дял на приходите. 

В представената покана за предстоящото извънредно общо събрание е предложено 
разпределението на 6-месечен дивидент в размер на 0.81 лв. за акция. 

• Телематик Интерактив България АД 

Телематик Интерактив България АД запазва обещанието си за разпределение на дивидент и на 
проведеното общо събрание на акционерите на 23.06.2022 г. се гласува 2.35 лв. дивидент на акция. 
Допълнително общото събрание гласува разпределение на непаричен дивидент под формата на 
акции на Телематик Интерактив България АД, като за всяка съществуваща акция се получават две 
нови. 
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Консолидираните приходи на дружеството за първото полугодие на 2022 г. нарастват с 36% на 
годишна база до 47.2 млн. лв., а нетната печалба с над 25%. Нарастването се дължи предимно на 
увеличение на приходите от казино игри с 30%. Спортните залагания постепенно увеличават дела 
си в общите приходи на дружеството, като към Q2 2022 г. те съставляват 9.4% от тях и бележат 68% 
ръст в сравнение със същия период на миналата година.  

Важна информация, касаеща инвестициите в растящи компании 

Дружеството има дялово участие в капитала на ИмВенчър I КДА, ЕИК 204870431, съответстващо на 
2.5% от капитала на последното. ИмВенчър I КДА е българско командитно дружество с акции, с 
основен предмет на дейност посредническа и консултантска дейност, придобиване и управление 
на дялови участия. Импетус Капитал ООД e неограничено отговорен съдружник в ИмВенчър I КДА и 
единствен член на неговия съвет на директорите.  

Дружеството има дялово участие в капитала на ИмВенчър II КДА, ЕИК 205737996, съответстващо на 
44.0% от капитала на последното. ИмВенчър II КДА е алтернативен инвестиционен фонд, с предмет 
на дейност инвестиране на средства в съответствие с инвестиционната му политика в български и 
свързани с България чуждестранни малки и средни предприятия и такива със средна 
капитализация. ИмВенчър II КДА се управлява от Импетус Капитал ООД, в качеството му на лице, 
управляващо алтернативни инвестиционни фондове, регистрирано в Комисията за финансов 
надзор, който е и неограничено отговорен съдружник и единствен член на съвета на директорите 
на ИмВенчър II КДА. 

Чрез позицията си в ИмВенчър I КДА и ИмВенчър II КДА Дружеството има непреки участия в 
български и свързани с България дружества, информация за които е дадена по-долу: 

• А4Е ООД 

А4Е ООД е дружество, предлагащо съвременни аналитични решения. Поради спад в 
регистрираните приходи, свиване на екипа, както и цялостното по-бавно от планираното развитие 
на компанията, на ниво ИмВенчър I КДА и ИмВенчър II КДА e взето решение за допълнителна 
обезценка на позицията. Реализираните приходи за полугодието са 164 хил. лв. (2021 г.: 263 хил. 
лв.). Компанията продължава работа по развитието на нови канали за реализация на услугите след 
успешно сключване на споразумение с ключов партньор. 

• Алтерко АД 

Към края на полугодието на 2022 г. консолидираните приходи от продажби на устройства се 
увеличават с 36.5% до 35.7 млн. лева Приходите от продажби на устройства за автоматизация на 
дома с марката Shelly се увеличават с 37.5% и възлизат на 34.2 млн. лева (17.5 млн. евро), а 
приходите от продажби на устройства за проследяване MyKi се увеличават с 28.3% до 1.7 млн. лева 
(0.9 млн. евро), като показват тенденция на възстановяване главно в резултат на постепенното 
отпадане на противоепидемичните мерки.  

На 29.07.2022 г. компанията е сключила предварително споразумение за придобиването на IoT 
доставчик GOAP d.o.o. С придобиването „Алтерко“ АД възнамерява да разшири технологичното си 
портфолио за масовите и за професионалните потребители. 

GOAP е словенска компания в областта на IoT, специализирана в предоставянето на решения за 
„интелигентни“ домове и системи за "интелигентни" сгради, която стана популярна на пазара на IoT 
със своите решения за „интелигентни“ домове Qubino, включително с най-малките Z-Wave 
устройства в света. GOAP е добре известна и със своите устройства за автоматизация на круизни 
кораби, като предоставя решения за някои от най-големите круизни линии в света. 

• Биодит АД 

Биодит АД е търгувано на пазар „BEAM” дружество, предоставящо системи и услуги за биометрична 
идентификация. През периода Биодит АД беше избрана да изгради цялостна нова хотелска система 
в четиризвезден конферетен хотел в Северна България, като оборудва всички стаи за гости и 
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конферентните зали. Договорът е за период от пет години, с опция за удължаване с още пет. 
Стойността на договора надхвърля 30% от целия приход реализиран от компанията през 2021 
година. В допълнение Биодит подписа договор за оборудване на една от най-големите офис сгради 
в България. Договорът е за период от 5 години. Компанията ще изгради цялостна система за контрол 
на достъп в офисите и управление на външните посетители чрез виртуална рецепция. Сумата по 
договора е също над 30% от целия приход реализиран от компанията през 2021 година. 

През полугодието приходите от продажби нарастват до 417 хил. лв., което представлява ръст от 
409% на годишна база. 

На 28.07.2022 г. Съветът на директорите на компанията е взел решение за увеличение на капитала 
на Дружеството чрез издаване на до 1 000 000  нови, обикновени, поименни, 
свободнопрехвърляеми, безналични акции, с номинална от по 1 лев всяка и емисионна стойност от 
1.70 лева. На 16.08.2022 г. е обявен старта на първично публично предлагане на акции от 
увеличението на капитала на „Биодит“ АД. Крайната дата за записване на акции от увеличението е 
19.09.2022 г. 

• Биосийк АД 

През този период Биосийк АД продължава работата си по съществуващия дългосрочен договор за 
предоставяне на услуги на клиент по изграждане на специализирана платформа. През второто 
тримесечие компанията задълбочава фокуса си върху предоставяне на софтуерни услуги и работи 
върху четири нови ангажимента. Общите приходи от продажби за периода възлизат на 244 хил. лв. 
(1-во полуг. 2021 г.: 81 хил. лв.).  

Компанията разработва и нов продукт „Hydra Framework“, чиято цел е ускорено разработване, 
внедряване, тестване и документиране на бизнес софтуер. Приложението ще позволи на Биосийк 
да разработва всички бъдещи проекти с обща кодова база, като по този начин се очаква времето за 
разработка да се намали петкратно.  

• Болерон АД 

Болерон АД оперира софтуерна платформа за закупуване и управление на застрахователни 
продукти онлайн, която дигитализира процеса по застраховането по цялата верига – от избора на 
застраховател до подновяването на полица. През второто тримесечие на 2022 г. компанията работи 
по затваряне на следващ рунд на финансиране и води напреднали преговори за потенциални 
партньорства с 2 телеком оператора. През полугодието компанията реализира премийни приходи 
в размер на 960 хил. лв., което представлява ръст от 169% спрямо първата половина на предходната 
година. След края на периода Болерон АД е подписало нов рунд за финансиране в общ размер от 
2.1 млн. евро, който ще се провежда поетапно. В рунда със 100 хил. евро участва и ИмВенчър II КДА, 
в който ИмПулс I АД има инвестиция. 

• Браузуейв АД 

Браузуейв АД предоставя инструменти за търговско и бизнес разузнаване (sales and business 
intelligence) на абонаментен принцип, използвани както от търговските вериги за електроника, така 
и от доставчиците им. Финансовите данни за първите шест месеца на 2022 г. показват спад в 
приходите от продажби до 1.58 млн. лв. (2021 г.: 1.78 млн. лв.). Финализирането на дългогодишен 
договор за услуги с голям клиент все още е в процес, поради което се наблюдава известна степен 
на несигурност относно повторяемите приходи, както и цялостно по-бавно от планираното развитие 
на компанията. 

• Дискордиа АД 

Въпреки продължаващите нарушения във веригите на доставки в световен план и динамиката в 
транспортния сектор, Дискордиа продължава да показва бърз темп на растеж. Междинните 
финансови данни на консолидирана база сочат приходи от продажби за първата половина на 2022 
г. от 185 млн. лв., което представлява ръст от 52% спрямо първата половина на 2021 г. (1-во полуг. 
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2021 г.: 121.5 млн. лв.). Към датата на доклада автопаркът наброява 1200 товарни композиции, като 
компанията планира те да пораснат до 1300 до края на 2022 г. 

• Excitel Holdings B.V. 

Excitel е създадената от български предприемачи група, оперираща виртуален широколентов 
интернет доставчик в Индия. Визията на основателите в дългосрочен план е Excitel да достигне до 
20 милиона домакинства. Към края на периода Excitel има над 718 хил. абонати, което представлява 
над 24% ръст спрямо 30 юни 2021 г. 

• Обединени търговски обекти АД 

Обединени търговски обекти АД развива първият за България B2B маркетплейс - PROMOTO, който 
повишава ефективността във веригите за доставки на бързооборотни стоки. През 1-вото полугодие 
общата стойност на трансакциите, извършени през платформата на компанията, възлиза на 8.7 млн. 
лв. (23% ръст на годишна база). Приходите от продажби за периода бележат спад от 15% спрямо 
предходната година, достигайки 105 хил. лв. вследствие на стратегическото решение на компанията 
за изместване на фокуса от услугата „Предоставяне на търговска подкрепа“ към активна работа с 
търговски обекти и увеличаване на обема на трансакции през платформата. Компанията е в процес 
на набиране на финансиране, което да подпомогне плановете и за експанзия в Румъния и други 
близки пазари, както и да разшири функционалностите на платформата. 

• СоуСайбър ООД 

СоуСайбър ООД е компания, специализирана в услуги за тестване на сигурността в областта на 
киберзащитата. Компанията обслужва клиенти в сектори като финтех, банки и финанси, здравния 
сектор, доставчици на критична инфраструктура в енергетиката, публичен сектор и други, 
обработващи поверителни данни. От създаването си през 2018 г. до сега, компанията следва 
възходящо развитие. Така приходите от продажби на СоуСайбър достигат 648 хил. лв. през първата 
половина на 2022 г. спрямо 227 хил. лв. за същия период на 2021 г. Целта на инвестицията е да 
подкрепи компанията в разработването на специализирана платформа за управлението на риска и 
проблемите в сигурността, централизираща цялата информация за уязвимите системи на клиента. 
Платформата ще се ползва на абонаментен принцип, като към момента няколко от съществуващите 
клиенти са изразили сериозен интерес да стартират тестов период на ползване на продукта. 

• Storied Data Inc. 

Storied Data Inc. e технологичен старт-ъп, базиран в САЩ, основан от български и американски 
предприемачи. Компанията е фокусирана в разработването на иновативно решение за 
леснодостъпно създаване на автоматизирани интерактивни документи. Решението намира 
приложимост във всяка сфера, която изисква представянето на визуализирани данни в разбираем 
вид и с възможност за динамични анализи. 

Повече информация относно позициите на Дружеството във финансови активи е представена на 
следващите две фигури. 
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Разпредлението на активите на Дружеството 

 
*Нетен кеш на Импулс I АД включва сумата от парични средства и други активи, намалена със 
стойността на всички задължения на Дружеството към 30 юни 2022 г. 

 
* Инвестицията на Импулс I АД в ИмВенчър I КДА и ИмВенчър II КДА е в обикновени акции с права на 
дивидент и ликвидационен дял при спазване на привилегиите, дадени на преференциалните акции с 
допълнителен и гарантиран дивидент и ликвидационен дял  
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** Нетен кеш включва сумата от парични средства и други активи, намалена със стойността на всички 
задължения на ИмВенчър I КДА и ИмВенчър II КДА към 30 юни 2022 г.  

Финансови показатели 

Дружеството следи финансовите показатели за ликвидност и рентабилност с цел да оцени степента 
на ликвиден и операционен риск спрямо дейността му. 

Дружеството поддържа висока степен на ликвидност, както обща така и абсолютна, която е 
оптимална за изпълнение на кратко- и дългосрочни оперативни и инвестиционни проекти. 

 

Показатели за ликвидност 2022 2021 
Незабавна ликвидност 78.3 80.8 
   
Показатели за рентабилност 2022 (12м) 2021 (12м) 

Възвръщаемост на собствения капитал (ROE) -5.0% 9.9% 

Възвръщаемост на активите (ROA) -4.9% 10.6% 
 

Основни рискове, пред които е изправено Дружеството 

Системни рискове 

Политически риск  
Този риск представлява възможността от неблагоприятни ефекти върху бизнеса, произтичащи от 
политическите процеси в страната и света и включва риска от политическа дестабилизация, 
конфликти, промени в международните отношения, промени в управлението, в законодателството, 
икономическата политика и данъчната система.  

В рамките на 18 месеца, считано от април 2021 г. България е напът да се изправи пред четвърти 
поредни парламентарни избори през октоври тази година. Към момента не се очертава изборите 
да доведат до предвидимо мнозинство и съответно съществува сериозна несигурност относно 
бъдещите политики на страната. Макар страната да е сравнително устойчива на вътрешни и външни 
шокове, продължаваща политическа нестабилност би довела до забавяне във въвеждането на 
ключови за социалното и икономическото развитие на страната реформи, което от своя страна би 
рефлектирало негативно върху икономическата среда в България и перспективите за компаниите, 
опериращи в страната. Основен приоритет за бъдещето правителство ще бъде уреждане на кризата 
с доставките на природен газ.  Осигуряването на сигурност на доставките и предвидимост на цените 
на газа, както и механизми за контрол и понижение на цените на горивата и електроенергията ще 
бъде ключова тема в близките месеци предвид задаващата се зима. Евентуални разногласия между 
политическите сили в следствие на вероятна управляваща крехка коалиционна конфигурация биха 
могли да доведат до забавяне на взимането на важни за овладяването на тази криза решения.  

В международен аспект продължаващият конфликт в Украйна и обтягането на отношенията между 
Китай и САЩ също допринасят за геополитическа несигурност.  

Макроикономически риск 
Макроикономическият риск произтича от настъпването на фактори от различен характер, които 
могат да се отразят негативно на икономиката на страната, водейки до забавяне на икономическия 
растеж, намаляване на доходите на населението, търсенето и предлагането, печалбите на 
икономическите субекти, на инвестициите, на потреблението и др. Резултатите на Дружеството са 
в зависимост от състоянието на макроикономическата среда в България и в световен мащаб. 

През юни месец БНБ ревизира макроикономическите си прогнози относно БВП в страната и региона 
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съобразно  сложната международна обстановка на военно напрежение, волатилни цени на 
горивата и инфлационен натиск. Новите очаквания са за по-нисък растеж на реалния БВП от 1.9% 
през 2022 г. спрямо очакваният първоначално растеж от 2.1%. Централната банка понижи и 
драстично очакванията си за растеж на БВП през 2023 г. до 1.7% спрямо прогнозираните през март 
месец 3.9%. Докладът допуска, че растежът на БВП може да се забави допълнително през 
прогнозния период вследствие на влошаване на международната конюнктура, недостиг на 
енергийни продукти в България и по-продължително повишаване на цените на суровините на 
международните пазари.1  

Въпреки сложната обстановка обаче и песимситичните прогнози, българската икономика 
продължава да ускорява растежа си, като отбелязва ръст на БВП от 4.8%  през второто тримесечие 
на годината спрямо същия период на 2021 г. според данни на Националния статистически институт 
(НСИ).2 

През месец юни промишленото производство у нас нараства с 17.4% на годишна база, което 
нарежда страната на трето място по ръст в ЕС.  Наблюдава се и низходящ тренд в безработицата 
като броят на безработните към края на юни достига най-ниската си стойност за последните 
тридесет години.3 

Като малка отворена икономика България ще бъде засегната от глобалните процеси. Затягане на 
мерките от страна на ЕЦБ под формата на допълнително покачване на лихвите, би дало директно 
отражение върху динамиката на депозити и кредити в страната..  

Започналият през периода военен конфликт между Руската Федерация и Украйна, няма пряко 
отражения върху дейността на Дружеството, доколкото дружествата, в които ИмПулс I АД има 
участия, нямат или имат минимална експозиция към тези пазари. Потенциалните непреки 
въздействия са свързани с изострените инфлационни опасения и повишен риск от рецесия, за които 
към настоящия момент не може да се направи надеждна преценка. 

Валутен риск 
Този риск е свързан с възможността приходите и разходите на Дружеството да бъдат повлияни от 
промени във валутния курс на местната валута спрямо други валути. За България конкретно, това е 
риск от евентуална промяна на режим на Валутен борд при фиксиран курс на националната валута 
от 1.95583 лв. за 1 евро. Предвид възприетата политика от страна на правителството на България и 
Българската народна банка, очакванията са за запазване на паричния съвет до приемането на 
страната в Еврозоната. Допълнително във връзка с присъединяването на България към Европейския 
Валутен Механизъм (ЕRМ II) беше прието специално решение на Парламента за поддържане на 
настоящия курс – 1.95583 лв. за 1 евро. Целевата дата за присъединяване на България към 
еврозоната е 1 януари 2024 г. 

Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. Инвестициите на 
Дружеството са в български и свързани с България дружества, като съществена част от приходите 
на тези дружества се генерират на чуждестранни пазари, като по този начин Дружеството косвено 
е изложен на валутен риск с експозиции към различни валути.  

Инфлационен риск 
Рискът от увеличение на инфлацията е свързан с намаляването на реалната покупателна сила на 
икономическите субекти и евентуалната обезценка на активите, деноминирани в лева. ИмПулс I АД 
има преки и непреки участия, деноминирани основно в лева, евро и в по-малка степен в щатски 
                                                 
1https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_mac_for%D0%B5cast_2022_02_b
g.pdf 
2https://www.nsi.bg/bg/content/2239/бвп-производствен-метод-и-разходи-за-крайно-потребление-
национално-ниво 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14675424/4-12082022-AP-EN.pdf/ae620579-bda3-f790-
3940-ced13b07cda0 
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долари. Съществена част от продажбите на продукти и услуги на инвестираните дружества се 
осъществява на чужди пазари и по този начин Дружеството е изложен на риск от инфлация в тези 
страни.  

През полугодието в страната тенеденцията на ускоряващата се инфлация, наблюдавана през 2021 
г., се запазва. Основен фактор, допринасящ за това ускорение, е увеличението в цените на 
електроенергията, горивата, металите и житните култури, което води до съществено повишение на 
разходите и съответно общото ценово равнище. Според данни на НСИ натрупаната инфлация през 
първите 6 месеца над годината надхвърля 10%, а годишната инфлация за юни 2022 г. е 14.8%.4 В 
допълнение инфлацията в еврозоната отбелязва нов рекорден ръст и достига 8.6% през първото 
шестмесечие на годината при очаквания за средно повишение до 8.5%5. Ускореният темп на растеж 
на ифлацията увеличава вероятността от бъдещо по-агресивно повишаване на лихвите на 
централните банки по света. 

Кредитен риск на държавата 
Кредитният риск на страната е свързан със способността на държавата да погасява редовно 
задълженията си. Ниски кредитни рейтинги на страната могат да доведат до по-висока цена на 
собствен и привлечен капитал, по-тежки условия на финансиране, както за държавата, така и за 
отделните икономически субекти, в това число и за Дружеството и дружества, в които то има пряко 
или косвено участие. Такъв риск също така би засегнал Дружеството, както в случаи на 
допълнително фондонабиране, така и посредством операциите и възможностите за финансиране 
на дружества, в които Дружеството има инвестиции.  

Кредитна агенция Последно разглеждане Дългосрочен рейтинг Перспектива 
S&P 6 27.05.2022 г. (потвърден) BBB стабилна 

Moody’s 7 09.10.2020 г. (повишен) Baa1 стабилна 

Fitch 8 18.06.2022 г. (потвърден) BBB положителна 

Scope ratings9 18.06.2021 г. (потвърден) BBB+ стабилна 

Риск от форсмажорни обстоятелства 
Форсмажорни обстоятелства са всички природни и други катаклизми (пожари, наводнения, 
земетресения, терористични актове, война, пандемии и др.), които са трудно предвидими, но имат 
значителни последствия за икономическите субекти, опериращи в съответния засегнат регион като 
например временно или дори постоянно преустановяване на дейността, материални щети и пр.   

Настъпването на такива събития би могло да доведе до политическа, икономическа и социална 
нестабилност в регионален и/или глобален мащаб, пораждайки сериозни дефицити във всеки един 
аспект от представянето на дадена компания – ефективност, ликвидност, платежоспособност, 
рентабилност. В тази категория може да се причисли и влиянието върху икономиката и финансовата 
стабилност, което оказва пандемията от коронавирус – COVID-19, както и военният конфликт в 
Украйна. 

На 24.02.2022 г. Руската Федерация предприе военни действия срещу Република Украйна. 
Световната общност, в това число и Европейският Съюз, реагираха остро и въведоха редица 
ограничителни санкции спрямо Руската Федерация и нейни граждани. Войната в Украйна сви 
                                                 
4 https://www.minfin.bg/upload/52459/mreport_July2022_bg.pdf  
5https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14644614/2-01072022-AP-EN.pdf/72dcf5e4-56cb-5b8c-1a1f-
d342666b8657 
 
6 https://www.minfin.bg/bg/69  
7 https://www.minfin.bg/bg/news/11147 
8 https://www.minfin.bg/bg/news/11867 
9 https://www.minfin.bg/bg/69 

https://www.minfin.bg/upload/52459/mreport_July2022_bg.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14644614/2-01072022-AP-EN.pdf/72dcf5e4-56cb-5b8c-1a1f-d342666b8657
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14644614/2-01072022-AP-EN.pdf/72dcf5e4-56cb-5b8c-1a1f-d342666b8657
https://www.minfin.bg/bg/69
https://www.minfin.bg/bg/news/11147
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доверието, влоши потребителските и бизнес нагласи спрямо еврозоната, засили затрудненията в 
глобалните вериги на доставки и доведе до повишаване на цените на суровините, намали 
покупателната способност на домакинствата и засили рисковете от рецесия. Тези неблагоприятни 
фактори оказват отрицателно влияние върху краткосрочния растеж в цялата еврозона. Въпреки че 
с отзвучаването на неблагоприятните фактори се очаква растежът да се засили, към датата на 
настоящия доклад не е възможно да се прогнозира развитието на военният конфликт и да се 
предвиди неговата продължителност, и съответно не е възможно да се направи предварителна 
оценка как този риск ще повлияе на инвестиционната програма на Дружеството. 

Несистемни рискове 

Несистемните рискове представляват рискови фактори специфични конкретно за Дружеството и 
отрасъла, в който оперира. 

Регулаторен риск 
Дружеството е учредено в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и останалото 
приложимо законодателство на Република България. Дейността на ИмПулс I АД не е обект на 
специфичен регулаторен режим. Акциите на Дружеството са регистрирани на пазара „Beam“, в 
следствие на което Дружеството е обект на неговите правила, както и на разпоредбите на Регламент 
(ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната 
злоупотреба.  

ИмПулс I АД инвестира в различни дружества, някои от които са обект на различни регулаторни 
режими. Постоянно променящата се регулаторна рамка и евентуални законодателни промени, 
засягащи дейността на Дружеството или дружества, в които то пряко или косвено има инвестиции, 
биха могли да се отразят негативно върху неговите финансови резултати и дейност. 

Кредитен риск / риск от насрещната страна 
Рискът на насрещната страна е рискът контрагентът по сделката да не изпълни задълженията си 
преди окончателното уреждане на паричните потоци на сделката.  

ИмПулс I АД извършва инвестиции основно в акции и дялове, поради което не очаква да има 
директна експозиция към рискови дългови инструменти. Директната експозицията на Дружеството 
по трудносъбираеми и несъбираеми вземания се счита за несъществена. Възможно е Дружеството 
да е изложено индиректно на кредитен риск доколкото дружествата, в които инвестира или би 
инвестирало пряко или косвено, са изложени на подобен риск.  

При инвестиции на регулиран капиталов пазар или многостранна система за търговия чрез 
лицензирани инвестиционни посредници системата за клиринг и сетълмънт, оперирана от 
„Централен депозитар“ АД, осигурява защита от неизпълнение при тези сделки доколкото 
сетълмънтът се извършва едновременно и следователно не съществува риск от неизпълнение на 
контрагента. Извънборсови трансакции се извършват предимно на база “доставка срещу плащане” 
(delivery-versus-payment), при което действа същия принцип. При трансакции в дялове на частни 
дружества извън организиран пазар за търговия Дружеството работи само с контрагенти с висока 
репутация и след обстойна проверка на обстоятелствата.  

По отношение на паричните средства Дружеството работи само с финансови институции с висока 
кредитна репутация. 

Инвестиционен риск 
Дружеството инвестира съществена част от своето имущество в дялови участия (пряко или косвено) 
в български и свързани с България дружества. Инвестиционният риск се определя като вероятността 
от загуби от инвестиция поради промяна в справедливата цена на инвестирания актив. 
Инвестициите на ИмПулс I АД са изложена на редица инвестиционни рискове: 
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- пазарен - рискът справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовите 
инструменти да се колебаят в резултат на промени в пазарните цени, независимо дали тези 
промени са причинени от фактори, специфични за отделната ценна книга или нейния емитент, 
или фактори, засягащи всички ценни книжа, търгувани на пазара. Пазарният риск включва риск 
на пазарна цена, лихвен риск и валутен риск;  

- ликвиден – поражда се от невъзможност да бъде продадена инвестицията на справедлива цена 
и/или в кратък срок;  

- риск от концентрация;  

- реинвестиционен риск - загуба на по-висока възвръщаемост при реализация на една 
инвестиция и невъзможност да се инвестират средствата при сходни равнища на 
възвръщаемост и др.   

Съществена част от инвестициите на Дружеството са в некотирани финансови инструменти. За 
тяхната оценка по справедлива стойност Дружеството използва общоприети подходи и методи за 
оценяване, като прилага наблюдаеми и ненаблюдаеми входящи данни и допускания. Съществува 
риск оценката на активите и пасивите на Дружеството да се различават значително от цената при 
реализацията на позициите. 

Риск, свързан с миноритарни участия в инвестираните дружества 
Дружеството осъществява миноритарни инвестиции в крайните инвестирани дружества 
(независимо дали пряко или опосредствено чрез инвестиционни дружества, в които ИмПулс I АД 
може да има асоциирано участие). При значителни миноритарни участия в крайните инвестирани 
дружества, ръководството прилага обичайни за индустрията механизми за защита на интересите на 
Дружеството. Това включва мерки като представителство в управителния или контролния орган, 
изискване за квалифицирани мнозинства по въпроси от съществена важност за инвестираното 
дружество и др. Въпреки това Дружеството може да е ограничено във възможността си за прилагане 
на такива механизми и съответно да оказва влияние в стратегическото и оперативното развитие на 
крайните инвестирани дружества и да е възпрепятствано да защити интересите си. Това може да 
окаже неблагоприятно влияние върху развитието на инвестициите и финансовото състояние на 
Дружеството. 

Риск от разводняване на участията в инвестираните дружества 
При бъдещи увеличения на капитала на дружествата, в които Дружеството инвестира пряко или 
косвено, е възможно Дружеството или инструментите, чрез които инвестира косвено, да не 
разполага с необходимите средства и съответно да не успее да участва, при което неговите дялове 
в тези дружества да се разводнят. 

Дружеството не развива собствена стопанска дейност 
Дейността на ИмПулс I АД е свързана основно с управление на участията му в дружествата, в които 
то инвестира. Поради това финансовите резултати на Дружеството са зависими основно от приходи 
от дивиденти, от една страна, и условия и времеви хоризонт за реализация на направените 
инвестиции, от друга. Въпреки че Дружеството инвестира в дружества, разпределящи дивидент, 
няма гаранция, че те ще са способни да генерират печалби или ще поддържат дивидентната си 
политиката. Дружеството придобива както акции на публични компании, така и дялови участия в 
непублични дружества, за които няма установен активен пазар. Това може да е предпоставка за по-
труден процес на реализацията им, за продажба на нива под справедливата им цена или при други 
неблагоприятни условия. Поради това генерирането на регулярни финансови резултати и парични 
потоци от дейността на Дружеството може да е поставено под риск. 
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Риск от конкуренция в бизнеса на инвестираните дружества 
ИмПулс I АД придобива участия в дружества, които да оперират в различни сектори на икономиката, 
отличаващи се със силна конкуренция. Няма гаранция, че дори при наличие на конкурентни 
предимства, тези дружества ще бъдат успешни. Предвид бързопроменящата се конюнктура на 
икономическите процеси, потребление, ресурсна обезпеченост и регулации, дружествата могат да 
бъдат поставени пред предизвикателства и конкуренция, която към момента на извършване на 
инвестицията е непредвидима. Допълнително, при дружествата в по-ранен етап на развитие, този 
риск е съпътстван и от несигурността от успешно налагане на бизнес модела им и завземане на 
пазарен дял. 

Оперативен риск 
Оперативният риск може да се определи като риск от загуби в резултат на неадекватни или 
неработещи вътрешни процеси, хора или събития. Подобни рискове могат да бъдат породени от 
следните неизчерпателно изброени обстоятелства:  

- риск от вземане на грешни оперативни решения от мениджърския състав, свързани с 
управлението на текущи проекти; 

- риск от неработещи процедури при извършване на трансакции, за достъп до активи и 
информация, процедури по документиране и съхранение на информацията; 

- риск от неефективен контрол от страна на Съвета на директорите по отношение на дейности, 
осъществявани от външни доставчици и др. 

Ефектите от подобни обстоятелства биха били намаляване на резултатите от дейността му. 

Риск от конфликти на интереси 
Съгласно член 43 от Устава на ИмПулс I АД членовете на Съвета на директорите имат право от свое 
или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като 
неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на 
съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на 
Дружеството.  

Изпълнителният директор и негови представители са ангажирани в управлението и/или участват в 
капитала на други дружества, включително такива, които имат конкурентна на Дружеството дейност 
и в които Дружеството има инвестиции. Съвместни участията на членове на Съвета на директорите 
и/или техните представители в капитала и/или управлението на дружества, в които ИмПулс I АД има 
преки или косвени инвестиции, принципно се считат за ръководени от сходство на интересите. 
Въпреки това в някои ситуации, като например при допълнителни инвестиции в тези дружества или 
сделки между свързани лица, съществува потенциален конфликт на интереси. Възможно е също 
така в хода на дейността на Дружеството да бъдат осъществявани трансакции със свързани лица. 

ИмПулс I АД няма специфични правила за преодоляване на конфликти на интереси, но членовете 
на Съветът на директорите се водят от принципа интересите на акционерите да бъдат най-малкото 
равно третирани, спрямо интересите, породени от конкурентната дейност.  

Съветът на директорите следва принципа всички сделки и договорености да бъдат извършвани при 
пазарни условия. Участието на трети независими страни, когато е налично, в транзакции със 
свързани лица или при сделки с потенциален конфликт на интереси се счита за гаранция за 
определянето на пазарните условия на сделката в интерес на всички участници. Дружеството 
разкрива информация за сделки със свързани лица съгласно действащото законодателство, 
изискванията на стандартите за финансова отчетност и правилата на Пазар „Beam“. 

Размерът на възнаграждението на Съвета на директорите се определя на база на чистата стойност 
на имуществото на Дружеството. Конфликт на интереси може да възникне с оглед оценките на 
активите и пасивите на Дружеството. Преодоляващ този риск е факторът, че финансовите отчети на 
Дружеството са предмет на независим финансов одит. В допълнение Импетус Партнърс ООД – лице 
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свързано с изпълнителния директор на Дружеството притежава привилегировани акции клас „B“ в 
капитала на Дружеството, чиито привилегии включват права на допълнителни разпределения. Това 
може да създаде стимул за членовете на Съвета на директорите да водят по-рискова управленска 
политика.  

Финансови инструменти 

Към 30.06.2022 г. справедливата стойност на финансовите активи е в размер на 5 944 хил. лв. и 
представлява 97% от активите на Дружеството.  

Когато са налични, Дружеството оценява справедливата стойност на инструмент като използва 
обявените цени на активен пазар за този инструмент. Справедливата стойност на финансовите 
активи и пасиви, които не се търгуват на активен пазар, се определя чрез използване на методи и 
техники за оценяване. Дружеството използва разнообразни методи и прави допускания, които се 
основават на пазарните условия, съществуващи към всяка отчетна дата. 

Цели и политика по управление на финансовия риск  

Целите и политиката на Дружеството по управление на финансовия риск е предоставена в Бележка 
15 Цели и политика по управление на финансовия риск от Междинния финансов отчет за 2022 г.  

Настоящи тенденции и вероятно бъдещо развитие  

Стратегията на ръководството за бъдещото развитие на Дружеството е свързана с откриване и 
инвестиране на средства в растящи и иновативни български или свързани с България компании, 
насочени към приходи от продажби от големи световни пазари. Фокусът на дейността на ИмПулс I 
АД е да постига нарастване размера на направените инвестиции, както и да създава текуща 
дивидентна доходност за своите акционери.  

Структура на капитала 

Към 30.06.2022 г. записаният капитал на Дружеството е 5 924 266 лв., разпределен в три класа акции, 
както следва: 

- 5 924 264 обикновени, поименни налични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 
1.00 лев, формиращи клас „А”; 

- 1 привилегирована поименна налична акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев, 
формираща клас „B”. Акцията клас „B“ предоставя на своя притежател права съгласно устава 
на Дружеството, в т.ч. право на допълнителен дивидент и допълнителен ликвидационен дял 
и право да номинира един член на Съвета на директорите. Акцията се притежава от Импетус 
Партнърс ООД, свързано с изпълнителния член на Съвета на директорите на Дружеството. 

- 1 привилегирована поименна налична акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев, 
формираща клас „C”. Акцията клас „C“ предоставя на притежател права съгласно устава на 
Дружеството, в т.ч. право на решаващ глас по определени решения на Общото събрание и 
право за номиниране на един член от Съвета на директорите. Акцията се притежава от 
Импетус Капитал ООД - изпълнителен член на Съвета на директорите на Дружеството. 

Към 30.06.2022 г. не е налице мажоритарен акционер, който да притежава повече от половината от 
акциите и правата на глас в Общото събрание на акционерите. В акционерната структура двама 
акционера притежават акции клас „А“, представляващи поотделно над 5% от капитала на 
Дружеството. 
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 Клас „А” Клас „B” Клас „C” Общо 
Aкционер Брой 

акции 
Капитал 

(лв.) 
Брой 

акции 
Капитал 

(лв.) 
Брой 

акции 
Капитал 

(лв.) 
Капитал (лв.) 

        
Импетус Партнърс ООД   1 1   1 
Импетус Капитал ООД     1 1 1 
Други физически и 
юридически лица 5 924 264 5 924 264     5 924 264 
        
Общо 5 924 264 5 924 264 1 1 1 1 5 924 266 

Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон 

Собствени акции на Дружеството 
През отчетния период Дружеството не е извършило придобивания или прехвърляния на собствени 
акции по смисъла на чл. 187д от Търговския закон. Към 30.06.2022 г. Дружеството не притежава 
собствени акции. 

За дейността си в Съвета на директорите неговите членове получават възнаграждение в рамките на 
обща сума, определена в съответствие с формулата приета от общото събрание в Устава на 
Дружеството. Размерът на възнаграждението на всеки от членовете се конкретизира с решение на 
Съвета на директорите. За отчетния период общият размер на възнаграждението е в размер на 29 
хил. лв. За посочения период не са изплащани променливи или условни възнаграждения, 
включително бонуси или премии, Дружеството не е поемало ангажимент за отсрочено изплащане 
на суми и членовете на Съвета на директорите не са получавали възнаграждения или обезщетения 
в натура. Дружеството не е заделяло или изплащало суми за пенсии или други обезщетения при 
пенсиониране на членовете на Съвета на директорите. 

№ Членове на Съвета на директорите 
Брой акции, 

клас "А" 
Брой акции, 

клас "B" 
Брой акции, 

клас "C" 
1. Импетус Капитал ООД, представлявано от:                     -                        -                        1   

i. Николай Мартинов – непряко чрез Юником Консулт ЕООД 50 000                      -                        -     
ii. Виктор Манев                     -                        -                        -    

3. Благовест Крачев           10 000                      -                        -    
4. Александър Величков (член на СД от 28.01.2022) 20 000                      -                        -    

Участия на членовете на Съвета на директоврите в управителни органи и капитала (>25%) на 
други дружества 
Импетус Капитал ООД участва като като неограничено отговорен съдружник в ИмВенчър I КДА и 
ИмВенчър II КДА и заема длъжност като член на Съвета на директорите на Биодит АД. 

Благовест Крачев заема длъжност като управител и е едноличен собственик на капитала на 
Хелиософт ЕООД. 

Александър Величков (избран като член на Съвета на директорите на Дружеството с решение на 
Общото събрание на акционерите от 20.02.2022 г., вписан, вписано в Търговския регистър на 
28.01.2022 г.) има участие над 25% от капитала в дружествата Поморие Винярд АД и Юра 2019 ООД. 
Александър Величков участва в управителните органи на дружествата Поморие Винярд АД и 
Пенсионноосигурително Акционерно Дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД. 

Специални правила за придобиване на акции и облигации 
Членовете на Съвета на директорите и ключовия ръководен персонал на дружеството нямат опции 
или други права да придобиват акции или облигации на Дружеството. 




