
 

 
Допълнителна информация 

за група“ ЛАВЕНА “ АД град Шумен към 30.06.2022 година, съгласно 
 

чл.12, ал.1, т.4 на Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо 
разкриването на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане 

на ценни книжа до търговия на регулиран пазар 

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 дружеството. 

Група „Лавена“АД  изготвя финансовите си отчети в съответствие с Международните стандарти за 

финансови отчети (МСФО), които се състоят от: стандарти за финансови отчети и от тълкувания на 

Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по Международни счетоводни 

стандарти (СМСС), и Международните счетоводни стандарти и тълкуванията на Постоянния комитет за 

разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС),  които са 

приети от Комисията на Европейския съюз. МСФО, приeти от ЕС, е общоприетото наименование на 

рамката с общо предназначение-счетоводна база, еквивалентна на рамката, въведена с дефиницията 

съгласно § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството под наименованието 

„Международни счетоводни стандарти” (МСС). 

За текущата финансова година дружеството е приело новите и/или ревизирани стандарти и тълкувания, 

издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и респ. от Комитета за разяснения 

на МСФО, които са били уместни за неговата дейност.  

От възприемането на тези стандарти и/или тълкувания, практически приложими за годишни отчетни 

периоди, за предприятията в Рeпублика България, не са настъпили промени в счетоводната политика на 

дружеството, освен някои нови и разширяването на вече установени оповестявания, без това да доведе 

до други промени в класификацията или оценката на отделни отчетни обекти и операции. 

 

2. Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за 
четоводството на емитента, ако участва в такава. 

Група “Лавена” АД не е част от икономическа група. 

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

През отчетното шестмесечие не са извършвани организационни промени в рамките на 
групата на  емитента. 

 
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. 
 



 

Съветът на директорите на “Лавена” АД не е вземал решение относно публично 
представяне на прогнозни финансови резултати на групата. 

 

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; 
 
 
Акционерите, притежаващи акции в “Лавена” АД над 5% от гласовете в Общото събрание 
са следните: 
 

Акционери на "Лавена" АД

брой % начин брой % начин

Балтимор ООД София 7 435 443 74.96 пряко 7 435 443 74.96 пряко

Софарма АД 1 312 102 13.23 пряко 1 311 883 13.23 пряко

Притежавани акции 

към 30.06.2022 г.към 31.12.2021 г.

Притежавани акции 

 

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролните 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; 
 

Притежаваните акции на “Лавена” АД от членове на Съвета на директорите и 
Прокуристите: 

Акционери Заемана длъжност

Брой % Брой %

Константин Шаламанов Председател на СД 159805 1.61 159805 1.61

Стела Йорданова Член на СД 4 154 0.04 4 154 0.04

Галина Дишовска Прокурист 7 440 0.08 7 440 0.08

Силвия Дишлева-Атанасова Прокурист
7 440 0.08 7 440 0.08

Акции, притежавани 
към 30.06.2022 г.

Акции, притежавани 
към 31.12.2021 г.

 

 

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; 
 
Група “Лавена” АД няма образувани  съдебни,административни или арбитражни 
производства, както и искания или решения за прекратяване и обявяване в ликвидация. 

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество, или от 
техни дъщерни дружества заеми, предоставените обезпечения или поетите 
задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в т.ч. и на свързани 
лица с посочване на имена или наименование и ЕИК на лицето, характера на 



 

взаимоотношенията между емитента или неговите дъщерни дружества и лицето 
заемополучател, размер на неизплатената главница, лихвен процент, дата на 
сключване на договора, включително допълнителни споразумения, краен срок на 
погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от 
посочените в тази разпоредба, както и целта, за която са отпуснати, в случай че са 
сключени като целеви. 

Към 30.06.2022 г. дружеството има сключени договори за заем в качеството му на 
заемополучател. 

Условията, при които са предоставени заемите са както следва: 

Заемодател 

  

Договорена 
сума 

Лихвен % Срок на 
погасяване 

Остатък по 
главница  

“Балтимор” ООД, град София 
3 500 000 

EUR 
4 % 14.12.2024 г. 1 545 000 EUR 

 
 

 

26 Август  2022 г. 

град Шумен 

Галина Дишовска  

Прокурист на „Лавена“ АД 

 


