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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
КЪМ ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 30.06.2015 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 – През отчетния
период няма промени в счетоводната политика на Дружеството.
2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента –
През отчетния период няма настъпили промени в икономическата група на
емитента.
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 не са
извършвани организационни промени в дружеството.
4. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати,
отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано
публикувани прогнози за тези резултати – през отчетния период
финансовия резултат, отразен във финансовия отчет на дружеството е
загуба. Дружеството реализира основно разходи, свързани с производството
и предприемането на защитни анти-кризисни мерки. Значително се наложи
да бъдат ограничени разходите за закупуване и преработка на суровина.
Това се наложи и поради обстоятелството, че през отчетния период
контрагенти на Дружеството отказаха реализацията на предварително
подписаните
договори.
Свиването
на
пазара
и
намалената
платежоспособност на крайните потребители също оказаха влияние върху
финансовия резултат на дружеството.
5. За публичните дружества – данни за лицата, притежаващи пряко и непряко
най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на
съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за
периода от края на предходния тримесечен периодАндрей Иванов Тенев – притежава 5 005 359 броя акции, представляващи 91,31 % от капитала на дружеството;
Няма настъпили промени в притежаваните от лицата гласове за периода от
края на предходния тримесечен период.

