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МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

към годишния финансов отчет 

на „МФГ ИНВЕСТ”АД, ЕИК 207 055 357 (Дружеството), 

за IVто тримесечие на 2022 година 

 

Ръководството представя Доклад за годината, приключваща на 31 декември 2022 година, 

изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети за 

прилагане от Европейският съюз („МСФО, приети от ЕС“).  

 

МФГ Инвест АД ("Дружеството" или „Компанията") е Акционерно дружество учредено на 18 

април 2019 г. като Дружество с ограничена отговорност и преобразувано чрез промяна на 

правната форма по реда на чл.264 и следващите от Търговския закон, считано от 19 август 2022 

година. Дружеството има предмет на дейност: придобиване и управление на дялови участия. 

 

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, р-н Люлин, бул. 

Джавахарлал Неру No 28, ет. 2, оф. 40-46. 

 

МФГ Инвест АД се управлява от Съвет на директорите, който се състои от:  

✓ Неделчо Йорданов Спасов, 

✓ Станимир Светославов Василев, 

✓ Петър Благовестов Дамянов. 

 

Дружеството се представлява и управлява заедно и поотделно от Неделчо Йорданов Спасов и 

Станимир Светославов Василев – Изпълнителни Директори. Управителите/Изпълнителните 

директори и членовете на Съвета на директорите на Дружеството не са получавали 

възнаграждение за 2022 и 2021 години. 

 

Регистрираният капитал на Дружеството е в размер на 10 795 016 лева. Състои се от 10 795 016 

(десет милиона и седемтстотин деветдесет и пет хиляди и шестнадесет) акции на стойност от по 

1 (един) лев всяка. Капиталът е записан от „Мениджмънт Файненшъл Груп" АД и акционери, 

записали акции чрез пазарът за растеж на МСП - BEAM. Всяка акция дава право на глас в Общото 

събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял. Всяка акция дава право на 

един глас. Правото на дивидент и на ликвидационен дял се определя от Устава на Дружеството 

и правилата на Търговския закон. 

 

Към 31 Декември 2022 г. броят на служителите наети по трудов договор е един човек (за 2021 г. 

– 5 човека). 

 

През годината, приключваща на 31 Декември 2022 г., дружеството реализира печалба в размер 

на 10 613 хил.лева, която е сформирана основно от промени в справедливата стойност на 

финансови активи, както и финансови разходи за лихви и разходи свързани с възнаграждението 

на персонала.  

През годината, приключваща на 31 декември 2021 година Дружеството реализира печалба след 

данъчно облагане в размер на 16 126 хил. лв. , която е сформиранао основно от промени в 

справедливата стойност на финансови активи и от приходи от продажба на инвестиции. През 

годината, приключваща на 31 декември 2021 година, основните разходи на дружеството са 

финансови разходи за лихви и разходи свързани с възнаграждението на персонала. 

 

Към 31.12.2022 г. общо активите на Дружеството са 45 394 хил. лв. (29 435 хил. лв. към 31.12.2021 

г.). Търговските и други вземания възлизат на 146 хил. лв. (6 хил. лв. към 31.12.2021 г.). 

 

Права на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции на МФГ Инвест АД. 

Всеки член на Съвета на директорите има право да придобива акции на МФГ Инвест АД при 
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спазване на всички условия, включително допустими за това периоди, съгласно Правилата за 

допускане на финансови инструменти на пазар BEAM, Регламент (ЕС) 596/2014 относно 

пазарната злоупотреба, Делегиран регламент (ЕС) 2017/565, както и всички законови и 

подзаконови актове, свързани с тяхното приложение. 

 

Договори по чл.240б от Търговския закон, сключени през годината 

Членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица не са сключвали през 2022 г. 

каквито и да е договори с МФГ Инвест АД. В този смисъл, не са сключвани и такива договори, 

които излизат извън обичайната дейност на Дружеството или съществено да се отклоняват от 

пазарните условия. Дружеството няма сделки със свързани лица. 

 

Дружеството не е извършвало действия в областта на научноизследователската и развойната 

дейност. Дружеството няма клонове в страната или в чужбина. 

 

Важни събития, настъпили след края на отчетния период 

 

Не са настъпили събития след 31 декември 2022 година, които да налагат допълнителни корекции 

и/или оповестявания във финансовия отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31 

декември 2022 г. 

 

Предвиждано развитие на Дружеството и перспективи 

 

За 2023 година основните цели на ръководството на Дружеството са: 

- Увеличаване стойността на портфейла чрез инвестиране в иновативни и перспективни 

нови компании, развиващи дейност в сферата на финансовите услуги (финтех), 

електронната търговия и технологиите; 

- По-ефективно управление на портфейла и реализиране на exit, в случай, че има 

подходящи условия за това 

 

Отговорности на ръководството 

 

Ръководството на МФГ Инвест АД е изготвило финансовия отчет За годината, приключваща на 

31 декември 2022 година, който дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството 

към края на периода и неговите счетоводни резултати. Финансовия отчет се изготвя в 

съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО). 

 

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че 

при изготвянето на финансовия отчет За годината, приключваща на 31 декември 2022 година е 

спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и 

разходите. 

 

 

 

 

28 февруари 2023 година  Изпълнителен директор:__________________________ 

гр. София         Неделчо Спасов 
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