
Допълнителна информация по чл. 33, ал.1, т.6 
от Наредба № 2 от 17.09.2003 год. на “ЧАЙКАФАРМА 

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА” АД 
към 31.12.2015 год. 

 
 
 
 

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. 

Индивидуалният финансов отчет на “ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ 
ЛЕКАРСТВА” АД  е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансови 
отчети, приети в Европейския съюз. 

По подробна информация за счетоводната политика на дружеството може да намерите 

на  т.ІІ.1.  База  за  изготвяне  на  индивидуалния  финансов  отчет  в  Приложения  към 
индивидуалния МФО за периода от 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 

 
 

2. 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: 

 

Балансовата стойност на инвестициите в дружества е както следва: 
 

 

31.12.2015 Участие 31.12.2014 Участие

BGN '000 % BGN '000 % 
 

Чайкафарма ВЛДВ  АД България 1 1% 1 1% 

 
 
 

3. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на 

публикувани   прогнози   за   резултатите   от   текущата   финансова   година,   като   се 

отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и 

обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най- 

малко за следващото тримесечие – няма актуализация на прогнозните резултати. 
 

 
4. 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 период: 

АКЦИОНЕРИ Брой акции /%/ Брой акции /%/ 

31.12.2015 г. 31.12.2014 г. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Тихомир Каменов 47 578 487 /95,92%/ 41 760 000 /96%/ 

 
 

 
 
 
 
 



 
6. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, 

касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на 
дружеството- няма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

––––––––––––––––––––– 
Бисер Георгиев 
Изпълнителен директор 


