
Притожение З

Проект!

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие

на индивидуална основа

по чл. 33а1, т. 1 от Наредба 2

за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,

акционерни дружества със специална инвестиционна цел и

лина по 1д от ЗПП

анни за отчетния пе

Начална дата:

К айна дата:

ата на съставяне:

анни за лицето

Наименование на лицето: ФЕЕИА СИ

Тип лице: А СИ

ЕИК: 175050274

П едставляващ/и: еян Боянов Въ банов

Начин нап дставляване: Изпълнителен ди кто

Ад ес на п авление: . Со ия, ж.к. Гео Милев,

Ад с за ко спонденция: . Со ия, ж.к. Гео Милев,

Теле он: 02/80 54 742, 02/80 54 838

факс:

E-mail: b.bo chevTenem па. от

Уеб сайт:

Медия:

Съставител на отчета: Бо ислав Бойчев

ьжност на съставителя:Счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.
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ОТЧЕТ ЗА п,кричнитв ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Ош индивидуална

на ФЕЕИ АДСИЦ

НИК по БУЛСТАТ: 175050274

към 30.09.2019 г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

. П чин и от тнвна дейност

Кол на
Текущ пернол

6

Постъпления от клиенти
2. Плащания на доствчиши
З. Плашання!постъплсння. свързани с финансови активи. държани с цел

4 Плашания. с ная
атени /выстановсни данъци вен ланьк в

6, Платени вни ланьци в \ псчмбап•
7 чени ликви

8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни

9.к и икн
10. постъпления /плашания от вна ,тсйносг

стен паричен поток от оперативна дейност (А):

чнн от инвести ионна дейност
. Покупка на лкл ни активи

2 [Лостъплення от на дъл активи

ни засми
ьзстановени платени лоставснн заеми. в т.ч. по инансоа лизинг

S , П чснн лихви по п ни засми
6. Покы•ка на инвсспншн
7. Постъпления от п дажба на инвестиции

к.п ни дивиденти от инвсспшни
9

10. постъпления/ плащания от инвестиционна лсПност

етен поток от ннвсстииионна лейносг (

R П чни потоци от нансова Оепност
Постъпления от емити ане ил ценни книжа

2. Плащания п атноп идобиванс на псини книжа

3. Постъпления от заеми

4. Платкни засми

5. Платени задължения по лизингови логово и

6. Платени лихви. такси. комисиони по заеми с инвестиционно

аченис

7 Изплатени дивиле•гтм

к. постъпления/ плапшння от инлнсова лейност

«тен паричен поток 0' финансова лейност (

•мснснии на паричните срслства през нсрнола (А+ 4 ):

арични средства « начштото на периода

арични средства в края на периода, в т ч. :

наличност в касата и по банкови смегкн

3-220'

3-220l-I

3-2202

3-2203

3-2206-1

3-2204

3-2204-1

3-2205

3-2208

3-230'

3-2301-1

3-2302

3-2302-2

3-2302-3

3-2302-1

3-2303

3-230$

3-2306

3-2401

3-2401.I

3-2403

3-2403-1

3-2405

3-2404

3-2404-1

3-2407

-2400

3-2700.Ј

кирани парични срслсгва

В Точни св•Ос••—• на се стттек•ттп ма на шишчмите св•Остега мачаншю та

9

-36

-2

-140
8

3

тната

в хи.т.,те

Прелколен период

2

-26

-87

-2

-100

390

290

со3ип •

i осреех.л

Дата на съставяне:

Съставител:

24.10,2019 г,

Борислав [К)йчсв

Предсовляващ/и•

Деян Върбанов
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СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ. АСОЦИИРАНИ И друтм ПРЕДПРИЯТИЯ

на ФЕЕИ АДСИЦ

по БУЛСТАТ: 175050274

към 30.09.2019 г.

Процент па

Наименование и седмите ва кол н• Ром•р
инвестици•т• 

капитм• н•
в

в ю»нто са инвестициите реда инмстипяят•
другото

В СТРАНАТА
I. Инвестинии в щ п иятня

10

13

14

8-4001
П. Инвеств ив в смесени п п иятия

10

12

13

14

Об а ма 11: 8-4006

III. Инвестипни в асоции ани п п иятия

то

12

13

84011

Ивв«типи• в 
книжа. приети 

търговия ва

елова бора 

Инвестипвв в

книжа. неприети

търоовв в•

фонлов• бое



в които с•

IV. ин п ятия

10

12

13

14

1+11+111+11

I. Инвестиции в дъще п иятии

10

12

13

П. Инвестиции в смесени п дп иятия

10

12

13

Пропеят
в аевввИнвестиции в невни Инп«твии• 

Ромер вивестииият• в
книжа, приет“ книжа. неприети

реда търговия търговия
лрутото Ърс•фонлов• борса фондова 

8-4016

8-4025

8-4030

035



Колв сел•лвш• п

в които с• инв«тивиит• рел•

III. Инвестиции в асоциирани предприятия

10

12

ш: 8-4040
IV. Инвести ин в п п вития

10

12

13

14

8-4045

8-4050

Процент ва
невни Инвестипив в аеввн

Инвестици“ в 
Ромер инвестипввт. в

квит, приети 
инвестицият• търговия и•

Ь»ре• п ятне

квит. неприети
търптня

ендов• борса

Дата на съставяне: 24.10.201') г.

Съставител: Борислав Бойчев с,оэия •

Представлявапеи:

Деян Върбанов
осрееи

Оуи


