ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
КЪМ ГОДИШНА СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА “ИМПУЛС I” АД, ЕИК: 206421264,
СЪГЛАСНО ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т. 9 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА ПАЗАР BEAM
за изтеклата финансова 2021 година

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 финансовата година не е настъпила промяна в счетоводната политика на Импулс I АД.
2. Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за
счетоводството на емитента, ако участва в такава група
Дружеството не участва в група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.
3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като
преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на Закона за
счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни
инвестиции, преустановяване на дейност
През финансовата година:
•
•
•
•
•
•
•

Дружеството е учредено през 2021 г.
не са извършвани организационни промени в рамките на Дружеството
не е започнало производство по преобразуване;
не са извършени апортни вноски от Дружеството;
не е отдавано под наем имущество на Дружеството;
няма преустановени дейности;
са извършени дългосрочни инвестиции както следва:
- Дружеството е записало 28 045 обикновени акции от увеличението на капитала на
ИмВенчър II КДА, ЕИК 205737996, представляващи 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. Изпълнителният директор на Дружеството Импетус Капитал ООД е
неограничено отговорен съдружник и единствен член на съвета на директорите на
ИмВенчър II КДА.

-

-

Дружеството е придобило в две сделки 900 обикновени акции в капитала на ИмВенчър
I КДА, ЕИК 204870431, представляващи 2.45% 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. Сделките са сключена с трети
независими страни.
Дружеството е придобило акции от четири регулярно изплащащи дивидент компании,
регистрирани за търговия на БФБ на обща стойност 1 233 хил. лв., а след края на отчетния
период до датата на настоящата информация Дружеството придобива още една позиция
на стойност 350 хил. лв. Размерът на отделните участия е под 1% от капитала на
отделните компании.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани
прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се представя информация за
факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати
Дружеството е публикувало прогнозни финансови отчети в документа за допускане на пазар
„BEAM”. Прогнозният финансов резултат преди данъци е на стойност 185 хил. лв. Прогнозната
нетна печалба от промени в справедливата стойност на финансови активи отчитани през
печалбата и загубата е в размер на 220 хил. лв. Приходите от дивиденти са прогнозирани в
размер на 23 хил. лв. Към 31.12.2021 по прогнози общата стойност на активите на Дружеството е
6 543 хил. лв., от които 6 406 хил. лв. представляват финансови активи, отчитани по справедлива
стойност през печалбата и загубата и 137 хил. лв. парични средства, собственият капитал е на
стойност 6 524 хил. лв.
Съгласно заложените цели в документа за допускане на пазара „BEAM“ до края на 2021 г.
Дружеството влага 4 590 хил. лв. (71% от набраните при учредяването и увеличението на
капитала) средства в инструменти, които инвестират в растящи публични и непублични
компании. До 31.12.2021 г. ИмПулс I АД придобива акции от четири регулярно изплащащи
дивидент компании, регистрирани за търговия на БФБ на обща стойност 1 233 хил. лв., а след
края на отчетния период до датата на настоящата информация Дружеството придобива още една
позиция на стойност 350 хил. лв. Размерът на отделните участия е под 1% от капитала на
отделните компании.
Предварителният годишен финансов отчет за 2021 г. сочи финансов резултат преди данъци на
стойност 380 хил. лв. Нетна печалба от промени в справедливата стойност на финансови активи
отчитани през печалбата и загубата е в размер на 363 хил. лв. Приходите от дивиденти възлизат
на 68 хил. лв., а от предоставени услуги 3 хил. лв. Към 31.12.2021 по предварителен отчет общата
стойност на активите на Дружеството е 6 749 хил. лв., от които 6 187 хил. лв. представляват
финансови активи, отчитани по справедлива стойност през печалбата и загубата и 561 хил. лв.
парични средства, собственият капитал е на стойност 6 718 хил. лв.

През 2021 г. Дружеството е реализирало резултати, надминаващи публикуваните прогнози, като
отчита 105% надвишаване спрямо прогнозирания финансов резултат преди данъци, дължащо се
основно на нетната печалба от промени в справедливата стойност на финансови активи отчитани
през печалбата и загубата, която превишава прогнозите с 65%.
5. 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
Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства.
6. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми,
предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово
дъщерно дружество, в т. ч. и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията
между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на
погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.
През финансовата година „Импулс I“ АД не е отпускало заеми, не е предоставяло гаранции или
поемало задължения.

