
нид,,индусIриАлЕн Фонд, Ад

МЕЖДИНЕН ФИНЛНСОВ ОТЧЕТ

кьм 30.09.2022r.



н}ш,,иFцустрI,IАлЕн Фонл,. Ад
МЕЖД4НЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 3А ПЕРИОМ, ПРИКЛЮЧВАЩ FIА 3О,09.2022 t

СЬДЪРЖАНИЕ

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА ИДРVТI4,I ВСЕОБ)(BАТЕНДОХОД
ОТЧЕТ ЗА ФИFIАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНIДI КАПИТАЛ
ОТЧЕТ ЗА ПАРI,ННИТЕ ПОТОЦИ

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ /ПРИЛОЖЕНИЯ /
1. инФормАцI,ш зА дружЕството
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОД}IАТА ПОЛИТИКА
3. упрАвлЕниЕ IlA рискА
4. прIд(оди от Фи}IАнсовА дЕЙност
5. рАзход4, свързАни с ФинАнсовАдЕЙност
6. РДЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНАДЕЙНОСТ
7. гIАриtIни срЕАствА и пАриtIни ЕквивАлЕнти
8. инвЕстлшии в дялови rIF,-нни кни)кд
9. инвЕстл1I_Iии в дългови rЕнни книжА
10,друтиАктиви
11. соБствЕнкАлитАл
12. търговски идрути зАдължЕнI4lI
13. свързАнилрпдА. сдЕлки сьс свързАнилицА
14. инзвънрЕдни съБитиrI исъБчrтия слЕдмтАтА нА състАвянЕ
НА БАЛАНСА

J

4

5

6

7

8

12

1з

1з

1з

1з

73

74

14

14

15

15

15

2



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗЛ ПЕtIА^БАТА ИАИ ЗА_ГУБАТЛ И ДРУТИЯ ВСЕОБХВЛТЕН ДОХОД
за периода, завършващ на 30.09.2022 г.

Положитеzrни разлики от операции с финансови
иЕструIt{еЕти

Отрицатеrrни р*lлиrg.r 0т оперilцrи с финансови
инсгрwеrrп.l

Печмба (загуба) от операцпп с финансовп
ицсгруtЕенти

Приходи от лихви

Прихоаи от дивиденти

Печалба (загуба) отlиr(вп и мвиденти
Друли финансови разходи
Печмба (заryба) от друга фппансова дейност
Разходи за вънпlни услуп.
Разходи за персоЕма

Разходи за амортизация

Печмба (загуба) от оперативна дейност

Печмба (заryба) прем об,rагаtlе даIfьци

flerrra печмба (загуба) за периода

Доход на earra акчия (лв.)

Дрlт всеобхватендоход

Общ всеобхватен доход

IТрп,tоzсенп.яга на с7р, 7 до стр, 16 са неразделlа .IacT от

фпнансовttя

ПРuлоэrенuе
м

Ръководител:

30.09,2022 r.

(в хиzr.,rв.)

18

(3)

15

48

5

53

(4)

(4)

(10)

(62)

(72)

(8)

(8)

(0.004)

30.09.2021 г.

(в хип.лв.)

117

(52)

65

0.016
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оссъставител:

17.70.2022 r.
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нI,ц,,иFцустриАлЕн ФоFlд, Ад
МЕЖД4НЕН ФИFIАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОМ, ПРИКЛЮЧВАЩ FIА 30.09.2022r.

МЕ2КДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИЕIАНСОВОТО СЬСТОЯНИЕ
кьrд 30.09.2022 г.

ПЬuлоэtсенасNi 30.09.2022r.

(в хи,r.ш.)

Актпви

Теlсущи актпвп

Пари.лrи средства и парични еквивмеЕrи

Иrтвеспации Е млови ценни кнюка

Иrтвесп,rции в дълrOви ценни кнюка

!9уrтr аrпви

Преа,гr,rатени рлrхом

Общо аr<гиви

собствен капитад и пасивп

собствен капитм

Основен аюIионФен KaIrиTaл

Резерви

Натрупана печмба(заryба)

Текущи паспви

Търювски и другI4 задължения

Общо капитм и пасивп

IТрп.ложениtта ца стр. 7до сlр. 1б са пераздемtа.Iаст от

фннансовлtя оlчет

съставител:

Мария .А,длмитрова

77.70.2о22 r
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н}ц,,иIцустриАлЕн Фонл( Ад
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 3А ПЕРИОМ, ПРИКДЮЧВАЩ FIA З0,09.2022r.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
кьм 30.09.2022 г.

ПРчлоэtсенttе
основен

акциоIrерен
клтитал

Премиен

резерв

Резерв от
последващи
преоценки

(94)

Ару* Печмба
резерви (3оубФ

(в хиzr.лв.)

общо
собсrвен
клIитал

м

Саддо rcbM 01.01.2021 г. 2015 24

Промени в собстъения капитм за
2о2lr.

Супла на обrция всеобхватния доход
за периода, в т.ч.

- lreтHa печаt а]зжубаза
годината

- други комлоrrетrп,r на обrrц-rя

всеобхватен доход

увеличение на капитала

Саддо rcbM 3l.|2,2ОИr. 11 2015 24

Промени в собствепия капитм за
2022r,

Сума на общия всеобlватния доход
за за периода, в т.ч.

- HeTrra печмба/ заrуба за
годияата
- друrтr компонеrrп,r на обrrрrя

всеобхватен доход

Смдо rcbM 30.09.2022r. 2015 24

Irрплохенu.ята Еа стр. 7 до сlр. 76 са пераздепЕа чIаст от

Мария!лмитрова

2l9 (564) 1600

34 108

34 з4

75 75

(19) и9 (5ю) 1709

(69) (8) (|т

(8) (8)

(69) 34 (34) (69)

(88) 253 (572) tбэ2

сi р

Ад

75

11

СъсT авите,r:

77.|0.2022l

отчIет

[ш,
Ръководител: g
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н}ц,,иFцустрI,IАлЕн ФоIц., м
МЕЖД4НЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 3А ПЕРИОМ, ПРИКАЮЧВАЩ ЁIА 30.09.2022r

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА IIАРIdtIНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ gа 30,09.2022 г.

ПРttпоэrенuе 30.09.2O22t,

(в хи,r.rrв.)

м 30.09.2021 г.

(в хиа.ш.)

Наименование на паричните потоци

Парични потоцп от инвестиционна дейносг

I. Парични потоци от инвесттлционна дейност

Парични потоци, свързани с текlлци фиrrансови акгиви

Аихви, комисионни, дивидеIrти и др. подобни

Друм посьпzrения/пzrащагмя/ от оперативна дейносг

ЕIеттrи парични потоци от инвестициояна дейност

II. Папични потопи от опеDативна дейност

Парични потоци, свързани др}ти коrrграгенти

Парични потоци, свързани с тудови възнаграяцения

ГIrrатеrrи/възсrановени да}fьци

Нетни паричIrи потоцп от оперативна дейност

Други парични потоци от финаrrсова дейносг

Неттrи парични потоци от фивансова дейност

Изменение на паричпите средства през период\а

Паричви средства и паричпп еквпвмевтп в начмото Еа периода

Парични средства и паричнц еквивмецти в крarя ва
периода

IIрнложенпята Еа сIр. 7до стр. 16 са нераздеыtа \IacT от
флlнансовttя оlчет

64

44

(46)

62

(3)

зз

30

(1 5)

(46)

(4)

(65)

)

(33)

53

20

GTP

(1 1)

(5D

(6)

(74)

9

9

(3)

16

13

)

il4

7

Ръководител:
соФрlя

)

о
о

съставител:

17.10,2022 r.

Мария У;.п,литрова *
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нрIд\,,иrцустриАлЕн ФоFц., м
МЕжД4НЕн ФИнАНсоВ оТчЕТ 3А ПЕРИом, ПРИк^юЧВАЩ FIA 30.О9.2О22 r,

пояснитЕлни БЕлЕжки /приложЕнvlя /

1. инФормАция зл др]гжЕството
НИ!,,,Индустриален фоrд" АУ, е иrтвесгиционно дрrжеqгво от затворен тип, регистрирано
в Търговския регистър с ЕИК: 127247332. Седалището lra дрrл(есгвото е гр. София, а адресьт
на управлеIlие е гр. София, yrr. С,rавянска JФ 5, ет. 4. Адресьт за кореспонденция Еа
дрrл(еството е цр. София 1111, ул. ,,КалиЕа Малина" Ne 8, ет. 1.

Предметът на дейносг на НIrЦ,,Индусгриа,rен фонд" А!, е иквестиране, на принципа на

разпределеIIие на риска, на паричЕи средства в преrвърляеми цеЕни книжа и Арути
ликвими финансови активи, набрани чрез пу6rrично премагане на акции.

Друхеството притежава издаден от Комисия за финансов надзор (КФЦ лиценз за

извърIIIване rra дейноgг като национа^но иЕвестиционIIо дружество от затвоРен тип - N9 1

НИФ/12.11.2074t

.А,епозитар на.Щруэкесгвото е КВС Банк Бъzrгария (премшно наименовеание Рйфйзенбанк
/Бъмария/ ЕАД. ýоговорът за Аепозитарни усл}ти е сключеЕ на 15.09.2014 г.

НИý "Индустриален фоrд" АД е акционерно дрrжество с емостепенна система на

управление, като управлеIrието се оgьществява от Съвет на мректорите (Сý, gьсТОЯЩ Се

трима членове, gьответЕо:

Николай Георгиев Маринов;

,А,аниеrr Георгиев Аrrександров;

Тодор !дмитров Кочев.

През третото цимесечие на 2022 r. Ее са извърIIIвани промени в qbcTaBa на Съвета на

мректорите.

НИ}, "ИнДустриалеН фоrд" АД се представляВа поотАелНо от ИзгьЛнитеАниЯ мреюор
николай Георiиев Маринов и от Прокуриста ТеоАора Георгиева Якимова-фецска.

,7



н}ц,,иIцустриАлЕн ФоFц, Ад
мЕжд}IнЕн Финднсов отчЕт зд пЕриом, приключвдщнд 30.09.2022r.

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОМАТА ПОЛИТИКЛ

Междинният финансовигг отчеТ на Друяtесгвото кьм 30.06.2022 t е изготвен в gьответствие

с Междунаромите стандарти за финансови отчети оrIсФо), които се gьстояТ от: сТаIrдарТи

за финансови отчети и от тълкрания на KoTnMTeTa за разяснения gа МСФО GtРМСФО),
одобрени от Съвета по междуЕароми счетоводни стаIrдарти (СМСС) и Междунаромите
счетовоми стандарти и тълкраЕияrтл на Посгоянния комитет за разясЕяване (ПКР),
одобрени от Комитета по МеждуЕароми счетовоми стандарти (КМСС), които ефекГивнО

са в сила на 7 януарв 2021, t и които са приети от Комиси.rга на Европейския gьюз кьм
01.01.2020 г.

Междинният финансов отчет Icr,M 30.09.2022 г. е изготвен набаза историческаТа цеЦа.

Дрр*tеството вом своите счетоводни регистри в бъ,rгарски zreBa (BGIr) - отчетна валуrа за

представяне, Данните в отчета и приложеЕията кьм него са представени в хиляди лева, освея
ако нещо друго изрично не е указано.

Предсгавянето на финансов отчет gьгласно Международните стандарти за финансови
отчети изисква ръководството да напрzlви най-добри при6rrизителни оценки, Ilачисления и

разумно обосновани премоложеЕия, които оказват ефекг върху отчетените стойности на
акгивите и пасивите, на приходите и разхомте и на оповестяването на условЕи вземания и
задължения кьм ллтжл на отчета. Тези при6rrизитеrr,ни оценки, начисления и
предположения са основани на информлциятц която е Еаличца кьм датата на финансовия
отчет, поради което бъдещите факгически резултжи биха могли да бъдат различни от тях (в

условия на фивансова криза несиryрЕостите са по-значитеzrни).

Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет ръководството е Еаправило прецеЕка
на способността на Дрр<еството да продължи своята дейцоqг като дейсгващо предприятие
набаза на IlаАичната информачия за предвиммото бъдеще.

Сравнптеани данЕп

АРрr<есгвото цреАставя сравните^на информация в настоящия финансов отчет за емн
сьответен предходен период.

КогаТо е необхоммо, сравнителните даЕни се рекrrасифицират и преизчисляват, за ла се
посТигне gьпоставимост спрямо промени в предстrlвяЕето за отчетния период, спрямо
предхомия

ФункционмIIа ва^ута и признаване на курсови разлики

ФУнкционаrrна и отчетнавалутл на представяне Еа финансовия отчет е бъrrтарският лев. От
1.07.7997 г. 

^евът 
е фиксиран в gьответствие gьс 3акона за БНБ кьм германската марка в

сьОТношение DEM/BGN = 7, а с въвеждането на еврото - в gьотЕошеIlие EUR/BGN
1,95583.

ПРи гьрвоначаАно призЕаваIIе, всяка сделка в чrяцесrрлннл валуL се злписва във

функционалнаiтава^уq като кьм qл{ата в чrждесграIrlrа вzrлута се прилага обменният клrс
кьм момента Ila сделката или операцията.

ПаРичните среАства, вземанията и задъля(енията, като моцетарни отчетни обекги,
Аеноминирани в чrждестанна валута се отчитат във функционалната валуга, като се прилага
обменниrг кцlс, пуб,ликраЕ от БНБ за послемия работен деrr на сьответния месец.

Ефекгите от курсовите разлики, свързани с }"режддIето ца сделки в тркдесгранна валута или
отчитането Еа търговски сделки в чуждестаЕIrа валута по курсове, които са различни, от
тези, по които първоначално са биьп признати, се вклю!Iват в отчета за общия всео6:<ватен
АохоА в момеЕта Еа възникването им, като се третират като ,други оперативни
доходи/заryби от дейностrл" и се представят HeTIlo.
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н}ц,,и}цустрI4АлЕн ФоIц., Ад
МЕЖД4нЕН ФИFIАнсоВ оТчЕТ ЗА ПЕРИом, ПРИкАючВАЩ нд 30.09.2022r.

Приб,rизите^IIи оцепки и предпо^оrкенЕя

съставянето на финансовия отчет Ilалага ръководството да направи прибаизr.rтелни оценки
и преАпоАожения, коитО в^ияяТ върхУ сгойността на отчетеЕите активи и пасvrви, и
оповестяването на усАовЕи активи ц пасиви кьм датата Еа отчета за финансовото с:ьстояние,
какго И върху отчетените прихом и разхом за периода. Бъдещите факгически резултати
могат Аа се ра3^ичrlват от направените прибАи3итеАни оцеЕки и разликата да е 6:ьществена
за финансовия отчет. Тези оценки се преразrлеждат регулярно и ако е необходима промяяа,
послемата се отазява в периода, през койго е сrLнала известна.

Признаване па приходите и разходите

ПРИХОДrЛГе и Разхомте се начисляват в момеЕта на тяхното възникване, независимо от
паричЕите постъп^ения и пллIll,авия, Отчитаrlgго им се извърIIIва при спазване на
изискваIlето Еа причиrrЕа и сгойноgгна връзка между тях.

ПРИхОдиТе се оцеIrяваТ по справемивата сгойност на полr{еното или помежащото на
полг{аване възнаграждение под формата на париЕIни еквивалеIIти или паричЕи средства.

Приходите се отазяват във финансовия резултат за цериода, през който е оgьществена
операцията, неза8исимо от периода на изплащането.

Приходите от ли)ви се отчитат като се използва метода на ефекгивния ли)веII процеrrт,
преАставляващ процеЕrтъ\ който точно мскоЕтира очакваните бъдещи парични плащания
за очлIвания срок на финансовия инструl!{ент или за по-кратък период, когато е ylrecTнo, Ао
балансовата сгойrrосг на финансовия актив. Приходът от ли)ви се включва във финансовия
приход в отчета за всеобtватния доход.

Финасови активп

Кzrасификачия

От 1 яrrуари 2018 г. Дружеството к,rасифичира фивансовите си alсr'yIв'и в следнI4те категоРии
Еа отчитане:

- финансови активи, които впоследствие трябва да бъдат отчитаЕи по спраВемиВа
сгойноgг (в Дру. всеоЕатеЕ дохоА иrrи Печалбжли!\уI заryбжа) tl

- финавсови аlстуIви, които се оцеЕяват по Амортизирана стойност.

Кrrасификациttа зависи от бизнес модела за управление на финансовите активи и усАовията
за паричните потоци според договорите.

3а лсптвите, оценяваIIи по справемива сгойносг, печа.rrбrтте и затубrтге се отчитат в

печалбата и,rи загубата илрI в другия всеобrrватен доход.

Дружесгвото прекласифиuира инвестиции, само когато се промеци бизнес моАелът 3а

управлеЕие IIа тези активи.

Признаване ц отписваце

Редовните покупки и продажби на финансови актvrви се призIIават gл лжатл на преr<върляне
на собствеността, респ. датата на придобиване на лкrуrва.

Фитrансовите активи се отписват, когато правата за полr{аваЕе на tтарични потоци от

финансовите активи са изтекли илу! сл преrвърлени и ,Щрухес,гвото е превърлило всички

рискове и ползи от собсrвеността.

Измерване/Оцеrrявапе

При гьрвоЕачаАЕото признавдrе Дружесгвото оценява финансовия aKtvIB по неговата
справемива стойност, с изключение на случаите на финансовите активи, които се отчита по
справедлива стойяосг в Печалбата пьи заrубжа,

9
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Разходите свързани с танзакциите нл финансови активи, отчитаЕи в печалба пьи заryба, се

отчитат в отчета за Печалбата иьu заrубжa

Финансовите активи с вIrедрени деривативи се разглеждат в тяхната цялост, като се опреАе^я

дади техните парични потоци включат емнствено плащане на главница и 
^и)Gи.

ýъ,rгови инстументи

ПоследDащото оценяване на дълговите инструI\{еЕти 3ависи оТ бизнеС моАе^а н3

дррrtес-гвото за управление Еа активи и характеристиките на паричЕите потоци от те3и

активи.

Същес-гвуват ти катетории за отчитане, в които Дружеството кzrасифицира своите Аъ^Iови

инструменти, с.ьответно Амортизирана сrойност, Справемива стойност в Аруf всеобr<затеrr

доход (СС\RД и Справед,rива стойноgг в печалбата и,rи заryбата (ССП3).

АмоотизиDана стойност

Дкгивите, които се държат за събиране на договорни парични потоци, когато тези паРичНИ
потоци представляват емнствено плащаЕйя нл главницата и лиюи, се оценяваТ пО

амортизирана стойносг. Приходите от ли]ви от тези активи се включват във финансовиТе
прихом като се прилага метода на ефекгивния лихвеIl процеят. Всяка печалба цьи заryба,

възникваща при отписване, се признава диpeкTrro в печалбата иьм заryбжа и се преАстzшя в

др}ти печалбиf заryби, заемо с печалбите и заryбите от валуните кrрсови разАики. 3агубrге
от обезценка се представят като отделна позиция в отчета за печалбата пьп заryбжа.

сс^вА
Акгивите, които се държат за сьбиране на доIоворни парични потоци и за продажба на

финансовлrте активи) кьдето паричЕите потоци на акгивите представляват емнствено
плащания на главница и лйвй, се оценяват по справемива стойност в Друг всео6:кватея
доход. .Ариженията в балансовата gгойност се отчитат в Друг всео6:ватен доход, с
изключение на признаването на печалби иrrи заryби от обезценка, приходи от ли)сви и
валутIIи печалби п заryби, които се призIIават в печалбата и,lи заryбата. Коrато финансовияr
актив се отписва, ЕатупаЕата печалба пьи заrуба, призната прем това в друг всео6:ватен
доход се прекласифичира от собствения капитал в печалбата иtuт заryбжл й се признава в

Ар}ти печалби/(заryби). Приходите от ли)Фи от тези финансови акгиви се включват в

финансовия доход чрез метода на ефекгивция лишен процент. Печалбите и заryбите от
курсови разлики се представ.гг в други печаrr6и/(заryби), а разходите за обезценка се
представят като отделна позиция в отчета за доходите.

сспз
Акгиви, които Ее отговарят Еа критериите за амортизирана стойност и,rи СС}Вý се
оценяват по ССП3. Печалбата иьп заrубжа от дълговата инвестиция, която впослелствие се
оценява по ССП3, се признава в печалблта или заryбжа и се представя нетно в други
печаrrби/(заryби) през периода, в коЙто възIlиква.

Обезценка

от 1 януари 2018 г. дружесгвото оценява цремтните заryби на база бъдещи очаквания,
свързани с притежаваните дългови инструмеЕти, отчитани по амортизирана сгойност и
ССДВД. Приааганата методолотия зл обезценка завvrсv, от това лалu! е на^ице значително

релrтtrение на цремшIия риск.

За търговските вземания Друlкесгвото прилага опростения подход, разрешен от МСФО 9,
който изисква да се признаят очакваrс.и заrуби за целия живот още от първоначалното
признrlваяе на вземаЕията.

Дружеството не начислява бъдещи кред!rтни заryби на средствата в брой и разплащателIIи
сметки,

10
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Парични средстъа п парпчни еквивмеЕти

Паричните среАства на [ружес-гвото вк^к)чват царичЕи средства по банкови сметки и
наАичЕостите в брой.

изчисляване на F{етната стойност на активите

HLIý ,,ИндустиаАен фоrА" АД изчисл-ва Нетната стойносг на активите (FIСД), какго
следва::

1. УСГановява се кои активи имат пазарна цена и се определят активите, за които ще
бъАе изчисАеЕа спРаведливата стойност. Използват се слемите източЕици за
оцред\е^яне на пазарната цена на акlvrвуrте: цеIlи и котировки от гьрвичните млъри
на ДЦК; официаани бюлетини на ,,Бъzrгарска фовдова борса" Аý данпи от други
реryлирани пазари на ценни кЕи)ка и места за търговия, включително чrждестранни;
данни от Reutefý; Bloombetg и др. подобни.

2. Изготвгг се преможения за определяне на справемивата сгойност и се взема

решеЕие за справедливата сгойност, gьгласно установените в.Щрухесгвото Правиrrа за
оценка на портфейла п за определяне на ЕетIIата сгойност на активите. Към
преможенията се прилагат АаЕIIите и Lнллизуrтq които са използвани при опреАеляIIе
на справеАлrrвата стойност.

3. Извършва се осчетоводяване на всички операции, свързани с преоценкжа нл
активите по пазарЕа цеЕа или справемива стойност и се изготвя оборотна веАомост.

4. Окончателно се определя нетната gгойносг на активите.

Финасови пасиви

Фивансовите пасиви на .Щружеството включват заАължения rьм Аоставчици и АРУги
концагеЕти. Първонача^но те се признzшат в баланса по справемива сгойност, нетно от
преките разхом по таЕзакциtrrа, л последращо - по амортизирана сгойносг по метоАа Еа
ефекгивната луtýа.

Заеми и кредити

Съгласно законовите оrраничения, касаещи дейността на националЕите инвестиционни

фондове, Дружесгвото, освен при изричЕо регламеЕтирани иуrй, не може Аа по^rIаВа
заеми и кремти.

НИ.А, ,,ИндустриалеЕ фоrд" АД няма предостаsени заеми кьм 30.09.2022 г.

Оценка на краткосрочните задълж€ншя

КраткосрочIIите задължения се оценяват по стойността на тяхното възникваIIе, по която се

очаква да бъдат погасени в бъдеще.

Дапъци

Текущите даЕьчЕи лкwrви и плсивй за текущия и предхоми периом се признават по
сумата, която се очаква да бъде възстаIIовеЕа от цлй платена Еа данъчните вrrасти. При
изчислеIIие IIа текущите дzцrьци се прилагат даIrьчните ставки и даЕьчните закоЕи, коЕто са
в сила или сав значителна степен приети кьм датата набма:яса.

Съгласно разпореабите на 3КПО лицецзираЕите инвестициоЕЕи Арrжесгва от затворен тип
не се облагат с корпоративеII даЕьк.
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3. упрАвлЕниЕ нл рискА
В НИД ,,Индусцrиа,rен фонд" А!, е сqрукгурирано 3вено за управление на Риска, коеТо

оперативно и в gьответствие с разработените от Дррrсесгвото ПРавиrrа за оценка и

управление на риска, цепосредствено е ангarкирано с дейностите по на6люАеIIие, измеРВане

и управление на риска.

Основните рискове, на които е изложено Дружестово са слемите:

7. IТазарен рцск - възможЕостта ла се реализират заryби порам не6,tагопРиrгни пазаРР,И

измеЕеIIия в стойността на финансовите иЕструмеlгги.

Компоненти напазарния риск са:

Ацхвен рzск - рискьт от ЕамаАявлне на сгойността Еа инвестицията в дадеЕ

финансов инg|руl{ент поради измеIIеЕие Еа нивото на лихвените процеЕти;

Вмутен риск - рискьт от намадяване на стойността на инвестициЕта в дадеL

финансов инструмент, деIIоминирац във валута, различна от лев, пораАи изменеrrие на
кIл)са на обмяна между тази валуа и лева;

IteпoBlt рцск - рисIgьт от ЕамаАяване на сгойността на инвестицията в дадеIl

финансов инстумент поради небzrагоприятЕи промени на нивата на пазарните цени.

2, Кредптен Рпск - възможността от намадЕване на стойностга на позицията в емЕ
финансов инст},]!rеЕт при неочаквани с.ъбитrая от цредитен характер свързани с емитеЕтите
на финансови инстуN{еЕти, насрещнI4те страЕи по сделки, както и държ,шите, в които те
извърIIIват дейност;

3. Операцпонен рuск - възможносттL ла се реализират эаryбп, свързани с грешки или
IIеСЬВЪРШеНСТВа В СИСТеМаТа Еа оРганизация, недостатъчЕо lсваrrифиuиран персонал,
небzrагоприятни въIIшнп сьбития от нефинансов характер, включително и правеЕ риск;
4. Апквпден prlcK - въ3можността от заryби от наложителни продФкби на акгиви при
не6,1,агоприятни пазарни условия за посрещане Еа неочакваЕо възЕикнали краткосрочЕи
задължения;

5. Рпсt< от l<оЕцеЕrрацzя - възможността от заryба порам ЕеправилЕа диверсификация на
потфеЙrrа и експозиЦии кьМ емитенти, групИ свързанИ емитеЕти, емитенти от едиII и същ
икоЕомичеСки oTpagbl, географска обласТ и др., коетО може да причини зIIачителни заryби,
както и рискьт, свързан с големи непреки кремтни експозиции.
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4. ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ
АРрсеството отчита като прихоАи от обцчаirнжа, си дейност, финансовите приходи от
опеРации с финансови активи, приходите от положителни курсови разлики и приходите от
лихви и дивиденти. През периода няма отчетеЕи прихом от мвиденти.

Фивавсови прихом (хп,r. .rB.)

Полохоrтелrrи рдз,\rlки от операции с фивансови лкrуIви

Прихом отликви

Приходи отмвидеIIти

Общо

30.09.2022r.

18

48

5

7l

5. РЛЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ
НИ!, "Индусцриален фоrд" А.А, отчrа,га, като разходи за финаясова дейноgг, финансовите
разхом, свързани с отицателЕи разлики от сделки с финансови активи, отицате^IIи

ра3лики от промяЕа на валугни курсове и Аруп4.

Фивансови разходи (хи,r.,rв.) 30.09.2022r. 30.09.2021 г.

оцlичатеzrrrи разлики от операIцrи с фивансови акмви, в т,ч, (3) (52)

Друru (4) (9)

Общо: (7) (61)

6. РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ
Дружеството отчита като разхом по оперативна дейвосг, нефинансовите ра3хом като

разхомте за материали, външни уиути, амортизации, заплати и осигуровки на персонала,

разходите от преоценки и провизии.

Разхом за оцеративва дейвост (хп,r. ,rB.) 30.09.?Л22r. 30.09.2021 г.

Разхом за въЕIIIни услуп{ (10) (17)

Разхом за персонма (62) (52)

Разхом за ш{ортизашrя (1)

Общо: (72) (70)

30.09.2021г.

117

43

J

163

37.12.2027r.

16

16

7. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Парпчвп средства и паричпЕ еквивмеЕтIл (хи.t. ав) 30.09.2022 г.

Парични средства по разIIлап\ателяи сметки 73

Общо: 13

13

8. ИНВЕСТИЦИИ В МЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА
Към 30.09.2022 т,, НИ.А, ,,Инаусгриален фоrд" АД държи в портфей.,rа сц ахции от капрrтала
IIа слемите дрrжества:

Емитевт Колпчество СтоЙвост (,rB.)

Хоz,диrтг Варна АД б 000 256 800.00

Първа Иrгвесттrционна Баrтка АД 8 000 74 373.20

ГIиrrгвивrrге ЕАД 100 000

Хш.rmrrrортА,Д, 25 000 19 З00.00

Гриус А{ - Стара 3аюра 40 000 53 996.00

KeTrrrTb,t Менид}rольr*т мсшI 3 600 266 400.00

Raiffeisen Bank Intemational 900 21 492.62
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АТ&Т Inc

PostNLNY
ý7В Discovery

Общо

Собствен капптм (хи,r. ав.)

основен капптм
Премийни резерви (Преочеrrъчен резерв)

Резерв от последваrrр,I оценки
Общи резерви
Специалrrи (}Irтвесттационни резерви)

3аконови резерви
Непокрита заryба

Текуrл резултат
Общо:

900

4 791-

278

27 90з.44

16145.17

51,24.98

681 535.41

3l.а.202lг.
20L5

24

(1 9)

24

1|4

81

(564)

34

1 709

9. ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖЛ

Дружесгвото е формираrrо и портфейл от корпоративци о6лигации, както след,ва:

Емптевт }Iомпвад Стойвост (лв.)

4fiпапсе SA (SIN: XS1417876163) 145 000 284038.47

Елаяа Финансов Холдинг АД (SIN: BG2100015192) 75 000 |5| 067,27

Неrйа BSC GmbH & Со. KGaA (ISIN: SE0011337054) 20 000 39 014.46

Energo _ Pto AS (ISIN: Ж1816296062) 200 000 368 603.49

Ай Ти Еф Груr (SIN: BG210007198) 31 000 28954.85

общо 871678.54

10. други Активи
Тази група включва вземане от финансова иIrституция (*Аиrrингова финансова компаЕия"
Аф в размер на 24 З18.65 zrB., формирано от паричrrи средства, във връзка с нареждания за
покупка на финансови инструменти и разчет по репо сделка в размер на 47 179.25 tyB.

11. соБствЕн кАIIитАл
Към 30.09.2022 г. регистрираният акционернен капитал на дружеството възлиза на2074862
лв., разпределен в 2074 862 лв. обикновеIlи поимеЕяи акции с право на глас., всяка с
ЕомиIlалЕа сгойЕост от 1,00,rB.

Към 30.09.2022 ц доходът Еа ема акция е отрицателен (0.004) лв. 3а предходен gьпоставим
период - З0.09.2021 г., доходът на една акция е gьответно 0.016 лв.

Формираните резерви са слемите:

. общи fзаконовиf, gьгласно разпореабите натърговския закон;

. премийни резерви, формирани от емисионната стойност на изАаАените IIови
акции;

о преоценъчЕи - формирани от ефекгите от послеАваща оценка на финансовите
лктvrви по пазарЕа цена и спрzшемива стойност;

. специалци /инвестиционниf .

30.09.2022r.

2015

24

(88)

58

114

81

(564)

(8)

1632

|4
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12. търговски и друти зАдължЕнvlя
АРУжесгвото отчиТа заАължения кьм доставчици на уиуги, кьм персонал, какго и
осигурителни и даIтьчЕи задължения.

34дължевпя (хп,r.,rв) 30.09,?.022r. 31.12.2021r.

Персовм б 6

Осиглtrгеzrrrи предприягиея l 1

Ддгьци 1 1

Общо: 8 8

13. свързАни лицА. сдЕлки сьс свързАни лицА
Свързани лица за Дружесгвото се явяват членовете Еа Съвета на мректорите - Николй
Маринов, !,ание,r А,tексанлров и Тоаор Кочев, както и ПрокJриста Теодора Якимова-
АРенска.

В качестзото му rта инвестиционен посредник, ангrDкиран от НИД,,Индусп>иаrrен фонд" Ш
за склю!Iване Еа сделки с финансови инстр}.ý{енти, като свързано лице може да бъде

разглеждано и ,,Дgrrингова финансова компания" АД чийто изпълнителен член на Съвета
на мректорите е Николай Маринов.

Платените от НИД ,,Индусц>иа,rен фонд" А!- qп*и по сделки сьс свързани лица кьм
30.09.2022 г. са Еа стойност 776 ьв. и предстzlвляват комисионни по сделки с финансови
инструI!{енти.

През периода няма qьществеЕи сделки между Дружеството и свързани лица, при които Аа са
били нмице необичайци условия и отклонения от пазаряите цеЕи.

Към 30.09.2022 t НИ.Щ ,,ИндустриzrлеIr фоrд" АД има текущо вземане от ,,Д,иrrингова

финансова компаЕия" Аý формирацо във връзка с нарежАания за покупка на финансови
иЕстр}4!!Фпи (т. 10), което може Аа се разглежАа като вземане от свързано лице.

14. ИЗВЪНРЕДНИ СЬБИТИЯ И СЬБИТИЯ СЛЕД МТАТЛ НЛ СЬСТАВЯНЕ
НА БАЛАНСА
Освен влиянието на обшената яа 17.0З.2020 г. от CBeToBTraTa здравна организация пандемия
по отношение на разпростанението на COVID-19, което продължава да се о'гразява

негативIlо на световЕата икономика и пазарната среда, аруго сьбитие с изключително
отицателно въздействие, което ще продължи през цялата 2022 r., е избунаьият военея
конф,rикг межАу Русия иУt<райна.

По свояга gьщIlост това е сьвременна конвенционална война с мащабно Еегативно
въздействие върху европейската и в по-малка степеII върху световЕата икоЕомика.

Военният конф,,r,икг предизвика значително покаiIване Еа цеците Еа осIIовни сп)овини,

рецесия (основно в Европа), инфrrационни процеси и повсеместно Еама^яване gа

иIIвестициите в повечето от икономическите сектори. Нареа с това са на^ице забавяне и

тудности във веригите на Аоставки, пробzrеми, свързаIIи сьс сьбираемостта Еа вземанията,
като послеАраща реакция от затуАнениягтл в секторите, които страАат от финансовите
санкции, IIаложеЕи на Русия. Отчита се и поскьпваЕе на финансовите рес},рси.

Макар, че НИД ,,Индусrриа,rен фонд" АД няма мректни експозиции във финансови
инстр},мецти, издlдени от емитенти от Русия и Украйна, Ее отчита и не очаква паричЕи
потоци от иIIвестиции, свързани с тези дDе държави и не търпи преки ефекги върху

дейността си, горепосочените фаIсгори могат да рефrrекгират значително върху дейността на

Дружеството, основно в негативен аспект, изразяващ се във възможна gьществена обезценка
Еа инвестициоЕIlия портфей,л, и смущеЕия в планираните постъпления, основно от
очакваните плащания по притежавани дълIови иЕструменти, поради общото нарастването
на несиryрността и gьществеIIото влошаваЕе на иЕвестиционната среда.
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н}ц,Д}цустриАлЕн ФоFц" Ад
МЕЖД4НЕН ФИFIАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОМ, ПРИКАЮЧВАЩ НА 30.09.2022 r

Към датата Еа изготвяне на настоящия отчет очакваяията като цяло са за по-скоро
не6,rагоприггно оц)а)кение върху финансовото qьстояние на Дрр*ес-гвото на
горепосочените gьбr,rтия и факгори.

Сrr,ед 30.09.2022 т. tle са настъпили събития, които да изискват корекции или доIтълнителни
оповестявд{ия в настоящия финансов отчет.

.Д,ата на l7.10.2022 r.
Gтр

съставитед: Ръководитеrr:

Мария .Д,имитрова
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