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ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
“Надзор на инвестиционната дейност”
гр. София-1303, ул. “Будапеща” № 16
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ” АД
гр. София-1303, ул. “Три уши” № 10
“ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД
гр. София-1303, ул. “Три уши” № 10
ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Уважаеми Господа,
Уважаеми акционери,
Съгласно изискванията на чл. 100н от ЗППЦК и Наредба № 2/09.11.2021 г., „Гоце
Делчев-Табак“ АД Ви представя заверен годишен индивидуален финансов отчет за 2021
година, който се състои от:
1. XHTML формат на отчета в съответствие с изискванията на Делегиран регламент (ЕС)
2018/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета, чрез регулаторни технически стандарти за
определянето на единния електронен формат на отчетите. Той съдържа:
-

Годишен финансов отчет с 4-те форми за 2021 г.

-

Политика и пояснителни бележки към годишния финансов отчет

-

Годишен доклад за дейността

-

Декларация за корпоративно управление

-

Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията

-

Декларации от отговорните лица

-

Информация по Приложения № 2 и № 3 към чл. 10 от Наредба № 2 от
09.11.2021 г.

-

Електронна препратка към публикуваната вътрешна информация по чл. 7 от
Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16
април 2014 г., относно обстоятелствата, настъпили през 2021 г.

-

Доклад от независимия одитор

-

Декларация по чл. 100н от ЗППЦК от одитор

2. Годишни справки по образец, одобрени от заместник-председателя на КФН.
Информираме Ви, че съгласно годишния

финансов отчет, финансовият резултат на

дружеството за 2021 година е загуба в размер на 450.16 лв. спрямо загуба от 60 619.42
лева за 2020 година.
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