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ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ  АД

Консолидиран отчет за всеобхватния доход 
за периода, приключващ на 30 юни 2010 г.

в хиляди лева Бележки 01.01.2010 
30.06.2010

01.01.2009 
30.06.2009

Приходи от застраховане и здравноосигурявяне 3 134,514 132,504
Разходи за застраховане и здравноосигуряване 4 (132,759) (135,620)
Нетна печалба от застраховане и здравноосигуряване 1,755 (3,116)

Приходи от финансови услуги 5 11,321 16,160
Разходи за финансови услуги 6 (10,840) (13,715)
Нетна печалба от финансови услуги

481 2,445

Приходи от продажба на автомобили 7 48,185 30,254
Разходи за продажба на автомобили 8 (46,631) (29,962)
Нетна печалба от продажба  на автомобили 1,554 292

Приходи от услуги-недвижими имоти 9 3,103 423
Разходи за услуги-недвижими имоти 10 (3,614) (467)
Нетна печалба от услуги - недвижими имоти (511) (44)

Приходи от продажба на продукция 11 7,568 9,420
Разходи за продажба на продукция 12 (6,903) (8,909)

Нетна печалба от продажба на продукция 665 511

Финансови приходи 13 923 7,728
Финансови разходи 14 (2,563) (3,135)
Нетни финансови приходи (1,640) 4,593

Приходи на дружеството - майка 15 358 131
Разходи на дружеството - майка 16 (2,939) (6,958)
Нетна печалба на дружеството- майка (2,581) (6,827)

Други приходи/разходи 17 7 (36)
Разходи за амортизации 18 (5,245) (3,750)
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Консолидиран отчет за всеобхватния доход - продължение
Дял от печалбата на асоциирани предприятия 19 420 460

Печалба/(загуба) преди данъчно облагане (5,095) (5,472)

Разходи за данък печалба 20 (24) (7)
Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху 
печалбата 21 - (2)

Нетна печалба/(загуба) за годината, отнасяща се към: 46 (5,119) (5,481)
Собствениците на предприятието-майка (4,697) (4,023)
Неконтролиращо  участие (422) (1,458)

Друг всеобхватен доход за годината нетно от данъци - -

Общ всеобхватен доход за годината ,след данъци (5,119) (5,481)

Общ всеобхватен доход , отнасящ се към: (5,119) (5,481)
Собствениците на предприятието-майка (4,697) (4,023)
Неконтролиращо  участие (422) (1,458)

Бележките към междинния консолидиран финансов отчет представляват неразделна част от него. 
Тези финансови отчети са одобрени от Управителния съвет на Еврохолд България АД.

Съставил:                                                                                           Подписани от името на УС:
                   /Т. Попов/                                                                                                                       /Ас. Минчев/

Дата:  31 август  2010 г.                                                             
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Консолидиран отчет за финансовото състояние
към 30.06.2010 г.

в хиляди лева Бележки 30.06.2010 31.12.2009
АКТИВИ
Парични средства 23          45,068           45,348 

Вземания
Вземания по застрахователни и здравноосигурителни 
операции

24           91,695           86,061 

Търговски и други вземания 25           31,183           35,061 
Други вземания 26           19,962           22,515 

       142,840         143,637 
Други активи
Машини, съоръжения и оборудване 27, 27.2-5           40,234           42,367 
Нематериални активи 29             2,474             2,752 
Материални запаси 30           37,502           38,628 
Финансови активи 31           22,132           25,482 
Други активи 32             5,954             6,051 

       108,296         115,280 

Инвестиции
Земи и сгради 27, 27.1           23,975           21,170 
Инвестиционни имоти 28           22,463           22,451 
Инвестиции в асоциирани и други предприятия 33           21,268           14,541 
Други финансови инвестиции 34             9,437             7,411 
Нетекущи вземания 35          107,771          120,651 

       184,914         186,224 

Търговска репутация 36        177,631         177,635 

ОБЩО АКТИВИ        658,749         668,124 

Консолидиран  отчет  за  финансовото  състояние  -  
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продължение

ПАСИВИ Бележки 30.06.2010 31.12.2009
Заеми от банки и небанкови финансови институции 37          152,497          171,815 
Задължения по облигационни заеми 38           59,075           63,267 
Нетекущи задължения 39           18,275           12,561 
Текущи  задължения 40           27,509           28,971 
Търговски и други задължения 41           36,198           26,673 
Задължения по презастрахователни операции 41.1             3,920             4,093 
Пасиви по отсрочени данъци 42           13,355           13,363 

       310,829         320,743 
Технически резерви, в т. ч.:
Застрахователни резерви 43          120,913          117,020 
Здравноосигурителни резерви 43               547               553 

       121,460         117,573 
Собствен капитал
Акционерен капитал 44           62,498           59,819 
Премийни резерви при емитиране на ценни книжа           29,363           29,363 
Общи резерви             7,373             7,354 
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите              (747)            (1,638)
Специализирани Резерви            (2,433)              (874)
Неразпределена печалба           80,081           78,788 
Текуща загуба 46            (4,697)             1,293 

       171,438         174,105 

Неконтролиращо участие общо 45, 46          55,022           55,703 

ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ        658,749        668,124 

Бележките към междинния консолидиран финансов отчет представляват неразделна част от него. 
Тези финансови отчети са одобрени от Управителния съвет на Еврохолд България АД.

Съставил:                                                                                           Подписани от името на УС:
                   /Т. Попов/                                                                                                                       /Ас. Минчев/

Дата:  31 август  2010 г.                                                             
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Консолидиран  отчет за паричните потоци
За периода, приключващ на 30.06.2010 г.

в хиляди лева 01.01.2010 
30.06.2010

01.01.2009 
30.06.2009

Печалба/загуба преди  данъчно облагане за периода:
         (5,095)       (5,472)

Коригирана с:
   Амортизация            5,245           3,750 
  Разлики от промяна на валутни курсове и операции с 
финансови инструменти             (227)         (1,225)
Обезценка на активи                   -                    -   
   Разход за лихви            7,485           9,596 
   Печалба на асоциирани предприятия                420                  -   
   Приходи от лихви          (6,681)      (11,912)
   Приходи от дивиденти                (44)            (342)
 

Оперативна печалба преди промяна в работния капитал            1,102         (5,605)
 
Увеличения/намаления на търговски и други вземания

      (13,677)      (42,722)
Увеличение/намаление на активи          (1,126)      (16,421)
Увеличение/намаление в търговски и други задължения

         38,188 54,414
 

Парични средства възникнали от оперативна дейност          24,487      (10,334)
Получени/Платена лихва                   -                    -   
Платени данъци             (462)            (295)
 

А. Нетни парични потоци от оперативна дейност 
 
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

Покупка на дълготрайни активи             (970)         (2,290)
 Постъпления от  продажба на дълготрайни активи                479                 69 
Предоставени заеми             (411)         (2,063)
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т. ч. по финансов 
лизинг          (1,359)         29,752 
 Получени лихви по предоставени заеми                   -             5,072 
 Покупка на инвестиции       (12,872)      (37,036)
 Постъпления от продажба на инвестиции            7,358         18,945 
Получени дивиденти от инвестиции                  84               323 
 Курсови разлики          (1,020) -
 Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност                282           8,237 

Б. Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (8,429) 21,009
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ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
Постъпления от емитиране на ценни книжа                  41 -
Постъпления от заеми          44,368         20,319 
Платени  заеми       (45,928)      (22,236)
Платени задължения по лизингови договори          (5,180)         (1,979)
Платени  лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно 
предназначение          (8,707)         (7,527)
Изплатени дивиденти                  (1)            (254)

Други постъпления/ плащания от финансова дейност             (469)         (1,031)

Нетен паричен поток от финансова дейност (В)       (15,876)       (12,708)

Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)             (280)          (2,328)

Д. Парични средства в началото на периода          45,348         59,845 
Е. Парични средства в края на периода          45,068         57,517 

Бележките към междинния консолидиран финансов отчет представляват неразделна част от него.

Тези финансови отчети са одобрени от Управителния съвет на Еврохолд България АД.

Съставил:                                                                                           Подписани от името на УС:
                   /Т. Попов/                                                                                                                       /Ас. Минчев/

Дата:  31 август  2010 г.                                                             
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Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

за периода, приключващ на 30.06.2010 г.

в хиляди лева
Основен
капитал

Премийни
резерви

от емисии

Целеви резерви

Общи Други

Финансов
резултат

Общо
собствен
капитал

за 
групата

Неконтр
олиращо 
участие

Общо

Салдо към 31.12.2009 г.
            5

9,819 
             29,

363 
      7,3

54 
  

(2,512)
            80,0

81 
          17

4,105 
            55

,703 
          2
29,808 

Формиране на резерви - - - - - - - -
Ефект от консолидационни 
процедури 2,679 - 19 (668) - (2,030) (681) (1,349)
Нетна печалба/(загуба) (4,697) (4,697) - (4,697)

Друг всеобхватен доход: - - - - - - - -
Преоценъчен резерв от 
преизчисление във валутата на 
представяне на чуждестранни 
дейности - - - - - - - -
Промяна в справедливата 
стойност на финансовите активи - - - - - - - -
Общо друг всеобхватен доход - - - - - - - -
Общо всеобхватен доход - - - - - - - -

Салдо към  30.06.2010 г. 62,498 29,363 7,373 (3,180) 75,384 171,438 55,022 226,460

Бележките към междинния консолидиран финансов отчет представляват неразделна част от него. 
Тези финансови отчети са одобрени от Управителния съвет на Еврохолд България АД.

Съставил:                                                                                           Подписани от името на УС:
                   /Т. Попов/                                                                                                                       /Ас. Минчев/

Дата:  31 август  2010 г.                                                             
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