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1/ИЗЯВЛЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 

НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 
 

Настоящият междинен консолидиран отчет на управлението на “СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ” АД обхваща 
периода, приключващ на 30 ceптември 2016 г. е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.33 от 
Закона за счетоводството и чл. 100о, ал. 2 и 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 
(ЗППЦК), като включва и установените събития, настъпили след датата на баланса. Структурата на този 
отчет е в съответствие с приложение 10 към чл.32а, ал.2 от Наредба №2. 

Съветът на директорите на холдинга потвърждава, основавайки се на отговорността на ръководствата за 
изготвянето на всеки от финансовите отчети на дружествата, участващи в консолидирания финансов 
отчет и в съответствие с пояснителните бележки към тях, че: 

- не е имало нередности, в които да са участвали ръководители или служители, които могат да 
бъдат съществени по отношение на консолидирания финансов отчет; 

- всички съществени сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в междинния 
консолидиран финансов отчет към 30 септември 2016 г.; 

- не е налице реално или потенциално нарушаване на закони и (или) други нормативни 
разпоредби, което би имало съществено влияние върху консолидирания финансов отчет или би могло да 
послужи за основа за отчитане на условна загуба; 

- не съществуват правни или други ограничения върху потока на средства; 

- не са известни тенденции, искания, ангажименти, събития или случайни обстоятелства, за които 
има основания да се очаква, че могат да окажат влияние на дружеството като цяло. 

Този доклад за управлението съдържа-прогнозни отчети и информация, въз основа на убежденията ни и 
предположения, използвайки наличната в момента информация за тях. Всякакви твърдения, съдържащи 
се в този доклад, които не са исторически факти, са прогнози. Ние сме базирали тези изявления за 
бъдещето на нашите настоящи очаквания, предположения и прогнози за бъдещите условия и събития. В 
резултат на това нашите прогнозни изявления и информация са изложени на несигурност и рискове, много 
от които са извън нашия контрол. Ако едно или повече от тези неясноти или рискове се материализира, 
или в случай че базовите допускания за управление се окажат неправилни, нашите действителните 
резултати могат да се различават съществено от тези, описани в доклада. Ние описваме тези рискове и 
несигурности в доклада в секцията на риска. 

Думите "цел", "предвиждане", "поемам", "вярвам", "в бъдеще", "би могло", "разчитаме", "сме уверени", 
"оценяваме", "очакваме", "Прогноза", "ориентировъчно", "възнамеряваме", "можем", "може", "перспектива", 
"план", "проект", "предскаже", "търси", "трябва", "стратегия", "искаме", "ще", "би" и други подобни изрази,  
са предназначени да идентифицират тези прогнозни изявления. Такива прогнози са, например, тези, 
направени в секцията Резултати от дейността, по отношение на нашите количествените и качествените 
оповестявания за пазарния риск, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане 
(МСФО), а именно МСФО 7 и свързаните с него отчети в нашите Бележки към финансовия отчет, 
Opportunity Report, нашата перспективи за развитие, както и друга прогнозна информация, която се 
появява и в други части на този доклад. Освен ако не се изисква от закона, ние не се ангажираме и 
нямаме задължение да актуализираме публично или да преразглеждаме прогнозни изявления в резултат 
на нова информация, която сме получили за условията, които са съществували при издаването на този 
доклад, бъдещи събития, или по друг начин, освен ако не сме задължени да го направим по закона. 

Този доклад включва статистически данни за IT индустрията и глобалните икономически тенденции, които 
идват от информация, публикувана от източници, включително International Data Corporation (IDC), 
доставчик на пазарна информация и консултантски услуги за информационните технологии, 
телекомуникациите и потребителски пазари на технологии; Gartner, Европейската централна банка (ЕЦБ); 
и Международния валутен фонд (МВФ). Този тип данни представлява само прогнозите на IDC, ЕЦБ, МВФ 
и други източници за данни за световната икономика и индустрията. СИРМА не гарантира за която и да е 
статистическа информация, предоставена от източници като IDC, Gartner, ЕЦБ, МВФ, или други подобни 
източници, които се цитират в този доклад. В допълнение, въпреки че ние вярваме, че информацията от 
тези източници като цяло е надеждна, то този тип данни са неточни. Ние предупреждаваме читателите да 
не създават ненужна зависимост от тези данни. 
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В нашия Консолидиран доклад на ръководството, анализираме нашите бизнес дейности за отчетния 
финансов период, както и текущото състояние на Сирма Груп Холдинг. Като се започне от описание на 
нашата дейност, икономическата среда и стратегия, ние представяме нашата финансова система и 
подробно обясняваме нашите резултати и операции, както и финансовата ни позиция и нетните активи. 
Ние също докладваме относно различните аспекти на финансовата устойчивост на Сирма Груп Холдинг и 
на очакваното развитие на възможните рискове. 

Финансовата информация, представена в доклада на Сирма Груп Холдинг АД включва нашия 
консолидиран финансов отчет, нашия доклад на Съвета на директорите, както и някои финансови 
измерения, получени от нашата управленска отчетност. Нефинансовите данни, представени в доклада 
включват аспекти на интелектуалните права, човешките и социалните и отношения получени от нашата 
оценка за същественост. 

Нашия консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с МСФО. Вътрешния контрол върху 
финансовата отчетност гарантира надеждността на информацията, представена в консолидираните 
финансови отчети. Нашият Съвет на директорите потвърди ефективността на нашите вътрешни проверки 
над финансовата отчетност. 

Всички финансови и нефинансови данни и информация за отчетния период се събират и / или докладват 
от отговорните бизнес единици.  

Отчетният период е финансовият период, приключващ на 30.09.2016 година. Докладът обхваща Сирма 
Груп Холдинг АД и всички дъщерни предприятия на групата без Флаш Медия АД, ЕнгВю Латинска Америка 
и ЕнгВю САЩ, изключени от консолидация поради несъщественост. 

2/ОРГАНИЗАЦИЯ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ 
 

Сирма Груп Холдинг АД е холдингова компания, която инвестира в технологични бизнеси, управлява ги 
стратегически и оперативно, предоставя на дъщерните си компании административни, маркетингови и 
финансови услуги. 

През годините Сирма е създала над 20 компании, инвестирайки в тях огромен финансов и човешки 
капитал. Нашата стратегия е да създаваме бизнеси, да ги инкубираме и да ги развиваме.  

Генерирането на стабилен растеж, рентабилност и консистентни бизнес резултати са сред основните 
приоритети за всички фирми  от групата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• няма заведени искови молби за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството; 
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2.1.Организационна структура 

СТРУКТУРА НА ГРУПАТА 
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ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО  

“Сирма Груп Холдинг” АД е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 25.04.2008г. с 
Единен идентификационен код (ЕИК): 200101236 и е със седалище и адрес на управление: област София 
(столица), община Столична, гр. София 1784, район р-н Младост, бул. Цариградско Шосе № 135. 
Наименованието на дружеството се променя на 23.03.2009г. от „ЕС ДЖИ ЕЙЧ“ АД на “Сирма Груп Холдинг” 
АД, с еквивалент на английски език “Sirma Group Holding” JSC. Дружеството не е ограничено със срок за 
съществуване. 

Адресът за кореспонденция на „Сирма Груп Холдинг” АД е: гр. София 1784, район р-н Младост, бул. 
Цариградско Шосе № 135. 

Предметът на дейност, съгласно чл. 4 от Устава на Дружеството, е: придобиване, управление, оценка и 
продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, 
отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, 
финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, организиране на счетоводното отчитане 
и съставяне на финансови отчети по реда на Закона за счетоводството. Дружеството може да извършва и 
собствена търговска дейност, която не е забранена от закона. 

Промени в предмета на дейност: 

На 23.03.2009г. СГХ променя предмета си на дейност както следва: Придобиване, управление, оценка и 
продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, 
отстъпване на лицензи за ползване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, 
финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, организиране на счетоводното отчитане 
и съставяне на финансови отчети по реда на закона за счетоводство. дружеството може да извършва и 
собствена търговска дейност, която не е забранена от закона. На 04.07.2012г. предметът на дейност се 
променя в актуалния такъв. 

При учредяването си дружеството е оперирало под следния предмет на дейност: проектиране, разработване, 
маркетинг, продажба, внедряване, обучение и съпровождане на софтуерни продукти и цялостни решения, 
включително управление на софтуерни проекти, консултантски услуги в сферата на информационните и 
комуникационни технологии; счетоводни услуги, както и всяка друга, незабранена от закона дейност. 

От учредяването на дружеството до датата на настоящия документ “Сирма Груп Холдинг” АД:  

• не е обект на консолидация;  

• не е осъществено прехвърляне или залог на предприятието;  

• няма заведени искови молби за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството;  

• не са отправяни търгови предложения от трети лица към Дружеството или от Дружеството към други 
дружества; 

• не е извършвало изследователска и развойна дейност. 

КАПИТАЛ 

Капиталът на дружеството е 59 360 518 лв., разпределен на 59 360 518 бр. поименни безналични акции с 
номинална стойност на всяка акция от 1 лв.  

• На 30.10.2015 г. след успешно първично публично предлагане капиталът е увеличен на 59 360 518 лв. 
чрез издаване на 9 523 362 бр. нови акции с номинална стойност на една акция 1 лв. и емисионна стойност 
1,20 лв. 

Непаричните вноски са: 1.Софтуер, представляваща 29(двадесет и девет) софтуерни СТОЙНОСТ: 61 555 838 
лв. 281 960 броя обикновени поименни акции от капитала на "СИРМА ГРУП"АД, дружеството регистрирано в 
Търговския регистър към Агенция по вписванията ЕИК, 040529004 СТОЙНОСТ: 11 734 980 лв. 3.Недвижими 
имоти - Етаж 3 от офис сграда "ИТ - център Офис Експрес" в гр.София, бул.Цариградско шосе" N 135 със 
застроена площ 796, 50кв.м., съгл.Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот N 126, том I, рег. N 
4551, дело N 116 от 23.04.2003г. и Етаж 5 от офис сграда "ИТ - център Офис Експрес" в гр. София, бул. 
"Цариградско шосе" N 135 със застроена площ 281, 81 кв.м., съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот N 86, том 4, рег. N 10237, дело N 592 от 23.12.2004г. СТОЙНОСТ: 3 911 660 

Стойност: 77 202 478 лв. 

Непаричните вноски са подробно описани в чл.7, ал.3 от Устава на дружеството. 
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ИСТОРИЯ НА АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ 

История на промените в акционерния капитал 

• При осъщественото преобразуване вписано в Търговския регистър на 23.10.2014г. капиталът на 
Дружеството се намалява на 49 837 156 лв. чрез обезсилване на 23 503 662 броя акции. Това намаление е в 
резултат на изчислената справедлива стойност на акциите на „Сирма Груп Холдинг“ АД от двама независими 
оценители. Акционерната структура на Дружеството не се променя в резултат на отделянето до колкото 
акционерните структури в преобразуващото се и в новоучреденото дружество са огледални. 

• На 22.10.2010г. в резултат от решението на редовното годишно общо събрание на акционерите на 
Дружеството е вписано намаление на капитала на  „Сирма Груп Холдинг” АД от 77 252 478 лв. на 73 340 818 
лв. чрез обезсилване на 3 911 660 броя акции с номинална стойност от един лев всяка. Капиталът на 
Дружеството е намален на основание чл. 200, ал. 2, във връзка с чл. 187е, ал. 1, т. 2пт ТЗ. 

• На 15.10.2008г. след приемане на три тройни оценителски експертизи на вещи лица, акционерния 
капитал бива увеличен от 50 000 лв. до 77 252 478 лв. чрез непарични вноски чрез издаване на нови 77 202 
478 броя акции както следва:  

1) 29 броя софтуерни модули на стойност 61 555 838 лв.; 

2) Непарична вноска представляваща недвижими имоти на стойност 3 911 660 лева: 

 Офис-сграда - офиси, ет.3 и ет. 5 от офис сграда, находяща се в гр. София, бул. „Цариградско шосе” 
135, собственост на „Сирма Груп” АД, дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията ЕИК 040529004, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Младост”, бул. 
„Цариградско шосе” № 135, прието за акционер в „Ес Джи Ейч” АД с решение на Общото събрание на „Ес Джи 
Ейч”АД от 10.07.2008 г. 

3) Непарична вноска представляваща акции на стойност от 11 734 980 лева: 

 Апорт на 81 690 броя акции на обща стойност от 11 734 980 лева (143,6526 лв. за акция) от капитала 
на „Сирма Груп” АД дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията ЕИК, 
040529004. 

Информация за  условията на всякакви права за придобиване и/или 

задължения за уставен, но неемитиран капитал 

Сирма Груп Холдинг АД няма информация за условията на всякакви права за 

придобиване и/или задължения за уставен, но неемитиран капитал.  

В икономическата група на „Сирма Груп Холдинг“ АД са включени следните дъщерни дружества: 

• „Сирма Солюшънс“ АД, гр. София, ЕИК: 040529004, със седалище и адрес на управление: гр. 

София 1784, район р-н Младост, бул. „Цариградско Шосе“ № 135, в което дружеството притежава 2 452 512 
броя акции с номинал 10 лв. всяка, което представлява 80.58% от капитала от 32 319 700 лв., с предмет на 
дейност: проектиране, разработване, маркетинг, продажба, внедряване, обучение и съпровождане на 
софтуерни продукти и цялостни решения, включително управление на софтуерни проекти, консултантски 
услуги в сферата на информационните и комуникационни технологии, счетоводни услуги и всяка друга, 
незабранена от закона дейност. 

• „Онтотекст“ АД, гр. София, ЕИК: 200356710, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, 

район р-н Младост, бул. „Цариградско Шосе“ № 135, в което дружеството притежава 8 558 125 броя акции с 
номинал 1 лв. всяка, което представлява 56.21% от капитала от 15 225 771 лв., с предмет на дейност: 
извършване на научноизследователска дейност, разработване на технологии, свързани с представяне (KR) и 
компютърна лингвистика (CL/NLP), доставяне на софтуер за управление на знания (КМ), семинарен уеб 
(Semantic Web) и уеб услуги (Web Services) и всяка друга дейност, позволена от закона. 

• „ЕнгВю Системс София“ АД, гр. София, ЕИК: 201277917, със седалище и адрес на управление: гр. 

София 1784, район р-н Младост, бул. „Цариградско Шосе“ № 135, в което дружеството притежава 50 000 броя 
акции с номинал 1 лв. всяка, което представлява 72.90% от капитала от 68 587 лв., с предмет на дейност: 
разработка, внедряване и поддръжка на софтуерни и хардуерни продукти и системи. 
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• „Сирма Ентерпрайз Системс“ АД, гр. София, ЕИК: 200421236, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1784, район р-н Младост, бул. „Цариградско Шосе“ № 135, в което дружеството 
притежава 90.47% от издадения акционерен капитал от 1 410 460 лв. („Сирма Ентерпрайз Системс“ АД 
притежава собствени 2750 броя акции), с предмет на дейност: разработка, внедряване и поддръжка на 
софтуерни продукти и системи, покупка на вещи и стоки с цел продажба в първоначален, преработен или 
обработен вид, външноикономическа и външнотърговска дейност, маркетингова, мениджърска, лизингова 
дейност, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, 
транспортна дейност - превози в страната и чужбина на товари и пътници, вътрешен и международен 
туризъм, хотелиерство и ресторантьорство /при спазване на установения разрешителен режим/, рекламна, 
импресарска, информационна и програмна дейност, извършване и организиране на разрешените от закона 
услуги на български и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с недвижими имоти и наемни 
отношения, строително-ремонтна, проектантска дейност. 

• „Сирма Медикъл Системс" АД, ЕИК 204054855, със седалище и адрес на управление: област 

София (столица), община Столична, гр. София 1784, район р-н Младост, бул. Цариградско шосе No 135, 
регистрирано на 28.04.2016 г., в което „Сирма Солюшънс“ АД притежава 33 000 бр. акции с номинал 1 лв. 
всяка, което представлява 66% от капитала от 50 000 лв., с предмет на дейност: разработване на софтуерни 
системи за проследяване на здравословното състояние и медицинските показателите на хора с хронични 
заболявания; софтуерни системи за анализ на медицинските показатели и предвиждане на здравословното 
състояние, базирано на извършения анализ; софтуер за теле-медицина и дистанционни консултации със 
специалисти; софтуер за връзка и мониторинг на медицинска апаратура.; и всяка друга дейност, позволена от 
закона. 

• Сирма Груп Инк., базирано в Ню Йорк и оглавено от Съвет на директорите в състав: Цветан 

Алексиев, Явор Джонев и Атанас Киряков. Отговорни за операциите на дружеството са Цветан Алексиев – 
Председател на Съвета на директорите и отговарящ и за финансовите операции и Явор Джонев – 
Изпълнителен директор на дружеството, който е един от съоснователите и визионери на Сирма от самото й 
създаване през 1992 година и има богат международен опит. Решението на борда на холдинга предвижда 
дружеството на първи етап от развитието си да се концентрира върху нарастването на обема на продажбите 
на американския и близките пазари на дружествата от групата чрез изграждането на силен екип от търговци, с 
които групата да стъпи уверено и на източния бряг на САЩ. 

 

В икономическата група на „Сирма Груп Холдинг“ АД са включени следните дъщерни дружества на „Сирма 
Солюшънс“ АД: 

• „Сирма Бизнес Консултинг“ АД, гр. София, ЕИК: 175445129, със седалище и адрес на управление: 

гр. София 1784, район р-н Младост, бул. „Цариградско Шосе“ № 135, в което „Сирма Солюшънс“ АД 
притежава 1 373 548 броя акции с номинал 1 лв. всяка, което представлява 54.08% от капитала от 2 539 768 
лв., с предмет на дейност: осъществяване на търговия в република България и в чужбина, доставка и 
внедряване на интегрирани софтуерни решения, системна интеграция на информационни системи, 
изграждане на връзки и интерфейси, проектиране, разработка и поддръжка на информационни системи, 
електронни регистри и технически решения, обмен на протоколи, данни и тяхната трансформация, 
проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на системи за създаване на отчети, справки и информация 
необходима за управлението, изграждане и поддръжка на центрове за данни и сервизен център за Oracle и 
Flex Cube с осигуряване на резервиране и предоставяне на резервираност на работещи системи, аутсорсинг 
на ИТ дейности, ИТ консултантски услуги и обучение, проектиране, анализи, консултантска дейност, 
разработване на програми и управление на проекти и за Oracle и Flex Cube базирани продукти и системи, 
банкови системи консултации и обучение, всички те базирани на Oracle с I-flex, както и всяка друга дейност, 
незабранена от закона. 

• „Датикум“ АД, гр. София, ЕИК: 200558943, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, 

район р-н Младост, бул. „Цариградско Шосе“ № 135, в което „Сирма Солюшънс“ АД притежава 1 392 740 броя 
акции с номинал 1 лв. всяка, което представлява 60.50% от капитала от 2 302 049 лв., с предмет на дейност: 
опериране на център за данни. предоставяне на услуги по колокация, хостинг, виртуализация и консолидация 
на сървърни системи, отдаване под наем на хардуер, комуникационни и мрежови услуги, изграждане и 
опериране на резервни центрове за данни, услуги по архивиране и съхраняване на информация. 
Предоставяне на услуги по изграждане и поддръжка на хардуерни и софтуерни системи, изграждане на 
центрове за данни, системна интеграция, изграждане на тестови среди и всяка друга незабранена от закона 
дейност. 

 



Междинен консолидиран доклад на ръководството на „Сирма Груп Холдинг“ АД  
за периода 01.01.2016 г. - 30.09.2016 г. 

 

Сирма Груп Холдинг АД                                                                                        11                             
                 www.sirma.com 

• „Сирма Ай Ес Джи“ ООД, гр. София, ЕИК: 201580558, със седалище и адрес на управление: гр. 

София 1784, район р-н Младост, бул. „Цариградско Шосе“ № 135, в което „Сирма Солюшънс“ АД притежава 2 
550 дяла с номинал 1 лв. всеки, което представлява 51.00% от капитала от 5 000 лв., с предмет на дейност: 
разработка на информационни технологии в областта на финансовата и застрахователна сфера, системи за 
управление на застраховането и свързаните с него системи за управление и работа с документи, 
квалифицирана информация, финансова информация и управление на транзакции, системна интеграция, 
изграждане на тестови и продукционни среди, консултации в областта на информационните системи за 
застраховане, комуникационни услуги, както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона, 
след снабдяване с необходимите разрешения, в случаите, в които се предвиждат такива от действащото 
законодателство на република България. 

• Сирма САЩ (Sirma USA), рег. номер: 4757972, със седалище и адрес на управление: САЩ, щата 

Делауеър, 16192 Коустъл  Хайуей, гр. Люис, в което „Сирма Солюшънс“ АД притежава 100.00% с платен 
капитал от 15 730 408 лв., с предмет на дейност: мениджмънт на авторски права върху софтуер, мениджмънт 
и маркетинг на софтуерни услуги и разработка и внедряване на софтуерни продукти, извършване на 
софтуерни услуги и др.  

След вливането на Панатон Софтуер Inc към нея тя се превръща и в специализирана в разработване на 
софтуер, системна интеграция и продуктов дизайн. основните вертикали, върху които компанията се 
фокусира са: системи за нуждите на здравеопазването, бизнес системи за нуждите на автомобилните 
дилъри, вграден софтуер (embedded software), мобилни технологии, системи за лоялност фирма, 
използвайки екипи на Сирма Солюшънс, е изпълнила много десетки успешни проекти за множество клиенти 
в САЩ. 

• S&G Technology Services Limited, регистрирано съгласно законите на Англия и Уелс, със седалище 

и адрес на управление в Уайлтшайър , Нюпорт Стрийт 38-42, Англия, рег. номер  на дружеството  8165885,  в 
което „Сирма Солюшънс“ АД притежава 51 акции, всяка с номинална стойност от 1 GBP, което представлява 
51% от капитала от 100 GBP. 

• Сирма Ай Си Ес АД, ЕИК 203940550, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област 

София (столица), община Столична, гр. София 1784, район р-н Младост, бул. “Цариградско шосе” No 135, 
регистрирано на 24.02.2016 г., в което „Сирма Солюшънс“ АД притежава 45 000 броя акции с номинал 1 лв. 
всяка, което представлява 90% от капитала от 50 000 лв., с предмет на дейност:  разработка, внедряване и 
поддръжка на софтуерни и хардуерни продукти и системи, ИТ консултации, търговска дейност и всяка друга 
незабранена от закона дейност, и всяка друга дейност, позволена от закона. 

 

В икономическата група на „Сирма Груп Холдинг“ АД са включени следните дъщерни дружества на „ЕнгВю 
Системс София“ АД: 

• „ЕнгВю Латинска Америка“ (ENGVIEW SYSTEMS LATIN AMERICA - SISTEMA E SERVICOS LTDA), 

със седалище и адрес на управление: Сао Бернардо до Кампо, щат Сао Пауло, ул. Хоао Азабедо Маркез 215, 
офис 13, в което „ЕнгВю Системс София“ АД притежава 9 500 броя акции с номинал от R$ 1 (един бразилски 
реал), което представлява 95.00% от капитала от R$ 10 000 BRL. Предмет на дейност: (а) търговия, внос и 
износ на информационни продукти и услуги; (б) предлагане и извършване на информационни услуги, както и 
посредническа дейност, осъществяване на сходни дейности и услуги свързани с предмета на дейност на 
дружеството, както и (в) участие в други национални или чужди компании. 

• “ЕнгВю САЩ” (Engview USA) 

На 30.03.2015 г. е регистрирано  ново дъщерно дружество  със 100% участие в капитала на ЕнгВю Системс 
София АД. 

В икономическата група на „Сирма Груп Холдинг“ АД е включено следното дъщерно дружество на „Онтотекст“ 
АД: 

• „Ontotext USA“ - регистриран като Делауеърско дружество, корпоративен номер: 4888154, със 

седалище и адрес на управление: САЩ, щата Делауеър, 16192 Коустъл  Хайуей, гр. Люис, в което „Онтотекст“ 
АД притежава 100% от капитала в размер на $20 100. Дружеството има регистрация за извършване на 
търговска дейност в щата New York на адрес: 116 W 23rd Street, Suite 500, New York, NY 10011. 
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В икономическата група на „Сирма Груп Холдинг“ АД са включени следните асоциирани дружества: 

• „GMG Systems“ Inc. – в процес на ликвидация, със седалище и адрес на управление: гр. САЩ, 14439 

Каталина Стрийт , Сан Леандро, Калифорния 94577, в което „Сирма Груп Холдинг“ АД притежава 961 540 броя 
акции с номинал USD 0.001 всяка , което представлява 24% от капитала от 2 762 долара. – в процес на 
ликвидация 

• „Сирма Мобайл“ АД, гр. София, ЕИК: 200558943, със седалище и адрес на управление: гр. София 

1784, район р-н Младост, бул. „Цариградско Шосе“ № 135, в което „Сирма Солюшънс“ АД притежава 20 000 
броя акции с номинал 1 лв. всяка, което представлява 40.00% от регистрирания капитал от 50 000 лв. и 
реално внесения капитал от 12 500 лв., с предмет на дейност: проектиране, разработване, продажба и 
внедряване на мобилни технологии и софтуер, управление на мобилни технологии, консултантски услуги в 
сферата на комуникационните технологии, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, в 
случай че за някоя от дейностите се изисква разрешение или лиценз след получаване на същите. 

 

2.1. Функциониране на групата 
Икономическата група на СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ включва фирмата – майка и нейните дъщерни и 

асоциирани дружества – всички те, реализиращи своята стопанска дейност в IT сектора. Групата функционира 

като типична холдингова структура с организацията на дейност, координацията и субординацията на 

дружествата от подобна структура.  

Дружествата от групата имат обща стратегическа рамка, корпоративни ценности, финансова и счетоводна 

политика, визия за добро корпоративно управление и кадрова политика. 

3/ ПОРТФЕЙЛ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 

 

Дъщерни на Сирма Груп Холдинг АД 

Предприятие 

Стойност на 
инвестицията 
към 30.09.2016  

(в хил. лв.) 

Процент от 
капитала 

към 
30.09.2016 

Стойност на 
инвестицията 
към 30.09.2015  

(в хил. лв.) 

Процент от 
капитала към 

30.09.2015 

Промени  
(в хил. лв.) 

„Сирма Солюшънс” АД 36 260 80,58% 35 027 81,05% 1233 

„Сирма Ентерпрайз Системс” АД 6 895 90,47% 6 895 94,95% 0 

„Сирма Медикъл Системс" АД 66 66,00% 0 0,00% 66 

Сирма Груп Инк. 3 496 100,00% 0 0,00% 3496 

"Онтотекст"  АД 8 672 56,21% 8 672 56,21% 0 

„ЕнгВю Системс София” ЕАД 50 72,90% 50 72,90% 0 

Общо 55439 
 

50644 
 

4795 

 

Дъщерни на Сирма Солюшънс АД 

 
30.9.2016 Относителен 

дял 

30.9.2015 Относителен 
дял 

31.12.2015 Относителен 
дял 

Промени  

  BGN '000 BGN '000 BGN '000 хил.лв 

„Сирма Бизнес Консултинг” АД 1 256 54,08% 1 256 54,08% 1256 54,08% 0 

„Датикум” АД 1394 60,50% 1 394 60,50% 1394 60,50% 0 

"Сирма" САЩ 17629 97,57% 17 629 100% 17629 100% 0 

S&G Technology Services Ltd., UK 117 51,00% 117 51% 117 51% 0 

"Сирма Ай Ес Джи" ООД 4 71,00% 3 51% 4 71% 1 

„Сирма Ай Си Ес“ АД 270 90,00%         270 

Общо 20670 
 

20399 
 

20400 
 

271 
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Дъщерни на Онтотекст АД 

Предприятие 

Стойност на 
инвестицията 

към 
30.09.2016 

Процент от 
капитала към 

30.09.2016  

Стойност на 
инвестицията 

към 
30.09.2015 

Процент от 
капитала към 

30.09.2015  

Стойност на 
инвестицията 

към 
31.12.2015 

Процент от 
капитала към 

31.12.2015  

Промени 
2016 г. 

(в хил. лв.) (в хил. лв.) (в хил. лв.) 
(в хил. 

лв.) 

        

Онтотекст САЩ 30 100,00% 30 100,00% 30 100,00% - 

 

Дъщерни на ЕнгВю Системс София АД 

Предприятие 

Стойност на 
инвестицията 

към 
30.09.2016 

Процент 
от 

капитала 
към 

30.06.2016 

Стойност на 
инвестицията 

към 
30.09.2015  

Процент 
от 

капитала 
към 

30.09.2015 

Стойност на 
инвестицията 

към 
31.12.2015  

Процент от 
капитала към 

31.12.2015 

Промени 
2016 г.  

(в хил. лв.) (в хил. лв.) (в хил. лв.) 
(в хил. 

лв.) 

        

„ЕнгВю Системс Латинска 
Америка”, Бразилия 

7 95,00% 7 95,00% 7 95,00% - 

ЕнгВю САЩ 9 100,00% 9 100,00%     9 

Общо 16 
 

16 
 

7 
 

9 

 

Асоциирани на Сирма Груп Холдинг АД 

Предприятие 

Стойност на 
инвестицията 
към 30.09.2016 

(в хил. лв.) 

Процент от 
капитала 

към 
30.09.2016 

Стойност на 
инвестицията 
към 30.09.2015 

(в хил. лв.) 

Процент от 
капитала към 

30.09.2015 

Промени 2015 
г. (в хил. лв.) 

GMG Systems (в ликвидация) 215 19,93% 259 29,23% -44 

Е-Дом Мениджмънт ООД 7 35,00% 7 35,00% 0 

Общо 222 
 

266 
 

-44 

 

Асоциирани на Сирма Солюшънс АД 

Предприятие 
Стойност на 

инвестицията 
към 30.09.2016 

Процент 
от 

капитала 
към 

30.09.2016 

Стойност на 
инвестицията 
към 30.09.2015 

Консолидиран 
процент от 

капитала към 
30.09.2015 

Стойност на 
инвестицията 
към 31.12.2015 

Консолидиран 
процент от 

капитала към 
31.12.2015 

Промени 

АЙ БИЛ 
ИНТЕРАКТИВ 

20 34% 20 34,00% 20 34,00% 0 

Флаш Медиа АД 25 50% 25 50,00% 25 50,00% 0 

"Сирма 
Мобайл"АД 

20 40% 20 40,00% 20 40,00% 0 

Общо, хил. лв 65 
 

65 
 

65 
 

0 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯТА  

Освен посочените участия на Дружеството в т. 7. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА по-горе, няма други негови 

участия, които е вероятно да има значителен ефект за оценяването на неговите собствени активи и 

задължения, финансова позиция или печалби или загуби. 
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4/ СТРУКТУРА НА АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ И ОРГАНИ 

НА УПРАВЛЕНИЕ 
 

4.1. Акционерна структура 
 
 
Към 30.09.2016 г. разпределението на акционерния капитал на Сирма Груп Холдинг АД е както следва: 

 

 
30.09.2016  

BGN '000 
30.09.2015  

BGN '000 

Акционерен капитал 59 361 49 837 

Брой акции (номинал 1.00 лев) 59 360 518 49 837 156 

Общ брой на регистрираните акционери 484 24 

 в т.ч. юридически лица 44 1 

          физически лица 440 23 

Брой акции, притежавани от юридически лица 6 314 501 3 

% на участие на юридически лица 10,64% 0% 

Брой акции, притежавани от физическите лица 53 046 017 49 837 153 

% на участие на физически  лица 89,36% 100% 

 

 

 

 

 

Акционери 
Брой акции 

към 
30.09.2016 

Брой 
акции към 
30.09.2015 

Номинал Стойност 
% в 

капитала 

Атанас Костадинов Киряков 5257915 5250686 1 лв. 5 257 915 лв. 8,86% 

Веселин Анчев Киров 5250686 5250686 1 лв. 5 250 686 лв. 8,85% 

Цветан Борисов Алексиев 5250686 5250686 1 лв. 5 250 686 лв. 8,85% 

Чавдар Велизаров Димитров 5250686 5250686 1 лв. 5 250 686 лв. 8,85% 

Явор Людмилов Джонев 5250686 5250686 1 лв. 5 250 686 лв. 8,85% 

Георги Първанов Маринов 5250686 5250686 1 лв. 5 250 686 лв. 8,85% 

Красимир Невелинов Божков 5221501 5250686 1 лв. 5 221 501 лв. 8,80% 

Огнян Пламенов Чернокожев 3727730 3727730 1 лв. 3 727 730 лв. 6,28% 

Владимир Иванов Алексиев 2177483 2177483 1 лв. 2 177 483 лв. 3,67% 

Росен Василев Върбанов 2156687 2156687 1 лв. 2 156 687 лв. 3,63% 

Васил Станимиров Мирчев 837327 0 1 лв. 837 327 лв. 1,41% 

Петър Коняров 1299093 1649288 1 лв. 1 299 093 лв. 2,19% 

"Ен Ен Универсален Пенсионен Фонд" 2081249 0 1 лв. 2 081 249 лв. 3,51% 

УПФ „Доверие“ АД 802126 0 1 лв. 802 126 лв. 1,35% 

 УПФ "ДСК Родина" АД                        747036 0 1 лв. 747 036 лв. 1,26% 

Други 8798941 3371166 1 лв. 8 798 941 лв. 14,82% 

Общо 59360518 49837156 
 

59 360 518 лв. 100% 
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Акционерите, притежаващи над 5% от капитала на дружеството са: 

Акционери Брой акции % от капитала 

Атанас Костадинов Киряков 5 257 915 8,86% 

Веселин Анчев Киров 5 250 686 8,85% 

Цветан Борисов Алексиев 5 250 686 8,85% 

Чавдар Велизаров Димитров 5 250 686 8,85% 

Явор Людмилов Джонев 5 250 686 8,85% 

Георги Първанов Маринов 5 250 686 8,85% 

Красимир Невелинов Божков 5 221 501 8,80% 

Огнян Пламенов Чернокожев 3 727 730 6,28% 

 

8,86% 

8,85% 

8,85% 

8,85% 

8,85% 

8,85% 

8,80% 

6,28% 

3,67% 

3,63% 

1,41% 

2,19% 
3,51% 

1,35% 

1,26% 

14,82% 

Акционерно участие към  30.09.2016 

Атанас Костадинов Киряков 

Веселин Анчев Киров 

Цветан Борисов Алексиев 

Чавдар Велизаров Димитров 

Явор Людмилов Джонев 

Георги Първанов Маринов 

Красимир Невелинов Божков 

Огнян Пламенов Чернокожев 

Владимир Иванов Алексиев 

Росен Василев Върбанов 

Васил Станимиров Мирчев 

Петър Коняров 

"Ен Ен Универсален Пенсионен Фонд" 

УПФ „Доверие“ АД 

 УПФ "ДСК Родина" АД                        

Други 
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Дотолкова, доколкото е известно на Дружеството, да се посочи дали дружеството 

пряко или косвено е притежаван или контролиран и от кого и да се опише 

естеството на този контрол и мерките, които са въведени, за да не се 

злоупотребява с подобен контрол. 

На Дружеството не е известно върху него да е упражняван контрол. 

 

Описание на всякакви договорености, известни на Дружеството, действието на 

които може на някоя следваща дата да доведе до промяна в контрола на 

Дружеството 

На Дружеството не са известни каквито и да било договорености, чието действие да може да доведе до 
промяна в контрола на „Сирма Груп Холдинг“ АД в бъдеще. 

 

4.2. Органи на управление 
 

Сирма Груп Холдинг АД е с едностепенна система на управление - Съвет на директорите. 

 

Съветът на директорите към 30.09.2016 г.  включва следните членове: 

 

Чавдар Велизаров Димитров 

Цветан Борисов Алексиев 

Атанас Костадинов Киряков 

Георги Първанов Маринов 

Цветомир Ангелов Досков 

Саша Константинова Безуханова – независим член 

Петър Борисов Статев – независим член 

Йордан Стоянов Недев – независим член 

 

Начин на определяне на мандатът на Съвета на директорите: 2 години от датата на вписване. 

Мандатът на настоящия Съвета на директорите е до 10.12.2016 година. 

 

Правомощията на управителните органи 
 

На годишното Общо събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“АД е взето решение за  годишното 
дългосрочно променливо възнаграждение на членовете на Съвета на директорите да се изплаща в акции от 
капитала на дружеството - Максимален размер на годишното дългосрочно променливо възнаграждение – до 
0,5 % от общия брой акции от капитала на Дружеството. Във връзка с това решение е взето и решение за 
обратно изкупуване на собствени акции от „Сирма Груп Холдинг“АД, както следва: 

Сирма Груп Холдинг” АД да изкупи обратно собствени акции, Съветът на директорите да осъществи 
изкупуването при следните условия: 
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∙             Максималният брой акции подлежащи на обратно изкупуване е 300000 броя  

∙             Минимална цена 0,50 лева за акция и максимална цена 1,50 за акция.  

∙             Срокът за изкупуване е до 31.12.2019 г. 

∙             Начин на обратно изкупуване – чрез инвестиционен посредник. 

 

Опции върху акции на дружеството 
 

Към датата на този доклад няма предоставени опции на членовете на Съвета на директорите  от  върху 
негови акции. 

 

Органи към Съвета на директорите 
 

Сирма Груп Холдинг АД създава през 2015 г. и следните вътрешни комитети, на които са възложени да 

управляват съответните дейности на оперативно ниво, както и да предлагат решения към Съвета на 

директорите на дружеството: 

 

 1. Комитет по инвестиции и риск в състав: 

Йордан Недев – председател 

Цветан Алексиев – член 

Радка Пенева – член 

Георги Маринов – член 

Стефан Киряков – член 

 

 2. Комитет по възнагражденията в състав: 

Георги Маринов – председател 

Атанас Киряков - член 

Цветомир Досков – член 

Петър Статев – член 

Йордан Недев – член 

 

 3. Комитет по оповестяване на информация в състав: 

Цветан Алексиев – председател 

Радка Пенева – член 

Стефан Киряков – член 

Чавдар Димитров – член 

Атанас Киряков - член 

 

 4. Одитен комитет в състав: 

Ангел Крайчев - председател 

Александър Тодоров Колев - член 

Емилиян Иванов Петров – член 

 

Приети вътрешно-нормативни документи 

През 2015 година дружеството приема необходимите вътрешни документи във връзка с работните и 

управленски процеси на дружеството и изпълнение на задълженията си като публично дружество: 
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  Програма за добро корпоративно управление; 

  Правила за работа на Съвета на директорите; 

  Инструкции и разяснения относно задължения и отговорности на вътрешните лица, притежаващи 

вътрешна информация; 

  Специален кодекс за поведение при финансови и счетоводни длъжности. 

 

Всички документи са публично достъпни на уеб сайта на дружеството: 

 http://www.sirma.com/bg/investor-relations/

Участието на членовете на СД в капитала на дружеството е, както следва: 

 

Акционери 
Брой акции към 

30.09.2016 

Брой 
акции 
към 

30.09.2015 

Брой 
акции 
към 

31.12.2015 

Номинал Стойност 
% в 

капитала 

Атанас Костадинов Киряков 5257915 5250686 5250686 1 лв. 5 257 915 лв. 8,86% 

Георги Първанов Маринов 5250686 5250686 5250686 1 лв. 5 250 686 лв. 8,85% 

Цветан Борисов Алексиев 5250686 5250686 5250686 1 лв. 5 250 686 лв. 8,85% 

Чавдар Велизаров Димитров 5250686 5250686 5250686 1 лв. 5 250 686 лв. 8,85% 

 Йордан Стоянов Недев      3333 0 3333 1 лв. 3 333 лв. 0,01% 

Общо 21013306 21002744 21006077 
 

21 013 306 лв. 35,40% 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на Сирма Груп Холдинг АД е ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ. 

 
Възнаграждения на членовете на Съвета на директорите  
на Сирма Груп Холдинг АД 
 
Член на Съвета на директорите Фирма Сума към 30.09.2016 (лв.) 

Атанас Костадинов Киряков ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД 450,00 

  ОНТОТЕКСТ АД 92244,66 

  СИРМА ЕНТЕРПРАЙЗ СИСТЕМС  74,97 

  СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 4500,00 

  СИРМА СОЛЮШЪНС АД 4500,00 
Георги Първанов Маринов ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД 77166,00 

  СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД 4500,00 

  СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 4500,00 

Йордан Стоянов Недев СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 4500,00 

Петър Борисов Статев СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 4500,00 

Саша Константинова Безуханова СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 4500,00 

Цветан Борисов Алексиев ДАТИКУМ АД 180,00 

  ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД 450,00 

  ОНТОТЕКСТ АД 4500,00 

  СИРМА ЕНТЕРПРАЙЗ СИСТЕМС  74,97 

  СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД 9000,00 

  СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 94500,00 

  СИРМА СОЛЮШЪНС АД 94104,00 

Цветомир Ангелов Досков СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД 97693,74 

  СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 4500,00 

Чавдар Велизаров Димитров ДАТИКУМ АД 180,00 

  СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 32109,48 

  СИРМА СОЛЮШЪНС АД 72000,00 

Общо   610727,82 

 

http://www.sirma.com/wp-content/uploads/2015/11/SGH_CorporateGovernance2015.pdf
http://www.sirma.com/wp-content/uploads/2015/11/SGH_Board_of_Directors-Policy.pdf
http://www.sirma.com/wp-content/uploads/2015/11/SGH_InformationInstructions.pdf
http://www.sirma.com/wp-content/uploads/2015/11/SGH_InformationInstructions.pdf
http://www.sirma.com/wp-content/uploads/2015/11/SGH_Code_of_Conduct.pdf
http://www.sirma.com/bg/investor-relations/
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОГОВОРИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, 

УПРАВИТЕЛНИТЕ ИЛИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ С ДРУЖЕСТВОТО, 

ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ЗАЕТОСТТА 
 
В договорите на членовете на съвета на директорите както със самото Дружество така и с дъщерни 

дружества на Дружеството, където такива договори с тези лица са налични, няма предоставени обезщетения 

при прекратяване на договорите им. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ КОМИТЕТ ЗА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИМЕНАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 

КОМИТЕТА И РЕЗЮМЕ ЗА МАНДАТА, ПО КОЙТО ФУНКЦИОНИРА КОМИТЕТА 
 
На проведеното на 14.06.2016 г. Общо Събрание на Акционерите на Дружеството бе избран Одитен комитет 

(съгласно изискванията на параграф 1, т. 11, б. „а” от ЗНФО) в състав: 

Ангел Крайчев – председател 

Александър Тодоров Колев - член 

Емилиян Иванов Петров – член 

 

Мандатът на Одитния комитет е 3 (години). 

 

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ТОВА, ДАЛИ ДРУЖЕСТВОТО СПАЗВА ИЛИ НЕ 

РЕЖИМА/РЕЖИМИТЕ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ  
 
С оглед на факта, че „Сирма Груп Холдинг” АД е вписано в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от 

КФН, Дружеството е въвело програма, изготвена в съответствие с международно признатите стандарти за 

добро корпоративно управление. В съответствие с разпоредбата на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК „Сирма Груп 

Холдинг” АД е длъжно и съобразява съдържанието на финансовите си отчети с програма за прилагане на 

международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и води счетоводната си политика 

съгласно Международните счетоводни стандарти. 
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5/НАШИЯТ БИЗНЕС МОДЕЛ 

 
Нашата визия и мисия отключва възможността ни да създадем положителен икономически, екологичен и 
социален ефект 
Играейки тази роля ние трябва да разполагаме с необходимия капитал. Първо, ние разчитаме на финансовия 
капитал, предоставен от нашите инвеститори. Но това, което наистина увеличава нашия успех е 
интелектуалния и социалния капитал - нашите служители. Те са вратата към нашите знания, опит и бизнес 
отношения. Поради тази причина, ангажираните, висококвалифицирани и гъвкави служители са в центъра на 
нашия бизнес модел и успех.  
Нашите отношения с клиентите, служителите, в тясно сътрудничество с подкрепата на специалистите по 
продажбите и маркетинга проправят пътя към  нашите целеви индустрии. Нашите маркетингови усилия 
обхващат държавни институции,  големи предприятия, както и малки и средни предприятия. Ние вярваме, че 
нашата широка гама от решения и услуги ни дава възможност да отговорим на нуждите на клиентите от 
всички размери и различни отрасли.  
Нашата широка екосистема осигурява мащабируемост да отговори на търсенето на Сирма Груп Холдинг в 
иновациите. 
Ние също така се прилагаме нашия опит в бизнес процесите в отделните индустрии и насочваме своите 
иновации да отговорят на най-големите предизвикателства в света. Нашата цел е да се създаде дългосрочна 
стойност от предоставянето на решения, които не се отнасят само за настоящите предизвикателства пред 
нашите клиенти, но и тези на бъдещето. По този начин, ние виждаме нашата роля в създаването на нови и 
ефективни решения: Искаме да фундаментално да помогнем да се промени начина на използване на 
софтуера в бизнеса и в личния живот. 
В Сирма Груп Холдинг и в рамките на нашата екосистема ние създаваме на работни места за 
висококвалифицирани работници, за да се развиват, продават, прилагат и подобряват нашите софтуерни 
решения. 
 
 
 

6/ СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ ПРЕЗ 2016 г. 

 

6.1. Глобалните икономически тенденции 
Макрорамка 

ЕЦБ и ЕК понижиха прогнозата си за растежа на БВП на еврозоната за 2016 г. Очакваният по-нисък растеж в 
региона вероятно ще доведе до по-слабо нарастване на годишна база на външното търсене на български 
стоки и услуги през четвъртото тримесечие на 2016 г. 

Икономическото възстановяване в еврозоната се очаква да продължи, макар и с малко по-слаб темп на 
растеж, отколкото се предвиждаше в прогнозите от юни 2016 г. Съществена низходяща ревизия на външното 
търсене, свързана най-вече със значително по-слабото търсене на вносни стоки в Обединеното кралство 
след референдума за членството в ЕС, се предвижда да отслаби прираста на износа на еврозоната. До този 
момент обаче гласуването за напускане на ЕС не се е отразило осезаемо на нагласите и на показателите за 
несигурност в еврозоната, така че перспективите за икономическо възстановяване остават в общи линии 
незасегнати. През периода, за който се отнасят прогнозите, нерестриктивната позиция на паричната политика, 
все още сравнително ниските цени на петрола, подобряващите се условия на трудовия пазар и постигнатият 
напредък в намаляването на задлъжнялостта във всички сектори би трябвало да подпомогнат нарастване на 
вътрешното търсене в условия на постепенно икономическо възстановяване в глобален мащаб. В годишен 
план се очаква реалният БВП да отбележи прираст от 1,7% през 2016 г. и 1,6% през 2017 г. и 2018 г. 
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Очаква се ХИПЦ инфлацията да бъде на средно равнище от 0,2% през 

2016 г., забавяна съществено от негативен принос на ХИПЦ инфлацията на енергоносителите, свързан с 
предходното рязко поевтиняване на петрола. С отзвучаването на този ефект в началото на 2017 г. се 
предвижда ХИПЦ инфлацията да нарасне значително до 1,2% през същата година. Очаква се през прогнозния 
период продължаващото икономическо възстановяване и намаляването на неизползвания икономически 
капацитет постепенно да тласнат нагоре ХИПЦ инфлацията без компонентите енергоносители и храни и това 
да допринесе за по-нататъшно покачване на общата инфлация до 1,6% през 2018 г. 

Източник: ЕЦБ 

ИТ Сектор 

Съгласно прогнозата на Гартнер през 2016 г. световните ИТ разходи ще възлязат на 3,4 трилиона долара, 
намалявайки спрямо достигнатите през 2015 г. 3,5 трилиона долара. Преразглеждането на прогнозата се 
дължи най-вече на изменението на валутните курсове. Гартнер очаква ИТ разходите в световен мащаб през 
2017 г., водени от растеж  на приходите в областта на софтуера и ИТ услугите, да достигнат 3,5 трилиона 
долара през 2017 г.,с  2,9% повече от прогнозните ИТ разходи за 2016 г. Светъл лъч за ИТ индустрията ще 
бъдат сегмента на софтуера и ИТ услугите. Софтуерния сегмент се предвижда да нарастне с 6% през 2016 г., 
и с още 7,2% през 2017 г. до общо 357 милиарда долара. Сегмента на ИТ услугите е на път да нарастне с 
3.9% през 2016 г., за да достигне 900 милиарда долара, и да се увеличи с 4,8% през 2017 г., за да достигне 
943 милиарда долара. 

„На пазара съществува тенденция на икономическа неопределеност, караща организациите все повече да 
затягат коланите и една от страдащите страни са ИТ разходите – Пише Джон Дейвид Лавлок, вицепрезидент 
на изследванията на Гартнер. В същото време необходимостта да се инвестира в ИТ за поддържане на 
цифровия бизнес напира като никога. Ръководителите на организациите знаят, че е необходимо да станат 
играчи в цифровия бизнес или рискуват да изпаднат от магистралните тенденции на развитие.За постигане на 
това те предприемат мерки на силна оптимизация на разходите в едни области, за да финансират цифровата 
трансформация в други“. 

Като пример, икономията от оптимизация и разширение на системи се насочва към финансиране на цифрови 
инициативи. Става дума за това да се направи повече със същите тези фондове – пише Лавлок. Обикновено 
по-малко от 10% от организациите се намират в процес на оптимизация или съкращение на разходите. Но 
необходимостта от разходи за инициативи на цифровия бизнес във времето, когато ръста на доходите не 
дава възможност на неудържимите ИТ бюджети, принуждава все повече организации да започнат 
оптимизации. Такава оптимизация претърпяват бизнес процесите, ИТ цифровия бизнес изисква и едното и 
другото. Обаче много ИТ директори неохотно разглеждат тази възможност, отчитайки бариерите в културен и 
политически план по пътя на оптимизация на разходите.“ 

Най-явно резултатите от тези мерки на оптимизация се виждат в прекратяването на разходите за закупуване 
на ресурси и услуги. „ Повечето традиционни ИТ имат сега „двойник в дигиталните услуги: облачните услуги, 
сървърите използват инфраструктурата – като – услуга, а мрежовата връзка допълва VoLTE – пише Лавлок. 
Това, което някога трябваше да се купи като актив, сега може да бъде предоставено като услуга.Повечето 
такива услуги-двойници променят структурата на разходите: организациите преминават от големи авансови 
разходи на малки ежемесечни плащания. Това означава, че дейност на едно и също равнище като преди, има 
сега съвсем друг профил на годишни разходи.  

Гартнер очаква, че пазарът на устройствата ( персонални компютри, ултрамобилни устройства, мобилни 
телефони, таблети и принтери) ще покаже снижение на разходите с 7,5% през 2016 г. Пазарът на смартфони 
се доближава до глобалното насищане и забавя растежа си. Пазарът на ПК и ултрамобилни устройства също 
ще покаже снижение. Съчетание от фактори, свързани с определени региони са причините за това, а 
влошаващото се икономическо положение в много държави само задълбочава последствията. 

Гартнер очаква, че през 2016 г. разходите за системите на центровете за данни ще достигнат 173 млрд. 
долара, показвайки ръст 1,3% спрямо предходната година. Тази относителна стабилност на високо ниво 
маскира определено изменение вътре в сегментите. Корпоративното мрежово оборудване беше по-силно, 
отколкото се очакваше за 2015 г. като резултат от ъпгрейди на мрежите и Гартнер очаква, че това ще 
продължи и през 2016 г. 

В сървърния сегмент се очаква търсенето на хипер-мащаб да се намали през 2016 г., особено в районите, 
изпитващи икономически трудности. Обновлението на мейнфреймове, от които пазарът спечели през 2015 г. 
очевидно ще намалее през 2016 г., също оказвайки влияние на общите цифри на ръста. 
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Световните разходи за корпоративни частни облаци ще достигнат 321 млрд. долара, увеличавайки се с 4,2 % 
в сравнение с 2015 г., очаква Гартнер. Прогнозата за оперативните системи беше понижена предвид 
очакваната отсрочка в прилагането на Windows 10 и Windows Server 2016. Ключовите развиващи се пазари, 
особено Латинска Америка, която се сблъсква с нарастващи политически и икономически трудности, очевидно 
са отговорни за забавянето на растежа. Организациите в тези райони са длъжни да балансират орязването на 
разходите с възможностите за растеж в трудни времена. 

Очаква се, че разходите на пазара на ИТ услугите ще тръгне към растеж през 2016 г. и ще достигне 900 млрд. 
долара, което е с 3,9% повече от предходната година. По-силната прогноза за Япония и Индия почти се 
балансира с по-слабата за Бразилия, Китай и Южна Корея в светлината на влошената политическа ситуация в 
Бразилия, а също така и заради действията на властите и влошената икономическа конюнктура в Китай и 
Южна Корея. 

Разходите за телекомуникационни услуги през 2016 г. ще намалеят с 1,1% и ще достигнат 1,4 трилиона 
долара, очаква Гартнер. Продължаващият икономически спад на големите пазари на Русия и Бразилия 
забавя растежа на разходите за мобилни и стационарни връзки, а известно забавяне в растежа на Китай се 
отразява на потребителската увереност и намалява разходите за услуги и стационарни връзки. В сферата на 
корпоративните услуги условията на тези три големи пазара води до консолидация на организациите ( 
намалявайки количеството на присъединяване и разходите), но разходите за предаване на данни по 
мобилните мрежи са  друго нещо с ускоряващ се ръст в резултат на намалението на цените, наличните 
мобилни приложения и мрежата 4G/LTE. 

Прогноза за общи световни ИТ разходи ( в млрд. долара): 

 
Разходи през 2016 Ръст през 2016 (%) Разходи през 2017 

Ръст през 2017  
(%) 

Дейта центрове 173 1.3 177 2.0 

Софтуер 333 6.0 357 7.2 

Устройства 597 -7.5 600 0.4 

ИТ услуги 900 3.9 943 4.8 

Комуникационни услуги 1,384 -1.1 1,410 1.9 

ОБЩО 3,387 -0.3 3,486 2.9 
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От друга страна IDC предвиждат ИТ разходите във финансовия сектор за нараснат през 2016 г. с 4,2 %. „ Тази 
година (2015)  ние сме развълнувани, че ще се въведе различен поглед в САЩ на разходите за финансови 
услуги, свързани с 3-те технологични платформи – облак, мобилни технологии и Big Data, заяви Карън Масси -  
старши анализатор на IDC финансовите прогнози. Тези основополагащи елементи от цифрова 
трансформация (DX) са повлияли значително на ИТ бюджетите за 2016 г.  

Финансовите услуги за управление на риска ще достигнат  85 млрд. долара в световен мащаб през 2016 г. 
като ще формират ръст от 7%. 

Към днешна дата IDC очаква  разходите за IT в САЩ като цяло да останат стабилни, при условия, че няма 
сериозни трусове в икономиката. Очаква се, че ИТ разходите в САЩ за четвърта поредна година ще нарасне с 
4%, независимо от спада на ПК – пазара и сървърите. Организациите в САЩ ще продължат да инвестират в 
Третата платформа, свързана с Big Data, облака, мобилните технологии и социалните мрежи. Този нов 
„нормален“ темп на растеж на ИТ разходите в САЩ от 4%, вероятно ще се съхрани и през 2017 г., при 
условие, че икономиката като цяло остане в руслото на очакванията. 

Западна Европа като цяло ще покаже по-слаб растеж през 2016 г. в сравнение с 2015 г., предвид голямата 
зрялост на пазара на смартфони и забавяне след двуцифрения ръст на разходите за инфраструктура през 
предходната година. Инвестициите в облачните решения остават силни в последните 12 месеца, независимо 
от инфлационното влияние от обезценката на валути, но сега има признаци, че постъпателното движение на 
икономиката става все по-несигурно.  

Азиатско – Тихоокеанския район ще продемонстрира намаление на растежа с 2% спрямо 7% от предходната 
година. Индия ще остане изключително важна за ИТ пазара и през 2016 г., защото тя беше единствената 
държава, която реализира двуцифрен ръст на ИТ разходите – 13% през 2015 г. 

6.2. България и местния ИТ пазар 

 

Страната е във валутен борд, в условията на който българския лев е фиксиран към еврото при курс 1.95583 
лева.  Икономиката регистрира изненадващо ускоряване на растежа на БВП с 2,4% през 2015 г. Въпреки това, 
предприятията остават предпазливи, тъй като сегашното правителство предстои да предприеме големи 
структурни реформи в съдебната система, енергетиката и здравеопазването, за да отключи и ускори 
икономическия растеж. 

Управлението на публичните финанси обаче се подобрява,  благодарение на по-добрата събираемост на 
данъците, което от своя страна би трябвало създаде възможност за фискални стимули. 

IT индустрията е един от най-бързо развиващите се сектори в България, задвижван едновременно от 

софтуерни аутсорсинг услуги, бума на стартиращи компании и благоприятна предприемаческа среда, 

допълнени от наличието на висококвалифицирани софтуерни специалисти.  През последното десетилетие, 

приносът на софтуерния сектор е нараснал значително, изразен като дял от БВП - до три пъти до 2.25%. 

Прогнозата на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) за 2016 година е, че приходите в 

софтуерната индустрия в България отново ще отбележат двуцифрен ръст от 13,2 % и ще преминат 

историческа за бизнеса граница от 1 милиард евро. Основен принос за ръста в софтуерната индустрия в 

България имат компаниите, работещи предимно за външни пазари, докато продажбите от вътрешния пазар 

бележат значително по-малък ръст. 

Прогнозата на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) за 2016 година е, че след спада 

през 2015 година, оперативната печалба в софтуерната индустрия в България ще отбележи ръст от 4.9 % и 

отново ще надхвърли границата от 100 милиона Евро. 

Местните IT таланти са ценово ефективен ресурс, а в допълнение, българската образователна система 
подготвя специалисти в областта на софтуерното инженерство и технически специалности. Този достъп до 
високо квалифицирани ресурси, привлича много глобални ИТ играчи, установили центрове за обслужване на 
техните операции. Софтуерни компании  като Hewlett Packard, аутсорсват своите услуги в България, за тях 
работят над  5000 служители. Сред знаковите инвестиция са  Global Delivery Център  на VMware, ситуиран в 
София,  SAP Labs, IBM, Siemens, Experian, Luxoft и т.н. 

Според изследването на БАСКОМ, работните  места в софтуерната индустрия ще достигнат до близо 20 000 
през 2016 г. и се очаква да нараснат до 32 000 до 2020 г. В същото време нивото на средната работна заплата 
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в сектора ще възлиза на EUR 22 900 / годишно през 2016 г., но остава все още е далеч под средното за ЕС и 
САЩ, което възлиза на 5x по-ниско ниво спрямо САЩ,  и 3x по-ниско ниво средно за ЕС 18. 

В допълнение, има много локални ИТ разработчици, предлагащи както собствени продукти, така  и аутсорсинг 
услуги, които са създадени в България и са развити успешно до фирми с многомилионни обороти. Някои от 
тях вече са привлекли частен капитал и стратегически инвеститори. Последната и най-голямата сделка за 
България е съвместната продажба на компанията Телерик, основана от българи и Summer Pаrtners,  на 
Software САЩ Progress (NASDAQ: PRGS) за USD 262 милиона, като компанията е оценена над 4.4x 
продажбите. Тази сделка е сред 10-те най-успешни в Европа през 2014 г. През 2015, британската компания за 
застрахователни услуги Чарлз Тейлър (LSE: CTR)  и Ривърсайд Co,  придобиха дял от местна 
застрахователна технологична компания - FАDATA. Закупеният дял е оценен на 40 милиона лева или 1.6 х 
продажби, но продажбата е направена със стратегически инвеститор. 

Многобройни малки PE сделки допълват пазарната картина, благодарение на създадената екосистема за 
стартиране на бизнес, допълнително подпомогнато от привличането на ресурси от европейските фондове, 
подпомагащи развитието на екосистемата на предприемачеството в България. Например, Flipps Media, 
дъщерно дружество на Бианор Холдинг (5BI BU), набраха 2.4 милион USD,  серия A,  кръг от базирания в 
Силиконовата долина ангел-инвеститор Тим Дрейпър,  и базираният в ЕС фонд за рисков капитал - Early Bird 
и StorPool (създал решение за привличане на IT Web инвестиции, на глобалния доставчик на хостинг услуги 
SiteGround). От 2012 г., 21 милиона EUR, част от европейските фондове,  са инвестирани чрез акселератори и 
фондове за рисков капитал в над 120 + стартиращи компании, като очакванията са техният брой да се удвои 
през 2015-2020. 

 

6.3. Основни показатели на стопанската среда 

Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на дружеството, за 
периода 2014-Q3 2016г. са представени в таблицата по-долу: 

 
     Показател Q3 2016 

 
2015 

 
2014 

БВП в млн. лева  -   86 612   83 612 

 Реален растеж на БВП  -   3,00%   1,60% 

 Инфлация в края на годината                        -    -0,4%   -0,9% 

 Среден валутен курс на щатския долар за 
периода 

1,75342   1,7644   1,4742 

 Валутен курс на щатския долар в края на 
периода  

1,76169 
 

1,7901   1,6084 

 Основен лихвен процент в края на периода  0,00%   0,01%   0,02% 

 Безработица (в края на периода)  7%   9,10%   10,60% 

 

Данните за 2016 г. са текущи.  

Източник: НСИ – последни публикации  за септември 2016; БНБ;  

6.4. Групата и предприятията в нея 

 

Създаване и управление на растежа 

Сирма Груп Холдинг е най-големият български софтуерен разработчик, с постигнати 24% CAGR за 
последните три години. Групата е позиционирана успешно като компания, инкубираща технологични идеи и 
създател на бизнеси, които трансформират индустрии и бизнес процеси, и позволяват глобален растеж.  

Дружествата в групата на „Сирма Груп Холдинг“ АД имат исторически натрупана голяма експертиза, както в 
реализирането на разнообразни технологични проекти свързани със софтуерни и хардуерни разработки, така 
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и в бизнес познание в множество индустрии, в които дружествата са изпълнявали клиентски проекти или 
инвестирали в разработки. Към текущо разглеждания период в икономическата група на  се разработват 
следните значителни нови продукти и услуги в съответните дружества: 

От 2013 година насам „Сирма Солюшънс“ АД инвестира в разработката на иновативна платформа за 
управление на лоялни програми LOYAX, която позволява на всеки бизнес да изгради свои собствени програми 
за лоялност според своите специфични бизнес нужди. Платформата предоставя лесно и ефективно 
създаване и управление на разнообразни лоялни програми, включващи бонус програми, ваучери, подаръчни 
карти, лотарии и др. Освен различните видове програми, Лоякс позволява създаването и управлението на 
комплексни маркетингови кампании, позволявайки на бизнеса да достигне до своите клиенти едновременно 
чрез различни индивидуални канали за комуникация – мобилни телефони, таблети и персонални компютри. 
Системата предоставя на бизнеса и ценна информация за неговите клиенти, включваща демографски 
профил, анализ на вида и стойност на покупките, място на пазаруване и други. Основен пазар за такива 
продукти е САЩ и Централна и Западна Европа, където дружеството цели да разшири търговския си 
капацитет.  

И през текущата година „Онтотекст“ АД продължава дългосрочната инвестиция в собствен продукт 
GraphDBTM (ГДБ) – семантична графова система за управление на бази данни (СУБД) съвместима със 
следните стандарти за Семантичен уеб (Semantic Web), дефинирани от консорциума World Wide Web 
Consortium (W3C): RDF (Resource Description Framework, W3C стандарт за представяне на структурирана 
информация и метаданни в уеб), RDFS (Resource Description Framework Schema, W3C стандарти за 
представяне на данни и за описване на знания и факти в онтологии, т.е. семантични концептуални модели), 
OWL (Web Ontology Language, W3C стандарт включващ група от езици за описване на класове обекти и на 
връзките между тях), SPARQL (програмен език за заявки към семантични бази данни). GraphDBTM 
представлява следваща генерация в СУБД, наследник на продукта OWLIM, която развива алгоритмите и 
технологиите използвани в OWLIM на следващо ниво на ефективност и надеждност (Cluster Architecture). 
Измежду най-важните нови характеристики на ГДБ е следващо поколение архитектура с висока степен на 
ефективност и надеждност, която поддържа инсталации разпределени между няколко географски локации 
(например едновременно във Великобритания, САЩ и Япония). Паралелно „Онтотекст“ АД продължава да 
развива и платформите си с добавена стойност за съответните индустрии в световен мащаб: Ontotext Life 
Sciences & Health Care Solution (OT/LS-HC-Solution) за управление на данни в медицина, биология, фармация 
и биотехнологии, и Ontotext Media & Publishing (OT/Media-Publ-Solution) – софтуерно решение, което използва 
семантични технологии за да подпомага медии, издатели и научни организации в разработването, 
преизползването, класификацията, разпространението и публикуването на съдържание, на база анализ на 
смисъла на текста. 

В дружества от групата на „Сирма Груп Холдинг“ АД също се разработват различни други нови технологии и 
продукти в сферите медицината, роботиката, автоматичното разпознаване на изображения, изкуствения 
интелект и други, които все още са на концептуално ниво и тепърва ще бъдат развивани. 

Създаване на технологии, променящи индустриите 

Компанията подпомага генерирането на идеи и създаване на бизнеси, способни да променят индустрии и/или 
процеси. Проектите са обезпечени с ресурси, които да позволят последващо отделяне от компанията-майка и 
продължаване на самостоятелното развитие като жизнеспособни компании.  

Например, една от знаковите компании в холдинга е стартирала своето развитие, следвайки този модел. 
Днес, Онтотекст е утвърден технологичен лидер, развит до глобално разпознаваем бранд. Водещият продукт 
на Онтотекст, променя и преобръща традиционните подходи и процеси, използвани от корпорациите за 
намиране и управление на информация в големи масиви от неструктурирани данни. Признание за качеството 
на нейните продукти са клиентите на компанията - BBC, Financial Times, Euromoney, Astra Zeneca, 
правителство на САЩ, и др.  

Сирма разработва иновативно софтуерно приложение за мобилни плащания, което може да се използва 
навсякъде, дори без наличен ПОС терминал.  

В продуктовата ни линия от нови разработки, в напреднала фаза е предизвикателен проект, променящ начина 
по който устройствата и компаниите  разчитат и разбират информацията, която виждат, използвайки 
иновативна технология за разпознаване на изображения.   

Сирма създаде фирма за цялостни решения в застрахователния сектор с амбиции да покрие целия набор 
софтуерни продукти и приложения за сектора. 

Сирма създаде иновативна платформа за управление на лоялните програми. 
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Сирма създаде уникална платформа за интелигентно управление на компании, организации и институции. 

 

Създадена локално, но опериращ в глобален мащаб 

Почти половината (49,97%) от продажбите на групата са от международни операции, в които водещ е САЩ 
пазар (26,71% от приходите), следван от Великобритания и Австрия. Значителен дял от продажбите на 
Онтотекст АД са генерирани във Великобритания и САЩ. 

Една от дъщерните компании на холдинга - Датикум е сред водещите доставчици на клауд решения в 
България. Неин клиент е Fast Company, призната сред водещите спортни компании в топ 10  класация на 
Synergy Sports’ NBA data. Благодарение на успешното партньорство,  милиони баскетболни фенове имат 
възможност да гледат мачовете от NBA на видео, в реално време. 

Предпочитан партньор на държавните институции за E-gov решения и IT услуги 

Обичайно този сектор осигурява около 11% от продажбите на групата, формиращи се от високотехнологични 
услуги като системна интеграция, разработване на софтуер, бизнес консултации, както  и доставка на хардуер 
за държавните институции и частни организации. Преминаването към он-лайн търговия, он-лайн услуги и 
клауд решения е основен фактор за отчетения ръст. Най-големите клиенти в този сегмент са централното 
правителство, държавни агенции, банки, големи частни компании и др. 

За съжаление през периода продажбите в този сектор са под 1% поради закъсняването на тръжните 
процедури по редица проекти от страна на българското правителство и липсата на преходни проекти от 
предходни периоди. 

ГЛАВНИ ПАЗАРИ  

ОПИСАНИЕ НА ГЛАВНИТЕ ПАЗАРИ ЗА ПЕРИОДА 2015-2016 Г. 

Консолидираните приходи на „Сирма Груп Холдинг“ АД за разглеждания исторически период имат различен 
характер и географски произход. Традиционно с най-висок дял се позиционират приходите от услуги и от 
стоки. Същевременно Европа и Северна Америка заемат челните места в географското разпределение на 
реализирани приходи. Видовете приходи на „Сирма Груп Холдинг“ АД в зависимост от реализирания продукт 
и от мястото му на реализация са представени в следващата таблица и Графика. 

Приходи по региони и държави: 

       
 

30.9.2016 % 30.9.2015 % 31.12.2015 % 
Регион BGN '000   BGN '000   BGN '000 2015 

Австралия 42 0,15% 20 0,09% 40 0,12% 

Азия 190 0,69% 100 0,46% 172 0,51% 

Африка 15 0,05% 14 0,06% 19 0,06% 

Европа 20692 74,78% 16 923 77,34% 25765 75,83% 

Южна Америка 44 0,16% 1 0,00% 43 0,13% 

Северна Америка 6687 24,17% 4824 22,05% 7938 23,36% 

Общо 27670 
 

21882 
 

33977 
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ВЛИЯНИЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ФАКТОРИ 

Информацията в настоящия отчет не е повлияна от наличието на изключителни фактори. 

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО СТЕПЕНТА, В КОЯТО 

ДРУЖЕСТВОТО ЗАВИСИ ОТ ПАТЕНТИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИИ, ИНДУСТРИАЛНИ, 

ТЪРГОВСКИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ДОГОВОРИ ИЛИ ОТ НОВИ 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ 

Дружеството „Сирма Груп Холдинг“ АД по същината на своята дейност не е зависимо от патенти или 

лицензии, индустриални, търговски или финансови договори, както и от нови производствени процеси. 

В икономическата група на „Сирма Груп Холдинг“ АД към момента няма дейности зависими от чужди патенти. 

В своето продуктово развитие дружествата „Онтотекст“ АД и „Сирма Ентерпрайз“ АД са интегрирали и 

доразвивали софтуерни компоненти, които са базирани върху софтуер с отворен код (Open Source), но те са 

под лицензионни режими (LGPL - „Общо право на обществено ползване на ГНУ“ на Free Software Foundation, 

САЩ; BSD License – Лиценз за публично достъпен софтуер на Berkeley Software Distribution, САЩ; Apache 

License – Лиценз за публично достъпен софтуер на Apache Software Foundation, САЩ), които не ограничават 

търговското използване или по друг начин да ограничава тяхната свобода с разпореждането с техните 

цялостни софтуерни решения, включително да прехвърлят авторски права върху тях.  

За работните места на всички служители в икономическата група на Дружеството, всички дружества 

разполагат със съответните лицензи за операционни системи и приложен софтуер за персонални компютри и 

сървъри, необходими за обичайния работен процес във всяко конкретно дружество. 
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ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ЗНАЧИТЕЛНИ ФАКТОРИ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕОБИЧАЙНИ ИЛИ РЕДКИ СЪБИТИЯ ИЛИ НОВИ 

РАЗВИТИЯ, КОИТО ЗАСЯГАТ СЪЩЕСТВЕНО ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА 

НА ДРУЖЕСТВОТО 

Няма значителни фактори, включително необичайни или редки събития или нови развития, които засягат 

съществено приходите от дейността на Дружеството и бъдещите инвестиции.  

ЗНАЧИТЕЛНИ ПРОМЕНИ В НЕТНИТЕ ПРОДАЖБИ ИЛИ ПРИХОДИ, 

ОПОВЕСТЕНИ В СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ 

През разглеждания период не се наблюдават значителни промени в нетните продажби или приходи, 

оповестените в счетоводните отчети на Дружеството с изключение на изброените по-горе.  

ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА, 

ИКОНОМИЧЕСКАТА, ФИСКАЛНАТА, ПАРИЧНА ПОЛИТИКА ИЛИ 

ПОЛИТИЧЕСКИ КУРС ИЛИ ФАКТОРИ, КОИТО ЗНАЧИТЕЛНО СА ЗАСЕГНАЛИ 

ИЛИ БИХА МОГЛИ ДА ЗАСЕГНАТ ЗНАЧИТЕЛНО, ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО 

ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО 

През разглеждания период не е имало фактори от правителствени, икономически, данъчни, монетарни или 

политически фактори, които са оказали съществено влияние върху дейността на дружеството. 

Основните фактори, които могат да повлияят на дейността на Дружеството и как то управлява риска, са 

описани в „Рискови фактори“ от настоящия документ. 

 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 

Дружеството е холдингова компания, която инвестира в технологични бизнеси, управлява ги стратегически и 

оперативно, предоставя на дъщерните си компании административни, маркетингови и финансови услуги. Тези 

услуги могат да бъдат разгледани в следните направления: 

• Стратегическо управление; 

• Финансов мениджмънт и административни услуги; и  

• Общо управление на операции, включително управление на човешките ресурси, маркетинг и бранд 

мениджмънт. 

Освен с човешки и финансов капитал, холдингът  подпомага и инкубира свои стартиращи компании или 

обособени звена. За да намали времето от иновативна идея до комерсиален продукт или решение, 

структурата обезпечава компаниите  с широк спектър от бизнес и административни услуги, като бизнес 

планиране, маркетинг и реклама, дизайн, човешки ресурси, R&D, стратегическо развитие и  др. 

За периода 01.01.2016-30.09.2016 г. усилията на ръководството на дружеството бяха насочени към 

повишаване на административния капацитет в посока оценяване на бъдещите инвестиции и рискове и оценка 

на състоянието на дружествата. Отделно от това, се положиха усилия за добро позициониране сред 

инвестиционната общност. 
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Направиха се предварителни разходи по учредяване на новите дружества, както и PR разходи. 

В резултат на това финансовия резултат на Холдинга е по-лош от предходния период, но ние сме убедени, че 

разходваните средства ще доведат до увеличаване на ползите за акционерите в бъдеще. 

 

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ – ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ 

 

 
Q3 2016 Q3 2015 

 
2015 2014 

Приходи* 1737 1082   1 686 1 756 

  EBITDA           482          339    322 469 

 Амортизации         (285)        (176)   (258) (168) 

 Нетна печалба          364          180    18 520 

  EBITDA марж   27,75% 31,33%   19,11% 26,71% 

 Марж на нет. печалба  20,96% 16,64%   1,07% 29,61% 

 Продажби / акции  0,0293 0,0217   0,0328 0,0352 

 Печалба / акция  0,0061 0,0036   0,0003 0,0104 

 ROE  0,0055 0,0033   0,0003 0,0095 

 Общо активи      70 932      59 515    68 635 58 112 

 Нематериални активи          221          189    399 189 

 Търговска репутация              -              -    - - 

 Book value*      70 711      59 326    68 236 57 923 

 Собствен капитал      66 580      54 945    66 216 54 765 

 Общо пасиви       4 352       4 570    2 419 3 347 

 Лихвоносни дългове          741       1 103    1 179 1 813 

  D/E   0,0166 0,0832   0,0365 0,0611 

  ROA   0,0051 0,0030   0,0003 0,0089 

 

* Съгласно указанията на КФН приходите от дивиденти са включени в приходите от основна дейност 
на „Сирма Груп Холдинг“ АД 
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БИЗНЕС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ/КОМПАНИИ:  

 

 

ВЕРТИКАЛИ НА БИЗНЕС АКТИВНОСТ/КЛИЕНТИ: 

Електронно правителство и публичен сектор - държавни институции и агенции, локални и международни 

НПО.  

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията( МТИТС),  Министерство на 

отбраната, Министерство  на културата, Министерство  на здравеопазването (Комисия за лекарствата), 

Министерство на финансите (НАП), Министерство на образованието, Министерство на труда и социалната 

политика (АЗ), Главна Прокуратура, Канадско правителство – Национална избирателна система; 

Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО). 

Медии: Financial TimesT, BBC, Press Association, Euromoney BTV, GARB, Субтекст Медия Лтд.,Телеграф 

Медиа Груп Лтд. и др. 

Локални и глобални бизнес анализатори: Блумберг, Фондация Отворено общество; 

Комунален сектор: Софийска вода; БТК, Виваком 

Културно историческо наследство: Британски музей, Национална галерия САЩ, Национална художествена 

галерия София, Национален исторически музей, София. 
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Образование: СУ „Св.Св. Климент Охридски“, УНСС, Американски университет в България, Варненски 

свободен университет, Бургаски свободен университет, Тракийски университет, Шуменски университет „Еп. 

К.Преславски“, Лесотехнически университет и др. 

Телекомуникации и мобилни технологии: Виваком/ Българска Телекомуникационна  Компания ЕАД, Дейта 

Комюникейшънс Лтд, НТТ Комюникейшънс корпорейшън, Бипър Комюникешънс АС, Нокия Корпорейшън и др. 

Здравеопазване и фармацевтични компании: Астра Зенека, Общинска болница - гр. Панагюрище/Асарел 

Медет, Хюве Фарма и др. 

Инженерни компании: QVI, Канон, Принцхорн Холдинг, Сервиформ С.Р.Л., Хайделберг Друкмашинен АГ, 

Лазерк Корпорейшъни др. 

Транспорт и спедиция: БДЖ, РВД, Спиди АД, Еконт Експрес ООД 

Търговия: Globe Trade Centre Group (GTC) – оператор на верига търговски центрове „Галерия“, Селсордер 

Лтд. 

Финансови технологии: Алианц банк България, Алфа Банк/Юро Банк/– клон България, Алфа Банк АД – 

Скопие, Алфа Банк – Албания, Алфа Съпортинг Сървисис, Бахамска банка, Блупойнт Консултинг, Борика - 

Банксервиз АД, Българо-Американска Кредитна Банка АД, Евролийз Ауто ЕАД, Уникредит България, ЦКБ, 

Ерсте Груп Иморент  България ЕООД, Ибис Системс АД, Колпойнт Ню Юръп АД, Креди Агрикол България 

ЕАД, МКБ Юнионбанк АД, Облог Консултинг АД, Общинска Банка АД, Промобил лизинг ООД, Първа 

Инвестиционна Банка АД, Райфайзенбанк България ЕАД, Сибанк ЕАД, Сосиете Женерал Експресбанк АД,  

Тецу Кредит Юнион Кооператив Сошейти Лимитед, ТИ БИ АЙ Банк ЕАД, Токуда Банк АД, Търговска банка 

Виктория ЕАД, Хитачи Консултинг Португалия, Теменос АГ, Групама Застраховане ЕАД, ДЗИ Общо 

застраховане, ДСК Лизинг, ЗАД Левинс, Евроинс ЗД, ЗАД България АД, ЗАД Виктория АД, над 90 

застрахователни брокери и др. 

Софтуер за управление на ресурси и процеси (Ентърпрайз Софтуер): QVI, Телериг АД, ХювеФарма,  

Европът-2000 АД и др. 

Консултации и услуги: Илектрик Софтуер Продъктс - Ай Ейч Ес Глобал Инк, Хикс 1 Технолоджис Инк, Аксиом 

Едюкейшън, Фадата АД, Брайт Талк, Елевада ЛЛС, Етач Инк, Инсайт ХМ ЛЛС, Информационно обслужване 

АД, Рикавъри планер.ком, Фондация „Институт отворено общество”; Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт 

АД, Йорк Университет. 

Стабилният растеж, рентабилност и отлични бизнес резултати са сред нашите основни приоритети. 

Това ни кара непрестанно да търсим нови посоки на развитие, усъвършенстваме потенциала си и 

предоставяме по-висока стойност и стабилност за нашите акционери. 

 

ОСНОВНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2016 Г. 
 

Следните събития от съществено значение в групата са станали до края на деветмесечието на 2016 г: 

Учредяване на ново дъщерно дружество на „Сирма Солюшънс“ АД – „Сирма  Ай Си Ес“ АД 

На 24.02.2016 г. е вписано новоучредено дружество „Сирма Ай Си Ес“АД, ЕИК 203940550. Капиталът ма 

дружеството е 50000 лева, разделен на 45 000 /четиридесет и пет хиляди/ броя обикновени поименни, 

налични акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка и 5000 (пет хиляди) броя клас А поименни, налични 

акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка. „Сирма Солюшънс“ АД е записало 45 000 броя обикновени 

поименни акции. Останалите 5000 броя акции са записани от три физически лица.  През юни 2016 г. капиталът 
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е увеличен на 300 000 лв. , разпределен на 250 000 бр. обикновени поименни акции и 50 000 лв. акции от клас 

А. Дружеството има следния предмет на дейност: Разработка, внедряване и поддръжка на софтуерни и 

хардуерни продукти и системи, ИТ консултации, търговска дейност и всяка друга незабранена от закона 

дейност;и всяка друга дейност, позволена от закона.  

 

Учредяване на Sirma Group Inc. в САЩ 

Учредено е Sirma Group Inc., базирано в Ню Йорк и оглавено от Съвет на директорите в състав: Цветан 

Алексиев, Явор Джонев и Атанас Киряков. Отговорни за операциите на дружеството са Цветан Алексиев – 

Председател на Съвета на директорите и отговарящ и за финансовите операции и Явор Джонев – 

Изпълнителен директор на дружеството, който е един от съоснователите и визионери на Сирма от самото й 

създаване през 1992 година и има богат международен опит. Решението на борда на холдинга предвижда 

дружеството на първи етап от развитието си да се концентрира върху нарастването на обема на продажбите 

на американския и близките пазари на дружествата от групата чрез изграждането на силен екип от търговци, с 

които групата да стъпи уверено и на източния бряг на САЩ. 

 

Учредяване на „Сирма Медикъл Системс“ АД 

"Сирма груп" създаде нова компания - "Сирма Медикъл Системс", която ще разработва софтуер за 

медицински цели и приложения, осигуряващи достъпност до съвременни здравни услуги. Новото дружество е 

част от холдинга на "Сирма. Амбициите на компанията са, стъпвайки на вече разработената платформа, да 

развият и по-комплексни продукти за диагностика и превенция на други разпространени заболявания. 

 

Промяна на наименованието на „Сирма Ай Ти Ти“ АД 

На 15.07.2016 г. „Сирма Ай Ти Ти“ АД промени своето наименование на „Сирма Ентерпрайз Системс“ АД. 

 

Увеличение на капитала на „Сирма Солюшънс“ АД 

На 20.07.2016 г. „Сирма Солюшънс“ АД увеличи капитала си с 1 233 810 лв. 

 

ОСНОВНА ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО 
НА 2016 Г. 
 

Сделки с акции за периода 01.01.2016 г. – 30.09.2016 г.: 

 „Сирма Ентерпрайз Системс“АД 

Дружеството е прехвърлило  на физически лица 1 887 броя собствени акции клас А. 

 

 „Сирма Солюшънс“АД  

  Дружеството е прехвърлило на физически лица 46626 броя собствени акции клас Б.  
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Съдебни искове за периода 01.01.2016 г. – 30.09.2016 г.: 

 

 „СИРМА АЙ ЕС ДЖИ“ ООД срещу „Иншурънс Софтуер Ретейл“ ЕООД 

                          Цена на исковете: 158 283 лв., от които: 

-          100 000 лв. предявен като частичен иск за обезщетение за вреди от общо дължимата сума в размер на  

538 971,27 лв., представляваща обезщетение за вреди от неизпълнение на договорни задължения 

-          58 283 лв. - цена на установителен иск за установяване съществуването на правоотношение по 

лицензионен договор от 01.06.2011 г. -  Основание на предявените обективно съединени искове: чл. 79 ЗЗД, 

чл. 82 ЗЗД 

 

„СИРМА АЙ ЕС ДЖИ“ ООД срещу Тянко Сашков Латев  

           Цена на исковете: 69 162,19 лв. , от които: 

-          50 000  лв., предявен като частичен иск за обезщетение за вреди, изразяващи се в направени разходи 

от общо дължима сума от 311 524, 08 лв.  

-          11 162, 19 лв., представляващи обезщетение за вреди, изразяващи се в неотчетени материални 

средства 

-          8 000 лв., представляващи обезщетение за вреди под формата на пропусната полза 

          

 Основание на исковете: чл. 45 ЗЗД във връзка с чл. 145 ТЗ , чл. 36 ЗЗК и чл. 142 ТЗ 

 

ОСНОВНИ БИЗНЕС НОВИНИ ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА  

2016 Г. 
 

БФБ и Forbes наградиха Сирма Груп Холдинг за постижения през 2015 година 

13 януари 2016 

На официална церемония днес в централата на Българска фондова борса – София, Сирма Груп Холдинг 
получи наградата на БФБ за 2015 г. Отличието беше връчено от заместник-министърът на финансите г-жа 
Карина Караиванова, за „Емитент с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар в България“. 

Призът беше получен от Георги Маринов – Председател на Съвета на директорите на СГХ, Изпълнителен 
директор и Председател на Управителния съвет на ЕнгВю Системс АД. „Гордеем се с присъденото отличие, 
което е признание за усилената работа и постиженията на най-голямата българска софтуерна група през 
изминалата година. Надявам се нашият пример да окуражи и други компании от ИТ сектора да потърсят 
възможности за ускоряване на бизнес развитието си, излизайки на борсата“, сподели Георги Маринов. 

Специалната награда „Сделка на годината“ беше връчена на ЕЛАНА Финансов Холдинг и Сирма Груп Холдинг 
на церемонията на традиционните Forbes Business Awards за 2015 година. Престижното отличие на Forbes 
получи Камен Колчев, главен изпълнителен директор на ЕЛАНА Финансов Холдинг. „Този приз е оценка на 
журито, което вярва в бъдещето на капиталовия пазар в България. По време на церемонията много пъти се 
говореше за това, че не бива да чакаме нещата да се случват, а да ги правим сами. Изказвам огромната си 
благодарност на Сирма Груп Холдинг за това, че имаха кураж и тръгнаха първи въпреки скептицизма за 
възможностите на нашия фондов пазар.“, сподели Камен Колчев. 
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Сирма Груп Холдинг с маркет-мейкър на БФБ-София 

25 януари 2016 

Сирма Груп Холдинг сключи договор с ЕЛАНА Трейдинг, за да изпълнява функцията на маркет-мейкър на 
емисията акции на Българска фондова борса-София (БФБ). Инвестиционният посредник бе одобрен и 
регистриран от БФБ като маркет-мейкър на 25.01.2016 г. В следствие на това, в момента ЕЛАНА Трейдинг е 
единственият посредник на пазара, осъществяващ тази функция, а Сирма е единственият емитент с маркет-
мейкър в България. 

Като маркет-мейкър ЕЛАНА Трейдинг има задължението да обезпечава минимална ликвидност по позицията 
на Сирма Груп Холдинг чрез свои средства.  Посредникът трябва да поддържа оферти „купува“ и „продава“ с 
минимални суми от 2 500 лв. на котировка. Максималният спред на котировките на маркет-мейкъра следва да 
е 5%, а договорът между Сирма Груп Холдинг и ЕЛАНА Трейдинг влиза в сила от 1 февруари 2016 г. 

Практиката на включване на маркет-мейкъри по емисии на фондовите пазари е широко разпространена в 
развитите икономики – тяхната роля осигурява наличие на ликвидност на емисиите. През 2006 г.  Българска 
фондова борса въвежда за първи път правила за регистрация и извършване на дейност като маркет-мейкър.  
Досега само шест посредника са изпълнявали тази функция като никой от тях вече няма текущ договорен 
ангажимент. 

 

Сирма Груп Холдинг с 18.73% ръст на консолидираните приходи (предварителни данни) 

02 февруари 2016 

Сирма Груп Холдинг АД обяви своите прогнозни данни за Q4 на 2015 година. По предварителни данни 
дружествата от групата на „Сирма Груп Холдинг” АД имат общи приходи (агрегирани) с отчитане на 
продадените през годината лицензи (non-IFRS) в приблизителен размер на 40.806 млн. лева. Сделките 
формиращи приходите между фирмите, участващи в консолидираните отчети възлизат на 6.7 млн. лева, a 
non-IFRS приходите възлизат на 1.02 млн. лв. 

Консолидираните приходи за календарната 2015 година съгласно IFRS възлизат на 33.086 млн. лева, с което 
групата отчита ръст на консолидираните приходи от 18.73% спрямо приходите за 2014 година (27.866 млн. 
лева). 

„Повечето компании в групата на Сирма успяха да реализират много добър ръст през 2015 година, дължащо 
се на последователността в инвестиционната и иновационната стратегии. Набраният капитал от IPO-то по 
план се очакваше в края на годината, но много от дружествата започнаха изпреварващо и проактивно да 
работят по стратегическите си цели за развиване на пазарите и продуктите - най-вече в САЩ, което даде 
видим резултат. Подсилихме и продуктово развитие в Онтотекст, Сирма ИТТ, Loyax, Сирма БК и EngView 
Systems, за да сме още по-конкурентни в глобален мащаб“, коментира Цветан Алексиев, изпълнителен 
директор на Сирма Груп Холдинг АД. 

Направените инвестиции в нематериални активи за 2015 година възлизат приблизително на 10.8 млн. лева 
основно в областите: семантика, лоялни системи, CAD/CAM приложения, разпознаване на образи и 
компютърно зрение, финансов и застрахователен софтуер, и платформата Сирма. Направени са и 
инвестиции в хардуер (ДМА) на обща стойност прибл. 1.1 млн. лева. 

Общите разходи на консолидирана база през 2015 са 30.294 млн. лева, от което се формира печалба от 
оперативна дейност в размер 2.792 млн. лева. Нетните финансови приходи/разходи са в размер са 292 хил. 
лева. С обработените данни до момента формираната приблизителна нетна печалба е в размер на 2.205 млн 
лева, а EBITDA е в размер на 9.703 млн. лева за 2015 година. 
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Сирма Груп Холдинг и община Велико Търново обявиха партньорска програма 

26 февруари 2016 

Сирма Груп Холдинг, представена от Цветан Алексиев, CEO и инж. Даниел Панов - кмет на община Велико 
Търново, обсъдиха възможности за сътрудничество. Фокусът на разговорите беше върху програма за 
партньорство между компанията, общината и ВТУ „Св.Св Кирил и Методий“. От компанията обявиха своето 
намерение да се открие регионален офис в гр. Велико Търново. 

Сирма Груп развива своя стратегическа програма за партньорства с местни власти и висши учебни заведения, 
като целта е да предостави на младите български софтуерни специалисти не само възможности за работа в 
ИТ сектора, а и да бъдат част от глобалния ИТ бизнес.  

Общинските  власти от своя страна полагат необходимите усилия за привличането на първокласни 
високотехнологични компании, предлагайки им възможност да открият регионални офиси на своя територия, с 
оглед повишаване на привлекателността и имиджа на региона, задържане на местните таланти и създаване 
на подходящи, висококвалифицирани работни места. 

„Изборът на Велико Търново беше подпомогнат и от наличието на престижното висше учебно заведение  ВТУ 
“Св.Св. Кирил и Методий”, където се подготвят бакалаври и магистри от професионалното направление 
Информатика и компютърни науки. Факултетът по математика и информатика се гордее със своите 
преподаватели, учебни програми и резултати, а неговите студенти имат ниво на подготовка, което  им помага 
за бърза и успешна реализация на пазара на труда – у нас и в чужбина.“, сподели Цветан Алексиев, 
Изпълнителен Директор на Сирма Груп Холдинг АД. 

 

Онлайн дискусия - Сирма обявява консолидирани резултати за четвъртото тримесечие на 2015 

год. 

09 март 2016 

На 8 март 2016г. се проведе онлайн дискусия с ръководството на холдинга – Цветан Алексиев, изпълнителен 
директор и Радка Пенева-финасов директор. По време на срещата бяха представени и обсъждани 
финансовите резултати от Q4 2015 на Сирма Груп Холдинг АД. От дружеството отбелязваха, че са подобрени 
прогнозните резултати за 2015 г., презeнтирани пред инвеститорите преди първичното публично предлагане. 

 

Датикум стартира партньорство с Новател - част от Дойче Телеком Груп  

22 март 2016 

Българският център за данни Датикум и Новател (част от групата на Дойче Телеком) откриха нова точка на 

присъствие, предоставяна чрез инфраструктурата на центъра за данни. Настоящите и бъдещи клиенти на 
Датикум могат да се възползват от гарантирана Интернет услуга директно от Новател/Дойче Телеком, 
защитена свързаност на офисите си към облачната инфраструктура на Датикум, както и директен пренос до 
най-големите европейски интернет ексчейнджи (DE-CIX, AMS-IX и други). Мултинационалният телеком е един 
от водещите световни оператори с над 156 милиона мобилни и 29 милиона фиксирани абоната.  

Стратегията на Новател да предоставя интегрирани телекомуникационни решения включва разширяване на 
покритието на мрежата в ключови центрове за данни в региона, което доведе до избора на Датикум за 
партньор. Клиентите на Датикум ще получат достъп до IP услугите и мрежата на един от най-големите 
телеком оператори в Европа. Те ще могат да ползват мрежови и IP услуги без ограничения или допълнителни 
такси за свързаност (cross-connect). 

 

Онтотекст подкрепя сътрудничеството между бизнеса и унивeрситетите 

25 март 2016 

Онтотекст взе активно участие в един от най-популярните форуми за студенти от инженерните специалности 
– BEST Engineering Week (BEW2016). Събитието помага за сближаване на бизнеса и висшето образование, 
като предоставя възможност пред младите таланти да започнат своето професионално развитие в някои от 
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водещите инженерни компании в Европа. Форумът се организира за шеста поредна година в България и е 
подкрепен от компании като Онтотекст, Мелексис, SAP, LEM, Виваком, Visteon, и др. 

Онтотекст постави задача за разработка на приложение за разпознаване на фотоизображения във Фейсбук, 
базирано на метаданни. Голям брой участници се включиха в надпреварата, но само 12 от тях бяха избрани. 
Те посетиха офиса на компанията на 23 март, като прекараха целия ден в обучение за семантичните 
технологии и работа по конкретното задание. Най-добре представилите се получиха възможност да се явят на 
интервю за работа в Онтотекст. Кандидатите с добра техническа подготовка, и желание да се развиват в 
областта на семантичните технологии, имат шанс да станат част от екипа на компанията.  

Всички участници в BEW 2016 имаха възможност да се запознаят с хората от Онтотекст на „Вечерта на 
компаниите“, която се проведе на 25 Март, в Техническия Университет, София. 

 

Експерти представиха опита си от отварянето на данните на българското правителство  

30 март 2016 

Онтотекст подкрепи организирането 4-та среща за отворени данни и свързани данни. Събитието се състоя в 
споделеното работно пространство Betahaus, София, на 29 март. Експертите споделиха опита си, натрупан от 
проекта за отваряне на данните на българското правителство, както и за норвежкия опит в тази иновативна 
област. 

Отворените данни са бързо развиваща се концепция за свободен достъп до големи масиви от данни, която 
има потенциала да подобри живота на хората в области като електронното управление, градската среда, 
екологията, превенцията на престъпленията и редица други обществени сфери. 

В рамките на срещата бяха  представени добри практики в областта на отворените данни и примери за 
успешни проекти. Божидар Божанов, съветник на вицепремиера на България Румяна Бъчварова говори по 
темата „Отворени данни от окопите – уроците, които научихме, докато отваряхме данните на българското 
правителство“, и разказа за един от първите мащабни проекти в тази област у нас. Димитру Роман, главен 
изследовател в базираната в Осло SINTEF ICT, който е работил активно в сферата на отворените данни в 
Норвегия, от своя страна изнесе лекция на тема „ProDataMarket – пазар за отворени данни“. Владимир 
Алексиев, лидер на групата Data & Ontologies Management в „Онтотекст“ водеше  дискусията „Как да 
откриваме отворени данни и онтологии?“ 

 

Сирма Груп открива офис в New York и финализира първите си инвестиции 

31 март 2016 

Сирма Груп Холдинг АД обяви първите си инвестиции след успешното първично публично предлагане (IPO) 
на Българската фондова борса. СД на Сирма Груп одобри първите инвестиции с набраните нови средства.  

Съгласно Проспекта за предлагането, е учредено е ново дружество в САЩ с капитал от 2 милиона долара – 
Sirma Group Inc. Дружеството е ключово за развитието на холдинга, създадено е с основна цел развитие на 
продажбите американския и близките пазари, на всичките ни дружества, както и да засили синергиите между 
тях. Ще се изгради силен екип от търговци, с които Сирма да стъпи уверено и на източния бряг на САЩ. 

Sirma Group Inc. е базирано в Ню Йорк и се ръководи от Съвет на директорите в състав: Цветан Алексиев, 
Явор Джонев и Атанас Киряков. Отговорни за операциите на дружеството са Цветан Алексиев – Председател 
на Съвета на директорите и отговарящ и за финансовите операции и Явор Джонев – Изпълнителен директор 
на дружеството.  

Конкретни стъпки са предвидени за увеличение на продажбите на дружествата Sirma Solutions, EngView 
Systems, Ontotext и Sirma ITT, които да засилят съществуващите си позиции на този пазар. Сред знаковите 
клиенти на дружествата от групата в региона са Националната галерия на САЩ, Министерствата на отбраната 
и на здравеопазването на САЩ, John Wiley & Sons (водещо издателство на научна литература), Quality Vision 
International (глобален лидер във видеоизмервателното оборудване),  Централната изборна комисия на 
Канада и Министерството на природните ресурси на Канада. Продажбите в западните щати ще се ръководят 
сегашния офис в Айдахо, който дългогодишно се ръководи от Деян Ненов. 

Сред другите инвестиции на Сирма са:  
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- повишаване на производствения капацитет на Sirma Solutions в София и регионалните офиси;  

- отделяне на Loyax от Sirma Solutions като самостоятелно дружество. Предстои доразвиване платформата, а 
в бъдеще ще са предлага и консултантска дейност в тази сфера. Loyax има изградена партньорска мрежа в 
страни от Европа, Азия, Африка, Близкия Изток и Латинска Америка, като платформата е лицензирана и за 
маркетингови агенции в Сингапур, Нигерия, Катар и Гваделупа. Платформата е внедрена в няколко търговски 
центрове, казина и търговски вериги. Общият размер на инвестицията в Sirma Solutions е 1 милион лева, от 
които 500 хил. лева предназначени за Loyax; 

- множество по-малки инвестиции, за да се постигне силен ръст и увеличен капацитет на текущите екипи, 
увеличаване обема на новия бизнес и оборотите според плана. Сред тях са инвестиция от 500 хиляди лева в 
Sirma ITT, за  развитие на платформата Сирма; 

- предвидени са също и средства за придобиване подходящи дружества, със синергия към текущите ни бизнес 
вертикали. 

 

Онтотекст и ImpelSys обявиха глобално партньорство за доставка на „умно“ съдържание 

04 април 2016 

Българската компания за семантичен софтуер „Онтотекст” и лидерът в областта на издателските и 
обучителни технологии Impelsys обявиха глобално партньорство. Заедно ще предложат на своите клиенти 
интегрирани технологични решения за публикуване на съдържание. 

В рамките на партньорството ще бъдат използвани семантичната база данни GraphDB и платформата 
Dynamic Semantic Publishing на „Онтотекст“, за да бъдат добавени семантични функции към решението 
iPublishCentral на Impelsys. По този начин двете компании ще предложат редица иновации в процеса на 
създаване и търсене на съдържание, както и нови възможности за монетизация за издателите и доставчиците 
на услуги за електронно обучение. Те ще могат да управляват по-добре своето цифрово съдържание и да се 
възползват от семантично обогатени мета-данни. 

Инфраструктурата iPublishCentral на Impelsys, чрез която се създават електронни книги и обучителни курсове 
ще бъде обединена с мощните семантични възможности на „Онтотекст“, предлагайки първото по рода си 
цялостно цифрово решение за управление на съдържанието. Това ще осигури на издателите по-богат 
контекст за публикациите им, както и по-добри възможности за реклама. 

Двете компании ще участват и със съвместна презентация на Лондонския панаир на книгата, който ще се 
състои от 12 до 14 април и ще събере в британската столица над 25 000 специалисти от издателския бизнес. 
Съвместната лекция на главния изпълнителен директор на ImpelSys Самир Шериф и др. Георги Георгиев от 
„Онтотекст“ ще бъде на тема „Защо семантиката има значение? Добавете семантични технологии към вашето 
съдържание от създаването до доставката му“. Тя ще бъде насочена към някои от най-наболелите проблеми 
на издателския бранш и начините, по които семантичните технологии могат да ги решат. 
Сред акцентите ще са начинът, по който семантичните технологии могат да добавят стойност на различни 
етапи от жизнения цикъл по развитието на дигиталните продукти, създаването на контекстуално авторско 
съдържание чрез решения за автоматизиране на редакционния работен процес, подобряване откриваемостта 
на съдържание чрез релевантни препоръки и др. 

Щандовете на „Онтотекст“ и Impelsys на изложението също ще бъдат в съседство. Др. Георги Георгиев ще 
изнесе в рамките на изложението и отделна лекция на тема „Обогатяването на метаданни в издателската 
дейност: увеличаване на продуктивността и подобряване на потребителската ангажираност“. 

„Онтотекст предоставя на издателите продукт, който решава някои от ключовите технологични проблеми – 
автоматичното обогатяване на съдържанието, възстановяването на съдържание и препратките. Изграждането 
на цялостно решение за управление на „умно“ съдържание обаче изисква също цифрова инфраструктура и 
услуги за управление на активите, като тези предлагани от ImpelSys. Щастлив съм, че развихме и вече можем 
официално да обявим нашето партньорство. 
Заедно „Онтотекст“ и Impelsys предлагат на издателите много ефективни и лесни за внедряване решения за 
„умно“ съдържание и управление на метаданните” – заяви Атанас Киряков, основател и главен изпълнителен 
директор на „Онтотекст“ 
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Компания на Сирма е партньор на световeн лидер за финансов софтуер 

06 април 2016 

S&G Technology Services Ltd, част от Сирма Груп Холдинг АД,  подписа договор за европейски Сървис 
партньор с Теменос – световен лидер и доставчик на софтуер за банки и други финансови институции. Новото 
партньорство на S&G Technology Services,  разширява портфолиото от финансови решения на Сирма Груп, 
предлагайки пълната гама от технологични услуги на водещите световни софтуерни разработчици за 
финансовия сектор. 

“Използвайки синергията на групата, S & G Technology Service ще максимизира  експертизата на компаниите 
от холдинга. Множество разработки и продукти на Сирма са отличени с награди за иновационни решения в 
новите канали, защитени уеб приложения, системи за плащания, мобилни приложения  и т.н.”, каза Фабрис 
Гутеброз, управляващ директор на S & G Technology Services Ltd. 

Новите и съществуващи клиенти на Теменос, ще могат да се възползват от експертизата в две различни 
посоки: 

– първата от тях е основната банкова интеграция, където ще се прилагат по-задълбоченото познаване на 
компонентите от интеграционната рамка и сродните ESBs (enterprise service bus). Това ще позволи на банките 
да намалят разходите и времето на интеграция. 

– втората посока „Развитие на електронни канали“, ще предложи достъп до пул от експерти, обучени и 
сертифицирани за банковите решения на Теменос (Edge connect UXP, TCIB и TCMB). 

Партньорите на Теменос следват същата строга процедура при интегриране на решенията и безкомпромисно 
качество на процесите. Разширените екипи, предлагат целият спектър от технологични услуги на клиентите на 
Теменос. Те ще се възползват от предимствата на code-free интеграцията и оптимизираното взаимодействие 
през дигиталните канали. Дигитализацията в сектора спомага за трансформиране бизнеса и осигуряване на 
конкуренти предимства на променящите се пазари. 

 

Онтотекст представи нова версия на GraphDB 

19 април 2016 

Иновативната  българска компания Онтотекст АД представи новата, седма версия на своята семантична база 
данни GraphDB. Водещият продукт на Онтотекст се използва от компании, организации и разработчици от 
целия свят, за анализ на големи обеми от данни. 

Новата версия GraphDB 7 поддържа най-новите стандарти за отворени данни на консорциума World Wide Web 
(W3C), и включва редица нововъведения, улесняващи управлението на бази данни, както и внедряването и 
използването на критични бизнес приложения. 

GraphDB е семантична база данни, която позволява на организациите да съхраняват, организират и 
управляват съдържание под формата на семантично обогатени данни. Тя е не-релационна база данни 
(NoSQL) и може да поддържа в реално време значителни натоварвания и заявки, позволявайки интеграцията 
на различни типове масиви от данни и създавайки цялостен 360 – градусов изглед на информацията. 

Новата версия предлага нови инструменти за достъп и търсене на данни, премахвайки необходимостта да се 
знае всичко за набора от данни, преди да започнете работа с нея. GraphDB 7 дава възможност на 
потребителите по-лесно да се колаборират с  трети страни и външни масиви от данни, независимо от обема 
им, което я превръща мощен аналитичен инструмент за големи данни. На практика, тя може да бъде 
стартирана също толкова лесно, колкото което и да е друго приложение на персонален компютър. Версия 7 
работи като приложение за операционните системи Windows, MacOS, както и Linux – дистрибуции. 

http://www.sngservices.co.uk/
http://www.temenos.com/
http://ontotext.com/
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Версия 7 предлага визуално проучване на въведените онтологии, създаване на интерактивна заявка за по-
добро извличане на смисъл, и осигурява пълна поддръжка на RDF 1.1. Това позволява безпроблемен импорт 
на големи масиви от публично достъпни отворени данни, както и от патентовани свързани данни. 

Системата повишава ефективността при мониторинга на критични бизнес услуги и добавя автоматизиран SLA 
мониторинг, нов интуитивен набор за проверка за годността на масивите от данни. Разполага още с мощна, но 
много лесна за управление сървърна конфигурация на базата данни през HTTP и както и подобрени регистри 
на базите. 

Освен това седмата версия включва и най-новите издания на всички библиотеки с отворен код, създадени от 
трети страни, интегрирани с GraphDB. Тя е обновена и със Sesame 2.8, заедно с всички промени в неговите 
API, работи с най-новите версии на Lucene, Solr, и Еlastic и прилага най-новите W3C стандарти. 

 

Сирма инвестира в софтуер за мониторинг и контрол на социално значими заболявания 

10 май 2016 

Сирма Груп създаде ново дружество – Сирма Медикъл Системс АД, което ще създава приложения и 
интегрирани платформи за здравеопазването. Компанията ще разработва софтуерни приложения, 
осигуряващи достъпност до съвременни здравни услуги на гражданите, и свързаното с това подобрение на 
личния здравен статус на потребителите. Инвестицията на холдинга е в стратегическото направление e-
Health и телемедицина. Мажоритарен собственик в Сирма Медикъл Системс АД е Сирма Груп Холдинг АД, 
която държи 66% от акционерния капитал, а останалите 34% от акциите са на  дългогодишния служител в 
компанията – Росен Върбанов, създател и разработчик на приложение за мониторинг, контрол и управлние на 
диабет. 

Основателят на компанията – Росен Върбанов, е създал мобилно приложение за менажиране на диабетни 
състояния – Diabetes:M след дългогодишно проучване на най-добрите практики, методи за лечение, 
консултации с водещи специалисти-диабетолози, анализ на подобни софтуерни решения и препоръки от 
хилядите потребители на приложението. Това е само първият продукт от портфолиото на новата компания. 
Амбициите на Сирма Медикъл Системс са на база на създадената платформа да се развиват нови 
приложения за диагностициране и превенция на други масови социално значими заболявания като инсулт, 
инфаркт, рак, и т.н. 

Независимо от големия брой конкурентни мобилни апликации, към момента Diabetes:M е сред най-сваляните 
приложения за Андроид OS, с над 160 000 инсталации и около 40 000 активни потребители. За разлика от 
конкурентните решения, приложението предлага съвкупност от аналитични функции, визуално и таблично 
предоставяне на обобщена информация, цялостно проследяване на здравословното състояние и всички 
съпътстващи медицински показатели, от които зависи успешната компенсация на диабета, както и препоръки 
за лечебен и хранителен режим, които изключително много улесняват диабетно болните в тяхната ежедневна 
терапия и диета. Приложението активно се използва както от диабетно болни, така и се препоръчва от 
здравните специалисти на техните пациенти. На следващ етап системата ще може да се свързва и с 
конкретни измервателни устройства (след лицензиране) и по този начин да придобие пряка медицинска 
употреба. 

С получаване на допълнително финасиране, екипът работещ по проекта, ще получи възможност за развитие 
на продукта и създадаване на цялостно интегрирано решение за менажиране на диабетни състояния, а също 
и за следваща успешна комерсиализация и маркетингови дейности. 

Новото решение ще помогне на милиони хронично болни да проследяват здравословното си състояние, както 
и да прогнозират промени в здравословния си статус. Мониторингът на диабет, осъществяван от 
интегрираната система, ще покрива почти всички параметри за проследяване, необходими на пациента и 
лекаря, ще  извършва анализ и визуализация на данните,  предоставяне на обобщена информация, 
поднесена в разбираем и удобен за ползване за самите диабетно болни вид. Така усъвършенстваната версия 
ще представлява интерес за всички хора болни от диабет тип I и II, хора в преддиабетно състояние, бъдещи 
майки с гестационен диабет, родители на деца с диабет или асистенти на възрастни хора с диабет, 
лекуващите специалисти диабетолози, ендокринолози и диетолози. 
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В края на 2015 година, Сирма успя да набере 11.4 млн. лева нов капитал след успешно  листване на 
Българската Фондова Борса. Съгласно наскоро обявената инвестиционна програма на холдинга, част от 
набраните  средства от първичното публично предлагане, са предназначени за инвестиране в нови и/или 
перспективни проекти, създадени от служители на компанията. Новосъздадената компания и предложеният за 
последващо развитие проект са одобрени за финасиране от Инвестиционния Комитет на Холдинга. 

 

Онтотекст представи предимствата на отворените данни пред правителството 

13 май 2016 

„Онтотекст“ , част от Сирма Груп Холдинг АД, участва в събитие на тема отворени данни, организирано от 
българското правителство.Форумът „Данни канят“ се проведе на 10 май, от 9:30 ч. в мраморната зала на 
Министерския съвет, с участието на Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна 
политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи, представители от екипа на министър 
Бъчварова, Антоанета Генова, представител на организацията Data Science Society, Явор Алексиев, 
икономист в ИПИ и главен редактор на Инфограф, както и Милена Янкова, Маркетинг Директор в „Онтотекст“. 
„Онтотекст“е част от групата на „Сирма Груп Холдинг“АД, която наскоро успешно приключи кампанията си за 
първоначално публично предлагане (IPO) на Българската фондова борса (БФБ-София). 

В рамките на събитието беше обсъдено развитието на технологиите за отворени данни в България и техните 
предимства в различни обществени сфери. Отворените данни представляват масиви от данни, които са 
предоставени във формат, позволяващ тяхното свободно разпространение и използване. Този подход има 
редица предимства и може да доведе до създаването на полезни за обществото приложения и услуги в 
сферата на публичния транспорт, градоустройството, околната среда, превенцията на престъпността, 
икономиката и много други. Участниците във форума отговориха на редица въпроси, включително какво 
представляват свързани данни, как се използват за извличане на ценно знание от публикуваните регистри от 
правителството и как това подпомага икономическото развитие на България. 

„Данните са основният ресурс в информационната ера, в която живеем, но това, което в действителност носи 
полза, е анализираната информация и най-вече извлеченото знание от тези данни. Отворените данни са 
прекрасна възможност да се подкрепи икономиката на знанието. За да бъдат анализирани тези данни обаче, 
има още много работа – нормализация, стандартизация и свързване. Вече свързани, данните могат да бъдат 
разглеждани като информация, семантиката носи знание и добавя стойност в икономиката“ – обясни Милена 
Янкова пред аудиторията на събитието. 

 

Датикум АД с трицифрен ръст на приходите за 2015 

14 май 2016 

Българският дейта център и водещ доставчик на облачни услуги Датикум АД,част от „Сирма Груп Холдинг“ 
АД, отчита трикратен ръст на приходите си за 2015 г.Приходите от продажби на дружеството за изминалата 
2015 година се равняват на 4.7 млн. лв., което е ръст от 178% в сравнение с 2014 година. В същото време, 
новите клиенти на Датикум са се увеличили с 25%. 

Датикум е ИТ компания, специализирана в предоставянето на облачни IaaS (инфраструктура като услуга) 
решения, изграждане на частни облачни инфраструктури, десктоп виртуализация (VDI), изграждане на 
решения за възстановяване след бедствия и аварии (Disaster Recovery), системна интеграция и поддръжка. 

„Още от създаването на Датикум нашата мисия е да сме лоялен и предпочитан партньор за нашите клиенти 
чрез предоставяне на висококачествени и надеждни ИТ услуги. Следвайки това кредо, ние непрестанно 
инвестираме в подобряване и усъвършенстване на нашата инфраструктура и услуги като цяло.  Рекордните 
приходи и постоянния ръст на нови клиенти са доказателство, че сме на правилния път, а доверието на 
нашите клиенти и удовлетвореността им от качеството на нашите услуги ни карат да продължаваме в същия 
дух.“, коментира резултатите Росен Маринов, изпълнителния директор на Датикум АД. 

http://www.ontotext.com/
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Датикум АД е компания, създадена през 2008 г. с цел да отговори на нарастващото търсене на дейта 
центрове от международен клас. За разлика от  традиционните центрове за съхранение на данни, Датикум 
предоставя пълната гама управляеми услуги – облачни сървъри, отдаване под наем на хардуерни сървъри и 
оборудване, колокация, изграждане и поддържане на частни облачни системи, системна интеграция и 
поддръжка. Използвайки услугите на Датикум АД, клиентите намаляват драстично разходите си за изграждане 
и поддръжка на своята ИТ инфраструктура. 

 

Онтоткест подкрепя Hacking Sofia 2016 с отворени данни 

3 юни 2016 

Водещият семантичен разработчик – Онтотекст ще присъди награда за иновация.Наградата ще получи 
екипът, разработил иновативно решение в областта на свързаните данни, по време на предстоящия 24 часов 
хакатон на Столична община (Sofia Municipality Innovation Hackathon 2016). 

Като част от проявата, която ще се проведе на 9 и 10 юни, в Националния дворец на културата, София, 
Онтотекст ще присъди награда за иновативно решение, което цели подобряване живота на гражданите на 
столицата. Решението следва да е базирано на отворени данни и да прилага стандартите за свързани данни. 
Онтотекст предлага парична награда от 1000 лв, заедно с помощ за изпълнение, която включва – менторство, 
поддръжка и лицензи за Graph DB SE, еквивалентни на 12 000 лв. 

Павел Михайлов, ръководител на GraphDB DevEx, ще бъде един от менторите на хакатона, а Милена Янкова, 
Маркетинг директор, ще бъде член на журито (без право на глас), което ще присъди специалната награда. 
Онтотекст ще осигури достъп до няколко отворени групи от данни, например свързани данни в Amazon Cloud, 
така че участниците ще се нуждаят от достъп до интернет, за да бъдат в състояние да създават и тестват 
своите иновативни решения от областта на свързаните данни. 

Хакатон 2016 на Столична община се организира от Иновейшън Стартър в партньорство със Столична 
община, Асоциация за развитие на София и Фонда за иновации. В събитието ще се включат 63 отбора, от 7 
университета. Под менторството на журито, екипите ще имат възможност да работят в продължение на цели 
24 часа върху своите демо предложения, цифрови платформи, софтуерни решения и презентации. Те ще 
бъдат съветвани как да се преодолеят предизвикателствата, пред които е изправена столицата в областта на 
образованието, здравеопазването, съхраняването и популяризирането на културно-историческото 
наследство. Кметът на гр. София – г-жа Йорданка Фандъкова е член на журито и ще присъства на 
церемонията по награждаване. 

 

ЕнгВю Системс и ARISTO предлагат съвместно опаковъчно решение 

17 юни 2016 

ЕнгВю Системс София АД сключи партньорски договор с ARISTO Graphic Systeme GmbH & Co. KG, водещ 
германски производител на многофункционални плотери. 

Двете компании представиха съвместното си решение на тазгодишното издание на световното изложение на 
печатарската и опаковъчна индустрия “Друпа”. В резултат на това сътрудничество режещите плотери на 
Аристо ще се предлагат със софтуера на ЕнгВю за управление на процеса по създаване на опаковки и 
дисплеи. С новото име Aristo Designer, CAD/CAM системата ще предлага иновативна технология за 
конструиране на кутии и дисплеи, посрещайки нуждите на бързо променящата се опаковъчна индустрия. 

Изпълнителният директор на ЕнгВю Системс, Георги Маринов коментира: „Изключително удовлетворен съм, 
че след дългогодишно успешно партниране с АРИСТО, ние предприехме следващата стъпка от развитието на 
нашето сътрудничеството. Уверен съм, че продуктовата интеграция е правилното решение за двете страни, и 
ще предостави на клиентите цялостна и гъвкава система за производство на опаковки и дисплеи, като намали 
разходите за изработването на множество прототипи. 

http://engview.com/
http://www.aristo.de/
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Aristo Designer се предлага с библиотека от параметрични дизайни и компоненти, които предоставят 
възможност за бързо и лесно моделиране на структурни дизайни, запазвайки функционалността на 
класическите методи на чертане. Модулът за 3D визуализация дава възможност за окончателна технологична 
проверка на разработената структура преди да се пристъпи към нейното изрязване. Интеграцията с Adobe 
Illustrator улеснява създаването на графичното оформление и подпомага навременната комуникация между 
графичните и структурните дизайнери. Системата предлага САМ модул за директна комуникация с режещата 
машина като генерира оптимален път на рязане и свързване с машината. 

 

Сирма Груп Холдинг прие нова Програма за растеж и иновации 

23 юни 2016 

Българската софтуерна компания „Сирма Груп Холдинг“ АД прие агресивна Програма за растеж и иновации 
през 2016 г. и следващите години. Програмата включва търговска експанзия на пазара в САЩ, инвестиции в 
нови продукти и достигане на приходи от продажби от 100 млн. щ. долара през следващите пет – седем 
години. Програмата беше приета на провелото се на 14 юни годишното Общо акционерно събрание на 
групата, което беше първото след успешното й първично публично предлагане (IPO) на Българската фондова 
борса (БФБ-София) от края на 2015 година. На него беше отчетено още, че независимо от глобалните 
отрицателни тенденции в ИТ индустрията, „Сирма Груп“ отбелязва ръст на приходите от 21% за 2015 на 
годишна база. 

Очаква се новоприетата Програма за развитие да спомогне за подготовката на публично предлагане на 
акциите на „Сирма Груп“ на голяма световна борса в близките между шест и осем години. С цел гарантиране 
на програмата, Общото събрание (ОС) прие предложената от Комитета по възнагражденията към холдинга 
тристълбова резултатно – ориентирана система за възнаграждение на мениджмънта на дружеството. Чрез 
нея, в съответствие с добрата практика на корпоративно управление, се постигна пълно съответствие между 
интересите на членовете на Съвета на директорите и стратегическите интереси на дружеството. 

Оперативното, тактическото и стратегическото възнаграждение на управителите става пряка функция на 
постигнатите резултати, ръст на приходите и пазарната капитализация на холдинга. За обезпечаването на 
тази схема, ОС прие ограничено обратно изкупуване на акции. С цел осигуряване на прозрачен и независим 
контрол на изпълнението на приетите от ОС цели и в съответствие с чл. 6.2 от Националния кодекс за 
корпоративно управление /НККУ/, ОС прие и създаването на Одитен комитет на „Сирма Груп Холдинг“, 
съставен от независими опитни висококвалифицирани експерти. 

В изпълнение на своята мисия за „създаване на продукти и решения, които винаги надминават очакванията“ и 
в защита правата на акционерите, съгласно НККУ, по време на ОС беше използвана разработената от 
служители на Сирма иновативна система за електронно гласуване – EVA /Electronic Voting App/. По време на 
Общото събрание тя осигури гъвкаво и лесно гласуване по всички въпроси от дневния ред, както и по 
възникналите дискусии. Паралелно с гласуването EVA генерираше в реално време протоколи и графики от 
всяко гласуване, които бяха прожектирани на акционерите. Холдингът планира да продължи работата си по 
EVA, като в перспектива осигури дистанционно присъствие и достъп за гласуване на всички акционери в него 
– отново начинание, спазващо изискванията на НККУ. 

Всички документи от проведеното събрание са надлежно публикувани на сайта на дружеството 
www.sirma.com, както и на платформата www.x3news.com. На събранието бе представен 78,84% от капитала 
на дружеството, като присъстваха лично или чрез пълномощници всички едри акционери на холдинга. 

 

 

 

 

http://www.sirma.com/
http://www.sirma.com/
http://www.x3news.com/
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Сирма Груп отново в топ 10 на класацията за БГ системни интегратори 

08 Юли 2016 

За поредна година Сирма Груп Холдинг присъства в престижната класация на Computerworld България. 
Класацията представя най-големите и комплексни ИТ проекти на системните интегратори в 
България. Компаниите от холдинга, изпълнили разнообразни по сложност и технически предизвикателства 
проекти, в областта на системната интеграция през 2015 г. са: 

Датикум, която изгради цялата ИТ инфраструктура на МБАЛ „Уни Хоспитал” в Панагюрище, с възложител на 
проекта Асарел Панагюрище Здраве. Проектът включваше проектиране, доставка и изграждане на център за 
данни, сървърна и десктоп виртуализация, частна облачна инфраструктура, комуникационна система, 
безжична мрежа, мрежова свързаност, крайни потребителски устройства, система за медицински повиквания, 
система за видеонаблюдение и система за контрол на достъпа за модерен медицински комплекс (общо над 20 
отделни ИТ системи). 

Най-голямата компания в холдинга – Сирма Солюшънс, спечели и изпълни проект за доставка, монтаж, 
инсталиране и въвеждане в експлоатация на IBM решение за съхранение на данни, с възложител Централна 
кооперативна банка. 

Трета компания от холдинга – Сирма Ентерпрайз Системс сключи договор с Хювефарма за предоставяне на 

приложения за управление на договори и документооборот като облачна услуга (SaaS). 

 

Онтотекст е партньор на световно издателство за инженерна и технологична литература 

24 Август 2016 

Семантичният софтуер на „Онтотекст“ е избран от Института за инженерни науки и технологии (The Institution 
of Engineering and Technology – IET).ИИНТ е една от петте водещи организации за научни публикации в света, 
които предоставят информационни услуги за инженери и технически специалисти. Издателството е избрало 
GraphDB, мощната графова база данни на „Онтотекст“, за да подобри индексирането и търсенето на 
публикации в своята Inspec платформа. 

ИИНТ е признат от професионалните среди като иноватор в издателския бизнес. Успешното внедряване на 
графова база данни и семантични технологии за управление на информация затвърждава лидерските му 
позиции в тази област. Базата данни Inspec на IET е архив, съдържащ повече от 16 милиона специално 
подбрани, специализирани статии, документи от конференции и видеоматериали, отнасящи се до 
изследвания в областта на инженерните науки и физиката. Съдържанието й са създава, събира и се развива 
през последните 40 години. 

В масивите от данни се съдържат над 550 милиона автори, теми, институции и тагове от метаданни, в 
резултат на което се създават огромно количество от взаимно свързани и припокриващи се данни. 
Организацията е утвърдена като еталон и лидер на мнение в инженерните среди, и има натрупана огромна 
експертиза в каталогизиране на съдържанието, което управлява. Технологията на „Онтотекст“ ще подобри 
качеството на индексиране и откриване на релевантно съдържание в съответните бази от данни, което ще 
донесе безспорни ползи за всички категории потребители. 

Графовата база GraphDB на „Онтотекст“ съдържа алгоритми, базирани на изкуствен интелект, което ще 
подпомогне екипа на ИИТ да разбира по-добре съдържанието, което управлява и разпространява. Това ще 
улесни също откриването на възникващи тенденции и връзки между данните в архивните единици. 
Технологията дава възможност на потребителите както да разбират по-добре текущите научни разработки, 
така и от своя страна да добавя по-висока стойност чрез обогатяване на данните за тях. 

Тим Ейткин, продуктов мениджър Inspec в организацията, сподели: “Проучихме няколко подобни решения, но 
се убедихме че „Онтотекст“ ще бъде най-добрия технологичен партньор в този проект. С графовата база на 
„Онтотекст“ ще проведем процес на обогатяване на съдържанието, ще определим и маркираме обекти, 
концепции и връзки в нашите публикации, което ще ни позволи да управляваме заявките и търсенето в 
наличните данни по несравнимо по-добър начин. Партньорството ни ще обедини нашата експертиза с 

http://daticum.com/
http://www.sirmasolutions.com/
http://sirmaitt.com/
http://ontotext.com/
http://www.theiet.org/
http://www.theiet.org/
http://ontotext.com/products/graphdb/
http://ontotext.com/semantic-solutions/dynamic-semantic-publishing-platform/
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технология, позволяваща да изградим по-добра база за управление на знанието, което ще донесе 
съществени ползи за нас и нашите потребители“. 

„Работата с организация като IET e много вълнуваща, тъй като споделяме едни и същи принципи – да 
въвеждаме иновации посредством използване на най-добрите световни технологии. Това е изключителна 
възможност да разработваме системи за обогатяване на съдържанието на толкова престижна и утвърдена 
база от знания, посредством семантичните технологии. Това ще утвърди авторитета и водещата позиция на 
издателството в областта на инженерните науки и изследвания“ – добави Борислав Попов, проектен 
мениджър в „Онтотекст“. 

 

Онтотекст е финалист в конкурса Innovation Radar Prize 2016 на ЕК 

13 Септември 2016 

Онтотекст  участва със създадения  софтуер за разпознаване истинността на съдържанието в интернет, част 
от проекта PHEME. Компанията е избрана сред 40 иновативни фирми от континента. 

Над 28 000 европейски граждани са гласували през месец август за 40 иновативни компании в престижния 
конкурс Innovation Radar Prize 2016 на Европейската комисия, Онтотекст е номинирана сред общо 16 
финалисти.  Българското дружество е финалист в категорията „Industrial & Enabling technologies“, насочена 
към технологии за дигитализация на индустрията. Останалите категории включват ICT for Society (за 
информационни и комуникационни технологии за обществото), Excellent Science (за водещи научни 
постижения) и Horizon 2020 ICT Innovator (за иноватори в рамките на Хоризонт 2020). Целта на състезанието е 
да определи водещите европейски иноватори и да привлече общественото внимание към това, с което се 
занимават. 

Онтотекст  участва в конкурса със собствено решение, разработено в рамките на международния проект 
PHEME. Това е интелигентен софтуер за разпознаване истинността на съдържанието в интернет и 
откриването на слухове. Софтуерното решение  има огромно значение за медийната индустрия и други 
свързани с нея сектори, поради нарастващото разпространение на неверни информации в интернет 
пространството през последните години. 

В рамките на проекта Онтотекст разработи технология базирана на НЛП (Natural Language Processing), 
машинно обучение и моделиране на онтологии. Разработени са алгоритми за откриване и разпознаване на 
достоверни твърдения и слухове в социалните медии,  важен аспект на съвременната журналистика. 
Семантичната анотация на Twitter съобщения дава възможност за идентифициране на хора, места, 
организации и други понятия, както и идентифициране на налагащи се теми в социалните медии. 

Софтуерът автоматизира работните процеси, което позволява на журналистите да се съсредоточат върху 
туитове, показващи достатъчно информация, за да се извърши последваща валидация с други публични 
източници. Тези туитове ще послужат като източници за създаване на новини за нови събития или развиващи 
се истории.  Посредством технологията на Онтотекст, се интегрира съдържание от социалните медии и 
потребителски генерирано съдържание, с вече съществуващата семантична платформа за новини. 
Посредством технологията е възможно да се свържат концепции през мейнстрийм новини, Twitter и бази от 
знания като Wikipedia, което от своя страна предлага  360 градусова гледна точка  на текущите събития. 

Автоматизацията на работните потоци, мащабируемостта на процеса и стимулиране на качествената 
журналистиката е иновацията в проекта. 

Благодарение на PHEME, Онтотекст създаде комерсиално приложение на уникалната собствена семантична 
технология, за анализ и идентифициране на съдържание в социални медии. Това доведе до създаване на 
нови партньорства и възможност за навлизане на нови потенциални пазари. 

 

http://ontotext.com/
http://ontotext.com/products/graphdb/
http://pheme.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/innovators/ontotext-innovation-radar
http://ontotext.com/products/graphdb/
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ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ГРУПАТА ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО 

 НА 2016 Г. 

 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД http://www.sirmasolutions.com – дъщерна на Сирма 
Груп Холдинг АД 

32 319 700 Капитал: лв.  

софтуер - 13 софтуерни модули на стойност: 33 997 530 лв. Непарична вноска: 

Акции: 

Вид: обикновени, Брой: 3 139 256, Номинал: 10 лв. Права: всяка обикновена акция дава право на един глас в 

общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна квота, съразмерни с 

номиналната стойност на акцията. 

 Вид: клас А, Брой: 15 000, Номинал: 10 лв. Права: Клас А акции са привилегировани акции без право на глас, с 

право на гарантиран дивидент в размер на 12% от номиналната стойност. 

 Вид: клас Б, Брой: 77 714, Номинал: 10 лв. Права: Акции клас Б са с право на обратно изкупуване и с право на 

 глас и на ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията. 

Структурата на акционерния капитал е: 

Дружеството притежава 188 255 бр. собствени акции с номинална стойност на всяка акция 10 лв. 

Сирма Солюшънс АД е глобална компания, предоставяща услуги в областта на информационните 

технологии.  Компанията има няколко дъщерни фирми, които предоставят специализирани услуги в различни 

сектори на икономиката. Основана през 1992 г., Сирма Солюшънс е част от Сирма Груп Холдинг – най-

голямата софтуерна група в България, листната на БФБ от края на 2015 г. (SKK).  

Сирма Солюшънс има технологична експертиза в най-иновативните области на съвременните технологии, 

както и доказана методология за управление на проекти. Нашите експерти познават в дълбочина бизнес 

процесите в редица ключови сектори, реализирали сме стотици сложни проекти за клиенти от различни 

бизнес сектори в целия свят. С дългогодишния си опит в областта на системната интеграция, компанията 

разработва решения за почти всяка бизнес област и технологична платформа, а също така и предоставя 

съответните консултантски услуги.  

Компанията има дългогодишен опит в областта на професионалния контрол на качеството на ИТ проекти. От 

2003 г. компанията е сертифицирана по ISO 9001:2008. С цел да отговори на завишените регулаторни и 

договорни изисквания по отношение на сигурността и неприкосновеността на данните и ИТ управлението, е 

въведена система за управление на информационната сигурност съгласно стандарт ISO 27001:2005. 

Сирма Солюшънс предоставя следните услуги: 

  Системна интеграция 

  Разработка на софтуер 

  Колокация 

  Мобилни технологии 

  Решения за финансовия сектор 

http://www.sirmasolutions.com/
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  Търсене, извличане и анализ в големи масиви от данни 

  Военни и индустриални приложения 

  Управление на проекти 

  Телекомуникации 

Сирма Солюшънс има собствено портфолио от продукти, включващо: 

  Софтуер за управление на лоялни програми 

  Решение за мобилни конферентни разговори 

  Решение за родителски контрол над телефона на детето 

  Система за управление на цифров подпис 

  Решение за управление на работната сила 

  Система за управление на ваучери 

  Платформа за търсене, извличане и анализ на големи масиви от данни 

 

През деветмесечието на 2016 г. Сирма Солюшънс АД продължи бизнес активностите в основните си бизнес 

направления.  

 

Северноамериканска дивизия 

През 9-месечието на 2016 Сирма Солюшънс инвестира пари и усилия, за да увеличи присъствието си на 

пазара в САЩ. С увеличен сейлс екип и консултантска помощ от маркетингова агенция в САЩ, ние 

дефинирахме услугите, които предлагаме в основните направления, подготвихме маркетингови материали, 

подписахме договор с компания за генериране на лийдове. 

Основните бизнес направления, в които работи Sirma USA, дъщерна компания на Сирма Солюшънс в САЩ са: 

Dev Ops, Core Cyber Security for Applications, Next Gen Cloud Apps & Systems. 

За разлика от предишни години, когато печелехме проекти опортюнистично, сейлс процесът на американската 

ни компания вече е по-канализиран, във всеки момент имаме pipe line от доста потенциални проекти и 

постоянно увеличаваме коефициента на конверсия (успешно затваряне на бизнес възможности). 

Някои от по-значимите проекти на дивизията са: 

 • През м. януари започна нов проект за изграждането на продукт в областта на "cyber security", който е 

ориентиран към крайният клиент. Този продукт включва изграждането на хардуерна и софтуерна 

платформа която е предназначени за справяне с основните предизвикателства за защита на домашните 

мрежи и чувствителни данни. 

 • През м. април стартирахме проект за изграждане на Call Center Solutions, със средно голяма американска 

компания, оперираща на източното крайбрежие. 

 • Разширихме екипите работещи за клиентите Vatillum и Elevada 

 • През м септември, започна нов проект с компания която се занимава с радио честотни измервания в 

областта на мобилната индустрия. Целта на проекта е да обедини инструментите, които компанията 

предоставя на своите клиенти в една унифицирана "cloud" платформа.  

 • Скоро започнахме нов проект с компания която е водещ доставчик на клауд-базирани жични и безжични 

WAN мрежови решения за "Distributed and Mobile Enterprises”. 

В момента дивизията има още няколко потенциални проекта, които се надяваме да затворим до края на 

годината или в началото на 2017. 

Предизвикателство за компанията е намирането на достатъчно квалифициран персонал, за да изпълняваме 

успешно подписаните договори. За да се справим с недостига на квалифицирани ИТ кадри на българския 

пазар на труда, ние стартирахме мащабна стажантска програма, при която ние успяваме за няколко месеца да 

подготвим младши програмисти до ниво, при което могат да се включат в изпълнението на проекти за 

северноамериканския пазар. Започнахме инициативи и за подбор и подготовка на кадри извън България, 

която се надяваме в скоро време да даде също добри резултати. 
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Европейска дивизия 

През миналите години, Сирма Солюшънс традиционно беше по-слаба на европейския пазар, в сравнение с 

американския. Тази година ние предприехме структурни промени с цел засилване на позицията на компанията 

на европейските пазари. Първите резултати са налице, въпреки че целите ни са много по-големи. 

Някои от основните проекти на дивизията са: 

 • Q1: Разработихме мобилно приложения за FitMit AOK, както и продължи работата и поддръжката по други 

две приложения при същият клиент (BulPros): Digital Wahltariff и Berlitz. Обновихме услугата VivaBipper и 

пуснахме ново мобилно приложение. Стартира проект с Nordea bank (Copenhagen) 

  

 • Q2: Стартира работа по проект с KBC (Дъблин); Стартира работа по проект с Ghana International Bank 

(GHIB); Стартирахме работа по проект с VMWare. Основахме ключово партньорство със ScaleFocus където 

започнахме работа по няколко проекта: IMS, EOS. Разработихме мобилните приложения на ЗД България 

  

 • Q3: Стартира ключов проект с EngView, който успешно реализирахме до v1 и продължава работата по 

следващата версия. Стартира работа по проект с Metrobank 

 

През последното тримесечие ще работим по следните проекти: През отчетния период разработихме чат бот 

за Viber, който планираме да внедрим в Райфайзен Банк до края на годината. Излязоха допълнителни 

възможности за реализиране на този бот в други банки и организации. Вече започнахме работа по проект за 

BIL (Banque Internationale à Luxembourg). Стартира проект Mulesoft, за интеграция на Теменос. Разработихме 

система за multiring & call forward за МТел. 

 

Системна интеграция 

 

Първите 9 месеца на 2016 бяха изключително успешни за системно-интеграторския бизнес на компанията. 

Реализирахме над 8 млн.приходи от продажба на хардуер, лицензи и системно-интеграторски услуги. Бяха 

изпълнение множество проекти за доставка на сървъри, системи за съхранение на данни, системи за 

сигурност, мрежови системи, частни облачни системи и съпътстващ софтуер за управление на различни 

приложения и процеси. За последното тримесечие, се очаква този тип бизнес да бъде в двоен размер спрямо 

средното за предните три тримесечия. Изпълняваме голям договор за оборудване на Disaster recovery data 

center на наш клиент, все по-често изграждаме системи извън територията на България, а в България 

изграждаме голям частен облак за друг наш клиент. 

 

Публичен сектор 

 

Това направление се развиваше най-слабо през отчетния период. Причина е пълната липса на обществени 

поръчки в частта разработка на софтуер, където Сирма Солюшънс традиционно е силна. Неорганизираността 

на държавните институции доведе до огромно забавяне на подготвяните тръжни процедури. Изпълнихме 

няколко малки договора за периода, но приходите са под 300 хил. лв, при планирани за годината над 3 млн. 

лв. Нестабилната политическа обстановка в страната не дава повод за оптимизъм дори и за следващата 

година. Сейлс екипът на звеното се е префокусирал в усилия за спечелване на проекти в областта на 

публичния сектор извън България. 

 

R&D 

 

През годината продължихме изследванията си в областта на компютърното зрение и изкуствения интелект. 

Пред финализиране сме на алфа версия на продукт в областта на компютърното зрение, който целим да 

пуснем в продажба на северноамериканския пазар през следващата година. 
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Регионалното разпределение на приходите по държави е: 

 

 
Q3 2016 Q3 2015 

България 10557 9841 

Канада 86 81 

Великобритания 489 75 

Сингапур 36 0 

САЩ 2437 1590 

Други 1510 97 

  15115 11684 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България 
69,84% 

Канада 
0,57% 

Великобритания 
3,24% 

Сингапур 
0,24% 

САЩ 
16,12% 

Други 
9,99% 

ПРИХОДИ ПО ДЪРЖАВИ Q3 2016 
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ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ 

 

 
Q3 2016 Q3 2015 

 
2015 2014 

Приходи 15115 11684   15708 12379 

 EBITDA        4 449       4 340         4 724       2 325  

 Амортизации       3 108       2 510        (3 460)     (1 903) 

 Нетна печалба       1 705       2 047         1 363       5 661  

 EBITDA марж   29,43% 37,14%   30,07% 18,78% 

 Марж на нет. печалба  11,28% 17,52%   8,68% 45,73% 

 Продажби / акции  4,6767 3,7581   5,0524 3,9817 

 Печалба / акция  0,5275 0,6584   0,4384 1,8208 

 ROE  0,0405 0,0508   0,0344 0,1482 

 Общо активи      50 932      46 857        47 581      42 557  

 Нематериални активи      20 943      18 478        16 022      14 490  

 Търговска репутация              -              -                -              -  

 Book value*      29 989      28 379        31 559      28 067  

 Собствен капитал      42 088      40 312        39 652      38 190  

 Общо пасиви       8 844       6 545         7 929       4 367  

 Лихвоносни дългове            78       2 957         2 176       1 706  

 D/E   0,0019 0,0734   0,0549 0,0447 

 ROA   0,0335 0,0437   0,0286 0,1330 
 

Kъм 30.09.2016 г. Сирма Солюшънс АД показва стабилно финансово състояние и добри финансови 

резултати. Ръстът на приходите спрямо предходния съпоставим период е 29%, a ръстът на активите е 9%. 
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ОНТОТЕКСТ http://www.ontotext.com– дъщерна на Сирма Груп Холдинг АД  

Капитал: 15 225 771 лв.  

Акции: 15 225 771 бр.  

Класове акции: 

 КЛАС А 1, Брой: 4 187 087, Номинал: 1 лв. - поименни налични, с право на глас, дивидент, различни 

икономически права вкл. право на различен ликвидационен дял при прекратяване на дружеството в 

зависимост от пазарната му капитализация и различен дял от доходите при продажба на акции и др. 

икономически права. 

 ОБИКНОВЕННИ, Брой: 11 038 684, Номинал: 1 лв.- поименни налични, с право на глас, дивидент, 

ликвидационен дял, право на първи отказ, право на присъединяване 

 

 

Към 30.09.2016 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва: 
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Акционери 
Клас  Брой акции към 

30.06.2016 
Брой акции към 

30.06.2015 
Номинал 

% в 
капитала акции 

Сирма Груп Холдинг АД обикновени 8 558 125 8 558 125 1 лв. 56,21% 

Кирил Симов обикновени 220 778 220 778 1 лв. 1,45% 

Хамиш Кънингам обикновени 255 901 255 901 1 лв. 1,68% 

Калина Бончева обикновени 255 901 255 901 1 лв. 1,68% 

Диетер Фенсел обикновени 307 082 307 082 1 лв. 2,02% 

Марин Димитров обикновени 307 082 307 082 1 лв. 2,02% 

Борислав Попов обикновени 311 006 311 006 1 лв. 2,04% 

Димитър Манов обикновени 307 082 307 082 1 лв. 2,02% 

Дамян Огнянов обикновени 153 541 153 541 1 лв. 1,01% 

Златина Маринова обикновени 153 541 153 541 1 лв. 1,01% 

Васил Момчев обикновени 106 284 106 284 1 лв. 0,70% 

Милена Янкова обикновени 102 361 102 361 1 лв. 0,67% 

Невек Сърл клас А1 4 187 087 4 187 087 1 лв. 27,50% 

Общо 
 

15 225 771 15 225 771 
 

100% 

Опционен фонд: 

Притежателите на обикновени акции от капитал на „Онтотекст“ АД, в т.ч. „Сирма Груп Холдинг“ АД,  се 

съгласяват да създадат опционен фонд от 1 210 215 (един милион двеста и десет хиляди и двеста и 

петнадесет) броя акции за срок до 31.03.2019 г., с което се задължават да продадат включените в опционния 

фонд акции, на притежателите на опции по цена на една акция равна на 1,17 лв. Опциите от опционния фонд 

ще се продават на ключови служители на дружеството, ключови служители на дъщерни фирми и консултанти 

на дружеството и дъщерните му фирми по фиксираната в предходното изречение цена съобразно решение на 

съвета на директорите на „Онтотекст“ АД за определяне на лицата, имащи право да придобият опции, взето с 

обикновено мнозинство, но с участието на поне един номиниран от акционерите член на Съвета на 

директорите, гласувал „ЗА“ решението. Съветът на директорите е овластен, за срок от 3 (три) години, считано 

от обявяване на това изменение на устава в Търговския регистър, да управлява опционния фонд, да 

определя цена на 1 (една) опция за придобиване на една акция, която не може да бъде по-висока от три 

евроцента, да определя лицата, имащи право да придобият опции и да продава опции от опционния фонд за 

придобиване на акции от капитала на Дружеството. Продажбата на обикновени акции, съгласно схемата за 

издаване на Опции, ще се извършва пропорционално от всички Акционери, притежаващи Обикновени акции, 

включени в опционния фонд.   

Онтотекст има дъщерно дружество  - Онтотекст САЩ с капитал 30 х. лв., 100% негова собственост. 

БИЗНЕС АКТИВНОСТ 

Онтотекст е лидер и иноватор в областите на семантичните бази данни (triplestores), лингвистичен анализ, 

семантичен уеб и уеб услуги. Компанията решава проблеми в сферите на издателския онлайн бизнес, 

изследователската дейност на фармацевтичните компании, уеб анализа, работа с големи бази данни, онлайн 

подбор на кадри и много други. 

Основана през 2000 г. като част от Сирма Груп Холдинг, в момента Онтотекст е собственост на своите 

служители, Сирма Груп Холдинг и фонда за рисков капитал NEVEQ. Компанията има редица филиали и над 

65 служители, като тези от тях, които се занимават с изследователска дейност имат повече от 100 публикации 

в реномирани международни научни издания. През последните десет години Онтотекст се е наложи и като 

важен участник в редица значими проекти с отворен код, като GATE и Sesame. Онтотекст е най-успешният 

участник от България в изследователски проекти по рамкови програми 6 и 7 на Европейската комисия. 
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Уникалната, интердисциплинарна експертиза на компанията осигурява единна точка за достъп до всички 

технологии, които превръщат възможностите на семантиката и свързаните данни в реалност. Технологията на 

Онтотекст открива релации, скрити връзки и съответстващи си факти, разпръснати в огромни масиви от 

неструктурирана информация. 

Онтотекст е професионален разработчик на софтуер, фокусиран върху няколко взаимосвързани области, 

включващи семантика. Компанията има натрупани огромен ИТ опит, голям брой квалифицирани специалисти 

и развита инфраструктура. Благодарение на това, Онтотекст се фокусира върху изграждане на най-модерната 

технология в следните основни области: 

  Съхраняване и управление на мета данни 

  Дизайн, управление и привеждане в съответствие на онтологии 

  Представяне на знания 

  Извличане и структуриране на информация 

  Онтологии от високо ниво и лексикални семантики 

  Езиков инженеринг: POS маркиране, ко-референтна резолюция и др. 

  Машинно самообучение 

  Семантични уеб услуги 

Онтотекст е разработчик на няколко изключителни продукта и има голям принос за развитието на редица 

open-source платформи. Онтотекст е доказан, компетентен и ефективен партньор в: 

  Разработване на инструменти и решения, базирани на семантични технологии 

  Софтуерни технологии, оптимизация на производителността, онтологичен дизайн 

  Интеграция на данни, управление и публикуване 

  Анализ, оценка, пред-проектни проучвания, базирани на най-съвременната високотехнологична 

експертиза 

Основни партньори и клиенти на Онтотекст са организации като BBC, Press Association, Financial Times, 

Euromoney, AstraZeneca, Wiley, Oxford University Press, DK, IET, Korea Telecom, Организация на Обединените 

Нации, Британския Парламент, Британския музей и други.  

През изтеклия период Онтотекст АД продължи развитието си в основните си сфери на бизнес-активност. 

Дружеството направи сериозни стъпки към промяна на маркетинговата си стратегия и постигна сериозни 

резултати в популяризирането на продуктите си и консултантската си експертиза. Все още предстои 

засилване на капацитета на дъщерното му дружество в САЩ. 

Развитие на дружеството през деветмесечието на 2016 г.: 

  Затвърждават се добрите резултати от новата стратегия за дигитален маркетинг на резултатите от 

кампанията.  В това число, силен ръст  на т.н. лийдове (контакти с нови потенциални клиенти), 

респективно увеличен интерес и запитвания за продуктите и услугите на компанията; 

  Стратегически партньорства - Онтотекст и ImpelSys обявиха глобално партньорство за създаване на 

интегрирани технологични решения за публикуване на съдържание. Онтотекст започна технологично 

партньорство с един от водещите доставчици на корпоративна информация в света; на този етап 

името не може да бъде обявено. 

  В процес е засилване на капацитета на екипа по продажбите в САЩ, посредством съвместни 

дейности с новият офис на Сирма Груп в Джърси сити 

    Интересни факти за демонстрации за възможностите на платформата Graph DB и S4 (Proof of technology)  
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  Обработката на информационни масиви данни от Panama Leaks - успешна демонстрация за 

възможностите на платформата GraphDB. В рамките на едно-седмичен демонстрационен проект, 

данните от Панамските документи бяха анализирани и свързани с новини и с информация от други 

източници, като Wikipedia. Това позволи много по-ефективна работа по заявки като "политици 

замесени в Panama Papers" или извличане на новини, за организации, замесени с скандала; 

  Анализ на активността и влиянието в Twitter на поддръжниците и на опонентите на BREXIT. За 

разлика от официалните социологически изследвания, този анализ, публикуван една седмица пред 

референдума показа категоричен превес на поддръжниците на BREXIT. 

Регионалното разпределение на приходите по държави е: 

 

Държава Q3 2016 Q3 2015 

Австрия 947 880 

България 9 446 

Германия 56 454 

Великобритания 1852 1577 

Холандия 59 41 

Швейцария 127 28 

САЩ 636 64 

Други 30 123 

  3716 3613 

 

 

Австрия 
25,48% 

България 
0,24% 

Германия 
1,51% 

Великобритания 
49,84% 

Холандия 
1,59% 

Швейцария 
3,42% 

САЩ 
17,12% 

Други 
0,81% 

ПРИХОДИ ПО ДЪРЖАВИ Q3 2016 
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ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ на ОНТОТЕКСТ АД 

 

 
Q3 2016 Q3 2015 

 
2015 2014 

Приходи 3716 3580   5371 5657 

 EBITDA        1 513       1 336         1 994       3 777  

 Амортизации      (1 228)     (1 369)       (1 790)     (2 285) 

 Нетна печалба          182           (38)           148       1 284  

 EBITDA марж   40,72% 37,32%   37,13% 66,77% 

 Марж на нет. печалба  4,90% -1,06%   2,76% 22,70% 

 Продажби / акции  0,2441 0,2351   0,3528 0,3715 

 Печалба / акция  0,0120 -0,0025   0,0097 0,0843 

 ROE  0,0104 -0,0022   0,0085 0,0745 

 Общо активи      20 547      20 016        20 369      20 503  

 Нематериални активи      18 667      18 097        18 264      17 293  

 Търговска репутация              -              -                -              -  

 Book value*       1 880       1 919         2 105       3 210  

 Собствен капитал      17 539      17 192        17 360      17 230  

 Общо пасиви       3 008       2 824         3 009       3 273  

 Лихвоносни дългове          886          518            710          785  

 D/E   0,1715 0,1643   0,1733 0,1900 

 ROA   0,0089 -0,0019   0,0073 0,0626 
 

Деветмесечието на 2016 г. е по-добро за Онтотекст спрямо съпоставимия предходен период. Приходите от 

основна дейност нарастват с 4%, а нетната печалба достига 182 хил. лв.      
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ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ на ОНТОТЕКСТ САЩ 

 

 
Q3 2016 Q3 2015 

 
2015 2014 

Приходи 597 608   881 1698 

 EBITDA                   19            (383)          (372)         572  

 Амортизации                     -                  -                -              -  

 Нетна печалба                  18            (386)          (374)         568  

 EBITDA марж   3,18% -62,99%   -42,22% 33,69% 

 Марж на нет. печалба  3,02% -63,49%   -42,45% 33,45% 

 Продажби / акции  19,9000 20,2667   29,3667 56,6000 

 Печалба / акция  0,6000 -12,8667   -12,4667 18,9333 

 ROE  0,1525 -4,2889   -3,6667 0,5998 

 Общо активи                380             372            298       1 237  

 Нематериални активи                     -                  -                -              -  

 Търговска репутация                     -                  -                -              -  

 Book value*                380             372            298       1 237  

 Собствен капитал                118               90            102          947  

 Общо пасиви                262             282            196          290  

 Лихвоносни дългове                     -                  -                -    

 D/E   2,2203 3,1333   1,9216 0,3062 

 ROA   0,0474 -1,0376   -1,2550 0,4592 
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 През изтеклия период приходите са намалели с 2% спрямо предходния такъв.
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ЕНГВЮ СИСТЕМС АД  http://www.engview.com – дъщерно дружество на 
Сирма Груп Холдинг 

 Капитал : 68 587 лв. 

Акции: 68 587 бр. обикновени поименни акции с право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен 

дял, пропорционално на участието в капитала. 

Сирма Груп Холдинг АД притежава 50 000 бр. акции или 72,9 % от капитала на дружеството.  

ЕнгВю Системс е компания, която разработва инженерни софтуерни решения за опаковъчната, 

видеозмервателната и алуминиевата индустрии. През първите девет месеца на 2016 ЕнгВю започна 

утвърждаването си на американския пазар чрез отварянето на офис и назначаването на селс и маркетинг 

специалист, чиято основна роля е намирането на нови партньорства в Северна Америка и Мексико. Вече е 

факт подписването на договор с производител на режещи плотери в Милоуоки, който включва основния 

продукт на компанията в неговото решение. Предвижда се до края на годината да стартира и съвместна 

маркетингова кампания с офиса на Sirma Group Inc. за успешното представяне на МАК версията на основния 

за ЕнгВю CAD/CAM продукт. 

Започна реализацията и инвестирането в няколко проекта с решения в областта на опаковките и рекламни 

стелажи, които ще продължат да се развиват и в следващите години. Това са разработката на единствената в 

света CAD система за МАК ОС, както и съвсем нов продукт, без аналог в света,  за онлайн поръчки на 

опаковки и дисплеи с интегрирани в нея CAD функционалности. Беше намерен и първия пилотен клиент за 

тази платформа в Китай, като през юни се одобри демо версията и започна същинската й разработка.  

По договора от 2013 за интеграция със CPMS системата на австрийския холдинг Принзхорн, който притежава 

заводи за производство на велпапе и продукти от него в цяла Европа се разработиха нови функционалности. 

След успешното обновяване на софтуера с CAD/CAM системата на ЕнгВю на заводите им  в Румъния, 

Германия, Хърватска, България, Унгария и Австрия, през 2016 това се случи и в Гърция.   

Продължава успешното партниране и с Хайделберг, Германия, за които ЕнгВю разработва както интегрирано 

решение с техния софтуер за печат, така и допълване на портфолиото им със софтуер, рембрандиран за тях, 

но изцяло собственост на ЕнгВю. Продуктите бяха високо оценени от многото посетители на изложението 

Друпа в Дюселдорф през юни. 

Участието на ЕнгВю на Друпа Дюселдорф със собствен щанд, най-успешното досега,  доведе до развитието 

на нови партньорства и подписването на договори за дистрибуция с нови компании в Унгария и Малайзия и 

откриването на нови възможности за разпространение на CAD системата в света. Беше подписан и ОЕМ 

договор с немския производител на плотери Аристо, които имат собствена мрежа от дистрибутори в цял свят 

и разпространяват вече цялостно решение със софтуера на ЕнгВю. Откриха се нови хоризонти и за 

интеграция на ЕнгВю продуктите с други софтуерни решения в опаковъчната индустрия. 

Чрез своя дистрибутор в Япония, Енгвю внедри софтуера си за опаковки и дисплеи и в решението на най-

големия японски производител на режещи плотери ACS.  

Активното маркетиране, новите партньорства, участието в най-голямото изложение за опаковъчната 

индустрия, както и предлагането на иновативни решения в областта, доведоха до ръст от над 15% в 

приходите от продажби на CAD/CAM системата. 

Друг продукт на ЕнгВю Системс - СканФит, базиран на скенери за сканиране и автоматично измерване на 

профили за алуминиевите и PVC екструдори, беше показана на специализирани изложения в САЩ (Чикаго, 

Бостън), като породи силен интерес. През третото тримесечие, съвместно със специалистите от новия офис 

на Сирма Груп в САЩ  започна маркетингова кампания за популяризиране на продукта на американския 

http://www.engview.com/


Междинен консолидиран доклад на ръководството на „Сирма Груп Холдинг“ АД  
за периода 01.01.2016 г. - 30.09.2016 г. 

 

Сирма Груп Холдинг АД                                                                                        59                             
                 www.sirma.com 

пазар. В последното тримесечие на 2016 продуктът ще бъде изложен и на едно от най-големите в областта 

изложения в Германия.  

Стабилността и ръстът на продажбите на компанията се определя и от продължаването на договора за 

развитие на продуктите, собственост на QVI Inc. USA, както и от многото бизнес контакти, представителства и 

партньорства и от натрупания резерв от предни години. ЕнгВю разполага с парична наличност, която да 

гарантира развитието на новите си приложения, търсенето на нови партньорства и маркетиране на 

продуктите на световно ниво. Освен чрез мрежата си от дистрибутори и трите си офиса в България, Бразилия 

и САЩ, компанията насочи усилията си и към азиатския пазар. Търсят се нови партньорства, разработват се 

нови възможности.  

Приходите по държави са: 

 

Държава Q3 2016 Q3 2015 

 Австрия 140 217 

 Бразилия 15   

 България 79 55 

 Германия 387 291 

 Италия 139 101 

 Япония 67 60 

 САЩ 824 866 

 Други 222 73 

   1873 1663   
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ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ  

 
Q3 2016 Q3 2015 

 
2015 2014 

Приходи 1873 1663   2793 2686 

 EBITDA           369          544            597          585  

 Амортизации           (76)          (13)            (18)          (15) 

 Нетна печалба          301          550            545          538  

 EBITDA марж   19,70% 32,71%   21,37% 21,78% 

 Марж на нет. печалба  16,07% 33,07%   19,51% 20,03% 

 Продажби / акции  27,1449 24,1014   40,4783 38,9275 

 Печалба / акция  4,3623 7,9710   7,8986 7,7971 

 ROE  0,1404 0,2697   0,2659 0,3613 

 Общо активи       2 528       2 315         2 227       1 640  

 Нематериални активи          564          366            402              2  

 Търговска репутация              -              -                -              -  

 Book value*       1 964       1 949         1 825       1 638  

 Собствен капитал       2 144       2 039         2 050       1 489  

 Общо пасиви          384          276            177          151  

 Лихвоносни дългове              9              4                3              5  

 D/E   0,0019 0,1354   0,0863 0,1014 

 ROA   0,1191 0,2376   0,2447 0,3280 
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За отчетния период показва отлични резултати като приходите на дружеството са нараснали с 13%, a 

активите с 9% спрямо деветмесечието на 2015 г. 
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СИРМА БС https://sirmabc.com/ - дъщерно дружество на Сирма Солюшънс 

Капитал: 2 539 768 лв.  

Акции: Особени условия за прехвърляне: акциите са винкулирани и непрехвърляеми за срок от з години от 

учредяване на дружеството. 

Класове акции: 

КЛАС А: Брой: 1958 268, Номинал: 1 лв. Права: ОБИКНОВЕНИ, С ПРАВО НА ГЛАС, право на дивидент и 

ликвидационен дял 

  КЛАС В: Брой: 581 500, Номинал: 1 лв. - привилегировани, без право на глас, с право на гарантиран дивидент 

Сирма Солюшънс АД притежава 1 077 048 бр. акции клас А и 296 500 бр. акции клас В или 54,08 % от 

капитала на дружеството и 55% от акциите с право на глас. 

Сирма Бизнес Консултинг (Sirma BC) се отделя от Сирма Груп Холдинг през 2007 г. Компанията е създадена с 

цел да предлага специализирани ИТ решения, продукти и консултации за нуждите на банковия сектор. 

Услугите на компанията покриват проекти като: внедряване на основни банкови системи, системи за 

банкиране на дребно, системи за управление на риска, внедряване различен вид сателитни банкови продукти 

и консултантски услуги. 

Компанията е специализирана в предоставянето на висококачествени бизнес и ИТ решения, базирани на 

FlexCube или други основни банкови системи. Сирма Бизнес Консултинг предлага решения за онлайн 

платежни системи, системи за управление на банкови карти (CMS), електронни банкови услуги (weBank), 

управление и събиране на клиентски данни, събиране на вземания и много други. 

Сирма Бизнес Консултинг предлага следните продукти: 

  UBS основно банкиране – ние предлагаме пълен набор от услуги, параметризация 

  и комбинирани решения за финансовата индустрия, базирани на FlexCube 

  UBX Unified Banking eXtention – интегрирана с Flexcube модулна платформа аз онлайн комуникация с 

външни системи 

  sCard (CMS) – система за управление на банкови карти с онлайн модул за авторизация 

  WeBank – интегрирана платформа за управление на електронни канали за дистрибуция на банкови 

продукти и услуги 

  mGate – модули за предоставяне на услуги за мобилно разплащане на клиентите 

  DQARS – хранилище за данни и система за контрол на качеството на данните 

  UBReX и UBX ECB 575 – система за управление и отчетност 

  CCReport – централизирано управление на процеса на обмен на данни с БНБ, регистрира съгласно 

Регламент 22 

Основните услуги на Сирма Бизнес Консултинг включват: 

  Програмен и проектен мениджмънт 

  Проектиране на бизнес процеси 

  Бизнес и бек офис модели и консултации по оптимизация 

  Консултиране по управление на риска 

  Бизнес и IT стратегическо консултиране 

  Проектиране на технологична архитектура 

  Системна интеграция 

https://sirmabc.com/
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  Внедряване на ИТ решения 

  Оптимизация и ъпгрейд на ИТ решения 

  Консултиране по качеството на данните. Конвертиране на данни и миграция 

  Обучение и поддръжка 

 

Бизнес активности през периода : 

-          Три успешни проекта за внедряване на продукт  SCARDS; 

-          Разработка на продукт за IRFS9 и нови отчети за ЕЦБ; 

-          Внедряване на omni channel Т&Тубаго; 

-          Успешно мигриране на FC в Албания; 

-          Успешно лицензиране на 8 служителя за FC 12; 

Тенденции за развитие: 

Засилен интерес към upgrade на FC 12. Възможни 2 проекта, 1 в България и 1 в Европа. В тази връзка 

предвиждаме увеличение на екипа и ресурсите за FC внедрявания.  

Успоредно с това преструктуриране на продуктовия портфейл и изчистване на модела за продажби и 

внедрявания за всички продукти на компанията. Особено внимание и продажбен капацитет ще се обърне на 

IRFS9, SCARDS, Omni-chanel (weBank) 

Засилване на тенденцията за изграждане на силна и здрава мрежа от партньори или сестрини компании за 

внедряване на основни банкови системи. 

Разпределението на приходите по държави е: 

 

Приходи по държави Q3 2016 Q3 2015 

Албания 220 16 

Бахамите 182 90 

България 1868 1456 

Тринидат и Тобаго 16 157 

Румъния 3 82 

Други 47 49 

Общо 2336 1850 
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ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ  

 
Q3 2016 Q3 2015 

 
2015 2014 

Приходи 2336 1850   3174 3009 

 EBITDA           594          156            586          766  

 Амортизации         (214)        (197)          (396)        (367) 

 Нетна печалба          279         (132)           202          375  

 EBITDA марж   25,43% 8,43%   18,46% 25,46% 

 Марж на нет. печалба  11,94% -7,14%   6,36% 12,46% 

 Продажби / акции  0,9197 0,7283   1,2496 1,1846 

 Печалба / акция  0,1098 -0,0520   0,0795 0,1476 

 ROE  0,0940 -0,0513   0,0707 0,1234 

 Общо активи       3 630       3 540         3 920       3 525  

 Нематериални активи       1 409       1 037         3 605       1 301  

 Търговска репутация              -              -                -              -  

 Book value*       2 221       2 503            315       2 224  

 Собствен капитал       2 969       2 572         2 858       3 040  

 Общо пасиви          661          968         1 062          485  

 Лихвоносни дългове              -              -        

 D/E   0,0000 0,3764   0,3716 0,1595 

 ROA   0,0769 -0,0373   0,0515 0,1064 
 

Албания 
9,42% 

Бахамите 
7,79% 

България 
79,97% 

Тринидат и Тобаго 
0,68% 

Румъния 
0,13% 

Други 
2,01% 

ПРИХОДИ ПО ДЪРЖАВИ Q3 2016 
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За отчетния период дружеството има ръст на приходите от486 х. лв. (26 %) спрямо предходния период и ръст 

на печалбата от 411 х.лв. спрямо деветмесечието на 2015 г. 
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ДАТИКУМ АД https://www.daticum.com/ - дъщерна на Сирма Солюшънс 

 Капитал: 2 302 049 лв., разпределен на 2 302 049 бр.поименни налични  акции с номинална стойност 1 лв. с 

право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял съобразно участието в капитала. 

Сирма Солюшънс АД притежава 1 392 740 бр. акции или 60,5% от капитала. 

Датикум е част от Сирма Груп Холдинг, създаден през 2008 г. с цел да отговори на нарастващото търсене на 

дейта центрове от международен клас. Компанията предлага бизнес решения и услуги, които имат за цел да 

гарантират на клиентите високо ниво на наличност и надеждност на чувствителна информация.  

Датикум предлага пълната гама управляеми услуги – облачни сървъри, предоставяне на наети хардуерни 

сървъри и оборудване, колокация, изграждане и поддържане на частни облачни системи в модерен и 

надежден дейта център. Клиентите на Датикум драстично намаляват разходите си за ИТ инфраструктура, 

оборудване, поддръжка и потребление на енергия. 

В основата на концепцията на Датикум за облачни услуги е инфраструктурата като услуга (IaaS). IaaS 

платформата на Датикум дава възможност да се извлече максимума от ИТ ресурсите чрез използване на 

интелигентна облачна инфраструктура, която осигурява високо надеждна и сигурна информационна среда с 

ненадмината мащабируемост. Датикум предоставя наети сървъри и хардуерно оборудване на всички свои 

клиенти. Клиентите на компанията използват оборудването, без да се притесняват за текуща поддръжка и 

амортизация. Това е подходящ вариант за всички организации, които търсят краткосрочно и ефективно 

решение. 

“Колокация” е физическото разполагане на сървъри и оборудване в дейта центъра на Датикум. Това 

осигурява оптимална среда за правилното функциониране на хардуерната инфраструктура на клиента, 

намаляване на всички необходими системи, както и постоянно наблюдение и контрол. 

Компанията се различава от традиционните дейта центрове по предоставянето на допълнителни 

професионални решения и услуги на своите клиенти, особено в процеса на изграждане на частни и хибридни 

облачни инфраструктури, консултиране и одит на съществуващата ИТ инфраструктура, както и наблюдение и 

поддръжка. 

През изтеклия период Датикум продължи успешното си бизнес развитие.  

Датикум завърши успешно изграждането на фаза 2 по IT проекта в Уни Хоспитал Панагюрище. 

Датикум стана част от един от най-големите европейски интернет ексчейндж мрежи. 

Датикум беше единствената българска  участвала на проведената в Европейският парламент кръгла маса за 

обсъждане и приемане на Code of Conduct за защита на европейските доставчици на облачни услуги.  

Инвестирахме във Flash сторидж, който обслужва публичната облачна платформа. И преди тази инвестиция 

Датикум разполагаше с най-бързия и голям облак в региона, защото бяхме единствените, който предлагаха на 

клиентите си  чист SDD сторидж в размер на десетки TB, сега сме единствените, който вече предлагаме и 

Flash сторидж на клиентите си, който работи със скоростта на оперативната памет и позволява скорост от 1М 

IOPS на бизнес клиентите ни на облачната платформа.   

Датикум реализира на пазара нова услуга Disaster recovery as a Service в облачната си платформа, от която 

могат да се възползват всички фирми клиенти на изключително атрактивна цена.   

https://www.daticum.com/


Междинен консолидиран доклад на ръководството на „Сирма Груп Холдинг“ АД  
за периода 01.01.2016 г. - 30.09.2016 г. 

 

Сирма Груп Холдинг АД                                                                                        67                             
                 www.sirma.com 

В партньорство с един от водещите ERP доставчици на пазара съвместно стартирахме иновативна за 

българския пазар услуга – Microsoft Navision ERP as a Service, предварително параметризиран и  калкулиран 

на брой потребители на клиента.  

Разширихме екипа на компанията с 20% през разглеждания период.    

През последното тримесечие ще инвестираме в нов backup сторидж след което ще сме в състояние да 

предлагаме на нашите клиенти backup service в размер от над 1PB дата пространство. 

Датикум открива втора географска локация на облачната си и backup платформи на 400 км от София с цел 

предоставяне на географски резервирани услуги на нашите клиенти. 

Разпределението на приходите по държави е: 

 

Държава Q3 2016 Q3 2015 

България 2007 946 

САЩ 137 150 

Други 110 89 

  2254 1185 

 

 
 

 

 

 

 

 

България 
89,04% 

САЩ 
6,08% 

Други 
4,88% 

ПРИХОДИ ПО ДЪРЖАВИ Q3 2016 
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ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ  

 

 
Q3 2016 Q3 2015 

 
2015 2014 

Приходи 2254 1185   2793 2685 

 EBITDA          719         504           597         584  

 Амортизации        (275)       (227)         (386)       (434) 

 Нетна печалба         431         209           368         208  

 EBITDA марж   31,90% 42,53%   21,37% 21,75% 

 Марж на нет. печалба  19,12% 17,64%   13,18% 7,75% 

 Продажби / акции  0,9791 0,5148   1,2133 1,1664 

 Печалба / акция  0,1872 0,0908   0,1599 0,0904 

 ROE  0,1529 0,0816   0,1352 0,0818 

 Общо активи       3 648       2 789         2 219       1 640  

 Нематериални активи       1 103       1 108         1 101       1 100  

 Търговска репутация              -              -                -              -  

 Book value*       2 545       1 681         1 118         540  

 Собствен капитал       2 818       2 562         2 721       2 544  

 Общо пасиви         830         226           447         100  

 Лихвоносни дългове              -              -                -              -  

 D/E   0,2945 0,0882   0,1643 0,0393 

 ROA   0,1181 0,0749   0,1658 0,1268 

 

 

Дружеството се развива изключително стабилно и има ръст на приходите от 90 %, ръст на печалбата преди 

амортизации, данъци и такси  от 43% и ръст на активите от 31 % спрямо деветмесечието на 2015 г. 
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СИРМА AЙ СИ ЕС http://sirmaics.com/- дъщерна на Сирма Солюшънс 

Сирма Aй Си Ес е най-младото дружество в групата. Създадено е, за да тушира неблагоприятните  последици 

от спорове със съдружника в Сирма Ай Ес Джи.  

Капитал: 300 000 лв., разпределен на 300 000 бр. поименни налични акции с номинална стойност на 1 акция 1 

лв. с право на глас, дивидент и ликвидационен дял. 

Сирма Солюшънс притежава 270  000 бр. акции или 90% от капитала. 

Сирма Aй Си Ес (Sirma Insurance Cloud Software) разработва софтуерни решения за застрахователния и 

останалите финансови сектори. Целта на компанията е да въведе високо-технологичните иновации във 

финансовата сфера, с първоначален фокус застрахователния сектор.  

Компанията ще се разраства чрез активно навлизане на нови пазари и ниши, чрез повишаване на 

финансовата култура, познанията  за ползите от застрахователните продукти, и въвеждането на нови 

дигитални решения, предназначени за клиентите и крайните потребители. 

Сирма Ай Си Ес предлага уеб-базирани решения и пълен спектър от софтуерни услуги за застрахователни 

компании, брокери, кредитни институции, търговци на дребно, работодатели и много други. Компанията е 
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фокусирана върху осигуряването на технологични решения и професионални консултантски услуги, с цел 

поддържане на добри дългосрочни отношения с клиентите. 

Експертизата на Сирма Ай Си Ес покрива следните основни области: 

  Решения за застрахователни брокери -ICS Platform e бизнес решение за застрахователни 

брокери  с отворена архитектура, което работи самостоятелно и е интегрирано с различни видове 

CRM и BPM системи. 

  Мобилни приложения - Сирма Ай Си Ес предлага мобилни версии на своите решения за 

застрахователни брокери и компании за Andoroid Tablet, iPad, iPod touch и iPhone. 

  Портални решения - Динамичният портал Sirma ICS позволява лесен и персонализиран достъп до 

интегрираните бизнес процеси в организацията. По този начин се намаляват разходите за 

администриране на външни системи, като същевременно се увеличава производителността на 

служителите. Предлагаме създаване на персонализирани портални решения за застрахователни 

компании и брокери, включително и портали за крайни клиенти( с функционалности като директни 

продажби, статус на щети, обслужване на клиенти и т.н.), както и портални решения за 

служители/посредници. 

  Уеб интеграция - предлагаме интегриране на нашите софтуерни решения със съществуващ вече 

клиентски софтуер. 

  Вътрешни административни системи - предлагаме електронни решения за управление на всички 

административни заявки, включително списъци потребители/служители,ЧР, документи за участие в 

търгове и др. 

  Управление на риска, отчети и други необходими функционалности 

За да се гарантира качеството на обслужване на своите клиенти, Сирма Ай Си Ес предлага: 

  Софтуер и Системна интеграция- Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на 

интегрирани решения за застрахователни компании и застрахователни брокери. 

  Сигурност на хардуерните системи и интернет свързаност - Сървърите на компанията са 

разположени в изключително сигурен дейта център, управляван от Датикум - част от Сирма Груп. 

  Консултантски услуги - Сирма Ай Си Ес има значителен опит в изграждане на инфраструктура и 

познава в дълбочина процесите и бизнес логиката в застрахователната индустрия. Специалистите на 

компанията могат да оценят нуждите ви и предложат индивидуално решение за правилно изграждане 

на вашите ИТ стратегии. 

Независимо, че е най – младата компания в групата, Сирма Ай Си Ес има вече над 80 клиента и ще се 

развива в средносрочен план към попълване на целия набор необходими софтуерни решения за 

застрахователния сектор.  
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Oбобщение на основни постижения през периода: 

  Стабилизиране на репутацията на компанията 

  Нов съвременен уебсайт 

  Завършен цялостен продуктов каталог на Fintech индустрия 

  Увеличаване на клиентите на брокерския софтуер от 53 на 68, с потенциал за 75+ до края на 

годината 

  Завършен нов продукт – модул „Онлайн застраховане“ 

  Множество проведени срещи с почти всички ключови клиенти за подобряване на имиджа и продажби 

Привлечени по-големи клиенти през периода: 

  Лев Инс  

  ДЗИ  

  Groupama  

  Allianz  

  NN Животозастраховане  

СИРМА ЕНТЕРПРАЙЗ СИСТЕМС АД http://www.sirmaitt.com/ - дъщерно 
дружество на Сирма Груп Холдинг АД 

Капитал: 1 410 460 лв.  

Акции:  

 Обикновени акции, Брой: 127 144, Номинал: 10 лв., налични, с право на глас, дивидент и ликвидационен дял. 

 - Клас А, Брой: 13 902, Номинал: 10 лв. собствени на дружеството акции, които могат да се прехвърлят само 

на служители. Налични, с право на глас и дивидент. 

Дружеството притежава към 30.09.2016 г. собствени акции клас А – 2 750 бр. с номинална стойност 10 лв. 

Сирма Груп Холдинг притежава 125 120 броя акции, които представляват 90,47% от капитала. 

Сирма Ентерпрайз Системс АД е българска софтуерна компания, създадена през 2008г., като акционерно 

дружество. Мажоритарен собственик е Сирма Груп Холдинг АД, която държи 90,47% от акционерния капитал, 

а останалите акционери са служители на компанията. Сирма Ентерпрайз Системс е специализирана в сложни, 

мащабни проекти и системи за електронното управление (митнически, акцизни, данъчни, за сферата на 

здравеопазването и др.) От 2013 г., Сирма Ентерпрайз Системс сменя фокуса и става продуктово 

ориентирана компания, като разработва платформа за интеграция, сътрудничество и управление.  

http://www.sirmaitt.com/
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Платформата е мощен интегриран набор от сървъри с отворен код,  която оперира под архитектура 

ориентирана към услуги (SOA). Тя предоставя възможност за консолидация на всички данни от  

съществуващата IT инфраструктура на организациите. Приложенията на Платформата са проектирани така, 

че тя да се предоставя като облачна услуга,  предназначена за компании от различен мащаб. Платформата 

съдържа богата базова функционалност  за интеграция на данни на предприятията, създаване на 

съдържание, организация, съвместна работа, управление и администрация на информация, знание, и бизнес 

процеси 

Компанията има натрупана сериозна експертиза в следните области: 

  Дизайн и разработка на интегрирани софтуерни решения за държавната администрация, базирани на 

JEE, SOA, BPM; 

  Разработка на софтуерни решения за малки средни компании; 

  Анализ и спецификация на потребителските изисквания; 

  ИТ консултантски услуги и управление на проекти; 

  Имплементация и поддръжка на ИТ системи; 

  Обучение на ИТ специалисти. 

Сирма Ентерпрайз Системс е разработила своя собствена платформа за Enterprise Integration & Collaboration 

(Sirma EIC Platform). Уникалните ползи на платформата включват: 

  Синергия между управлението на организационните промени и корпоративните системи и 

инструменти; 

  Семантични технологии и модели за интеграция на корпоративни данни, бизнес процеси, know-how, 

извличане на информация, взаимовръзка между бизнес обекти; 

  “Интелигентни документи” комбиниращи структурирани данни и неструктурирана информация чрез 

централен семантичен модел; 

  Приложения за системи за управление на качеството. 

Сирма Ентерпрайз Системс е предпочитан партньор на IBM България, Българска агенция Митници, QVI (САЩ) 

и много други. 

И през деветмесечието на 2016 г. Сирма Ентерпрайз Системс продължи работа по дългосрочните си договори 

и развитието на Платформата Сирма.  

Компанията се ребрандира с цел навлизане на американския пазар. Името на компанията бе променено от 

Сирма Ай Ти Ти на Сирма Ентерпрайз Системс.   

R&D капацитетът на Сирма Ентепрайз Системс беше увеличен и в компанията бе привлечен технически 

директор с над 18 години опит в сферата на информационните технологии, работил за някой от най-добрите 

компании в бранша (Nokia и Accenture). 

Компанията пусна версия 2 на  “Sirma Enterprise Platform” с нов потребителски интерфейс, подобрено 

представяне и архитектура, поддържаща множество ползватели. 

Започна изграждане на екип за маркетинг и продажби в САЩ. Привлечен бе Мениджър Бизнес Развитие с над 

9 години опит на управленски позиции и опит в продажбите на бизнес софтуер. 

Резервираха се домейните  ISOtraction.com и Museumspace.com, които ще бъдат използвани за продажби на 

приложението за електронно ИСО, разработвано за QVI International  и приложението за реставратори 

“Conservation Space” разработвано за Националната Галерия по Изкуствата Вашингтон. 

Проектът по изграждане на приложението Conservation Space, разработвано за Националната Галерия по 

Изкуствата Вашингтон и базирано на“Sirma Enterprise Platform”, напредна успешно и започна да генерира 

интерес от други музей, показвайки значителен потенциал за развитие. Проектът се очаква да завърши в 



Междинен консолидиран доклад на ръководството на „Сирма Груп Холдинг“ АД  
за периода 01.01.2016 г. - 30.09.2016 г. 

 

Сирма Груп Холдинг АД                                                                                        73                             
                 www.sirma.com 

четвъртото тримесечие на 2016 г. и да генерира още една фаза на стойност 1,2 милиона долара през 2017 и 

2018 г., която допълнително да развие и популяризира приложението сред реставратори и музеи в цял свят.  

Създаде се приложението GoDigital за електронно управление на документи, което ще бъде първото 

приложение, пуснато на американския пазар, през четвъртото тримесечие на 2016. 

Разпределението на приходите по държави е: 

Държава Q3 2016 Q3 2015 

България 123 254 

САЩ 783 342 

  906 596 

 

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ  

 

 
Q3 2016 Q3 2015 

 
2015 2014 

Приходи 906 596   1816 1436 

 EBITDA           177          339            999       1 095  

 Амортизации         (567)        (438)          (583)        (941) 

 Нетна печалба         (486)        (134)           327            80  

 EBITDA марж   19,54% 56,88%   55,01% 76,25% 

 Марж на нет. печалба  -53,64% -22,48%   18,01% 5,57% 

 Продажби / акции  6,4255 4,2270   12,8794 10,1844 

 Печалба / акция  -3,4468 -0,9504   2,3191 0,5674 

 ROE  -0,3553 -0,1004   0,1781 0,0606 

 Общо активи       5 615       3 984         4 716       3 428  

 Нематериални активи       4 332       3 378         3 605       2 663  

 Търговска репутация              -              -                -              -  

 Book value*       1 283          606         1 111          765  

 Собствен капитал       1 368       1 334         1 836       1 321  

 Общо пасиви       4 247       2 650         2 880       2 107  

 Лихвоносни дългове          311          529            536          630  

 D/E   3,1045 1,9865   1,5686 1,5950 

 ROA   -0,0866 -0,0336   0,0693 0,0233 

България 
14% 

САЩ 
86% 

ПРИХОДИ ПО ДЪРЖАВИ Q3 2016 
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SIRMA USA/DBA PANATON http://panatonsoftware.com/ 

Sirma USA/Панатон Софтуер е дъщерно дружество на Сирма Солюшънс, опериращо на територията на САЩ. 

Компанията е създадена с цел да развива бизнеса и маркетира услугите на Сирма Солюшънс на 

американския пазар. Компанията е специализирана в разработка на софтуер, системна интеграция и 

продуктов дизайн. В основата на успешната дейност на компанията са нейните клиенти, които се връщат 

отново и техните отлични референции за реализираните проекти. Затова компанията се стреми към най-

високи стандарти на лично и професионално поведение и етика. Sirma USA се фокусира върху следните 

основни вертикали: 

  Сложни бизнес системи за публични институции и неправителствени организации 

  Телекомуникации 

  Софтуерни решения в областта на здравеопазването 

  Решения за компании за развитие на възстановяеми енергийни източници и високотехнологични 

енергийни системи 

  Логистика и управление на работната сила 

  Системи за управление на програми за лоялност 

  Мобилни технологии 

  Облачни услуги и виртуализация 

  Решения за големи корпоративни клиенти 

  ИТ консултантски услуги 

Основните технологии, с които работи компанията са: 

  .Net 

  Java 

  Responsive UI, CSS & Javascript 

  Mobile 

  Tools of the Trade 

  Cloud & Virtualization 

  PHP/ CFML/ Railo 

  Data/ Big/ SQL/ XML/ RDF/ Object-Relational 

 

През деветмесечието на 2016 г. компанията продължи развитието си в сферите на нейната бизнес 

компетентност. Усилията на управляващия дружеството и операциите на групата на Западното крайбрежие на 

САЩ Деян Ненов, бяха насочени към разрастване на бизнеса и  повишаване на технологичния, маркетинг и 

селс потенциал на дружеството и респ. на групата. Персоналът на фирмата бе увеличен, разви се 

маркетинговата и селс стратегия и резултатите не закъсняха. Дружеството се представи в нова светлина през 

отчетния период – по – силно; фокусирано и мащабирано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://panatonsoftware.com/


Междинен консолидиран доклад на ръководството на „Сирма Груп Холдинг“ АД  
за периода 01.01.2016 г. - 30.09.2016 г. 

 

Сирма Груп Холдинг АД                                                                                        76                             
                 www.sirma.com 

ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ 
 

 
Q3 2016 Q3 2015 

 
2015 2014 

Приходи 3098 1088   3249 2379 

 EBITDA           796         (401)           230            15  

 Амортизации              -              -                -              -  

 Нетна печалба          793         (402)           172              9  

 EBITDA марж   25,69% -36,86%   7,08% 0,63% 

 Марж на нет. печалба  25,60% -36,95%   5,29% 0,38% 

 Продажби / акции  0,2065 0,0725   0,2166 0,1586 

 Печалба / акция  0,0529 -0,0268   0,0115 0,0006 
 

 
Дружеството отбеляза голям ръст на приходите от продажби от185% през разглеждания спрямо 

съпоставимия период. 
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S&G TECHNOLOGY SERVICES http://www.sngservices.co.uk/ 

S&G Technology Services е джоинт венчър на Сирма Солюшънс, който развива дейност на територията на 

Обединеното кралство. Компанията предоставя технологични услуги в сферите на софтуерна интеграция, 

интеграция на данни и мобилни технологии за сектора на финансовите услуги. 

S&G Technology Services има натрупана огромна експертиза за банковата индустрия и разработването на 

технологични решения за едни от най-големите световни банки. Това дава възможност на компанията да 

разбере по-добре предизвикателствата, пред които са изправени клиентите, да идентифицира областите, в 

които може да предостави иновативни решения и безпроблемно да интегрира специфичните си решения в 

рамките на една по-широка програма за доставка. 

S&G Technology Services предлага няколко специфични решения за: 

  Привеждане в съответствие с регулаторните изисквания и репортинг - с над 10 години опит в 

интеграцията на данни и репортинг за банки и застрахователни компании, компанията, заедно със 

Сирма Бизнес Консултинг, са помогнали на много големи компании да се справят с 

предизвикателствата на Базел II и III; 

  Нови канали и сигурност – заедно със Сирма Мобайл компанията предлага съвети за промяна на 

архитектурата на системите, за да се осигури съгласуваност на всички системи и да се създаде план 

за минимизиране на рисковете и разходите, като същевременно се постигат заложените бизнес цели; 

  Софтуерни системи за финансово разузнаване и разкриване на финансови престъпления - заедно с 

Онтотекст компанията може да интегрира решения, базирани на семантични технологии (онтологии), 

за събиране на разузнавателна финансова информация от интернет, собствени бази данни и 

информационни канали за данни. 

 

СИРМА МОБАЙЛ http://sirmamobile.com/ 

Сирма Мобайл се формира като бизнес звено на Сирма Груп в края на 2008 г., в резултат на 

няколкогодишна техническа и развойна дейност в областта на мобилните технологии. Опитът на звеното 

обхваща широк спектър от сектори на икономиката, предлагайки както решения за крайния потребител, така и 

сложни бизнес системи за корпоративни клиенти. 

Водени от технологията, иновациите и креативността, Сирма Мобайл помага на клиентите си да постигнат 

своите бизнес цели и да посрещнат възможностите и предизвикателствата, пред които ежедневно са 

изправени. В момента, Сирма Мобайл разполага с офиси и представителства в САЩ, Норвегия, Бразилия, 

Канада и България. 

Портфолиото на  Сирма Мобайл включва иновативни продукти и решения: 

  Платформа за управление на работната сила 

  Платформа за родителски контрол над телефона на детето 

  Платформа за наблюдение на времето и присъствието на служителите 

  Решения за мобилни разплащания 

Сирма Мобайл е посветена на разработката на мобилни приложения и има голям опит в разработването на 

пълен набор от приложения (от прототипи до високо мащабируеми MNO / MVNO услуги) за: Android, iPhone, 

Windows Phone, Symbian; Bada (Samsung), Blackberry / RIM, Java 2 Micro Edition (J2MEE), SIMToolkit (STK) 

applications 

 

http://www.sngservices.co.uk/
http://sirmamobile.com/
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Експертизата на Сирма Мобайл покрива: 

  Услуги базирани на местоположение 

  Мобилни плащания и мобилно банкиране 

  NFC технологии 

  Мобилен маркетинг 

  Мобилна сигурност 

Компанията е партньор на на Nokia (Финландия), Motorola (САЩ), Orange (Франция), Bipper Communication 

(Норвегия), Sagem Orga (Франция), Life Church (САЩ) и много други. 
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7/ КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ 

7.1. ПРИХОДИ 

 
Консолидираните приходи от дейността на дружеството са: 

 

      
 

30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015 Изменение Изменение 
  BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 % 

Приходи от продажби 27391 21 050 31 764 6341 30% 

Приходи от преоценка и продажба на ДА 17 614 1 838 -597 -97% 

Приходи от финансиране 134 135 184 -1 -1% 

Други приходи 128 83 191 45 54% 

Общо 27670 21882 33977 5788  26% 

 

 

 

Приходите растат със стабилен висок темп през разглеждания период, което от своя страна е в 

унисон и с възходящия тренд в бизнес сектора на Дружеството. Увеличението на приходите се 

дължи, както от привличането на нови клиенти, така и от увеличението на обемите на приходите от 

съществуващите. 
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Приходите през на 2016 г. включват:: деветмесечието 

 

 
30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015 Изменение Изменение 

  BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 % 

Оперативни приходи от 
продажба на материали 

2 25 25 -23 -92% 

Оперативни приходи от 
продажба на стоки 

7626 7279 8709 347 5% 

Оперативни приходи от 
продажба на услуги 

19763 13746 23028 6017 44% 

Приходи от преоценка и 
продажба на ДА 

17 614 1839 -597 -97% 

Приходи от финансиране 134 135 184 -1 -1% 

Оперативни приходи от други 128 83 191 45 54% 

Общо 27670 21882 33977 5788 26% 
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Приходи от продажби по видове(в хил. лв.): 

 
30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015 

Вид услуга BGN '000 BGN '000 BGN '000 

Backup услуги 45 221 32 

MAN свързаност 17 18 23 

Абонаменти 1000 16 1266 

Административни,счетоводни услуги 30 16 105 

Електрическа свързаност PDU   7 6 

Електрическа свързаност цокли   3 3 

Извънгаранционни услуги     8 

Интернет 88 84 113 

Ко-локация 68 60 81 

Консултантски услуги 1143 941 1846 

Консумативи 126 141 182 

Рекламни услуги   110   

Мрежова свързаност 100 Mbps   8 8 

Мрежова свързаност 1Gbps   1 1 

Наем на софтуерен лиценз 104 57 81 

Наем на хардуер и лицензи 73 107 127 

Наем на шкаф 134 121 170 

Наеми 8 198 28 

Облачни услуги 426 206 355 

Обучение 14 25 44 

Приходи от лицензи 780 947 1512 

Приходи от продажби на материали 2 25 25 

Приходи от продажба на стоки 7626 7 279 8709 

Приходи от продажби на дълготрайни 
активи 

17 614 1839 

Приходи по Европейски проекти - МСС 20 947 877 1185 

Приходи по външни проекти 822     

Приходи свързани с подизпълнители     3117 

Системна интеграция 2442 8 7 

Софтуерни услуги 11255 9 390 12530 

Техническа поддръжка 165 148 150 

Хостинг 76 16 49 

Общо 27408 21644 33602 
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Други доходи и загуби от дейността: 

 
30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015 Изменение Изменение 

  BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 % 

Приходи от продажба на стоки 7626 7279 7419 347 5% 

Отчетна стойност на 
продадени стоки 

-6075 -5884 -6321 -191 3% 

Печалба от продажба на стоки 1551 1395 1098 156 11% 

Приходи от продажби на 
дълготрайни активи 

17 614 1838 -597 -97% 

Балансова стойност на 
продадени дълготрайни активи 

-11 -386 -1156 375 -97% 

Печалба/(загуба) от продажба 
на дълготрайни активи 

6 228 682 -222 -97% 

Нетни печалби/загуби от 
курсови разлики по търговски 
вземания и задължения и 
текущи разплащателни сметки 

0 
  

  -98 0 н/а 

Приходи от финансирания 134 135 184 -1 -1% 

Други доходи 126 83 191 43 52% 

Общо 1817 1841 2057 -90 -39% 
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7.2. РАЗХОДИ 

 

    

     

 
30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015 Изменение 

  BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 

Разходи за материали -2914 -330 -3167 -2584 
Изменение % 

   
783,03% 

Разходи за външни услуги -3714 -3090 -6910 -624 
Изменение % 

   
20,19% 

Разходи за персонала -13345 -12067 -16369 -1278 
Изменение % 

   
10,59% 

Разходи за амортизация и обезценка 
на нефинансови активи 

-5869 -5112 -6816 -757 

Изменение % 
   

14,81% 

Себестойност на продадените стоки и 
други текущи активи 

-6902 -5884 -7475 -1018 

Изменение % 
   

17,30% 

Промени в наличностите на 
готовата продукция и 
незавършеното производство 

1002 835 499 167 

Изменение % 
   

н/а 

Капитализирани собствени разходи 7504 7097 10099 407 
Изменение % 

   
5,73% 

Други разходи -803 -715 -990 -88 
Изменение % 

   
12,31% 

Разходи общо -25 041 -19 266 -31 129 -5775 
Изменение %                                                                                                                                               

   
29,98% 
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През разглеждания период, разходите плавно растат в унисон с растящите приходи от дейността 

на Групата. Традиционно най-висок дял в общите разходи имат разходите за персонала, който е 

основния актив на всяка компания от ИТ сектора. Разходите за амортизация и обезценка и тези за 

външни услуги са традиционно на следващите места по дял в общите разходи. 
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7.3. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ НЕТО 

 

 
30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015 

  BGN '000 BGN '000 BGN '000 

Финансови разходи -450 -459 -693 

Финансови приходи 224 242 419 

Финансови приходи / разходи нетно -226 -217 -274 
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7.4 РЕЗУЛТАТИ ПО СЕГМЕНТИ 
Сегментното отчитане в Групата е организирано на база основните бизнес дейности, извършвани от 

дружествата в Групата: 

  
30.6.2016 31.3.2016 31.12.2015 

Сметка Онтология и семантика BGN '000 BGN '000 BGN '000 

601 Разходи за материали -18 -13 -51 

602 Разходи за външни услуги -528 -484 -983 

603 Разходи за амортизация -229 -118 -199 

604 Разходи за заплати (възнаграждения) -1298 -645 -1971 

605 Разходи за осигуровки -126 -64 -163 

609 Други разходи -123 -47 -320 

621 Разходи за лихви -15 -9 -23 

624 Разходи по валутни операции -69 -226 -158 

629 Други финансови разходи -9 -3 -14 

703 Приходи от продажба на услуги 2623 1714 3404 

706 Приходи от продажби на дълготрайни активи 0 0 74 

709 Други приходи от дейността 14 9 16 

721 Приходи от лихви 0 0 2 

724 Приходи от валутни операции 13 189 150 

          

 
Общо 234 303 -236 

     

               
  

30.6.2016 31.3.2016 31.12.2015 
Сметка CAD/CAM BGN '000 BGN '000 BGN '000 

601 Разходи за материали -33 -21 -59 

602 Разходи за външни услуги -180 -110 -826 

603 Разходи за амортизация -50 -25 -14 

604 Разходи за заплати (възнаграждения) -548 -258 -627 

605 Разходи за осигуровки -63 -32 -79 

608 Разходи по последващи оценки на активи 0 0 -60 

609 Други разходи -72 -21 -71 

624 Разходи по валутни операции -9 -7 -5 

629 Други финансови разходи -5 -2 -4 

702 Приходи от продажба на стоки 8 0 33 

703 Приходи от продажба на услуги 1206 589 2262 

707 Приходи от продажби на материали 0 0 19 

709 Други приходи от дейността 18 0 21 

721 Приходи от лихви 0 7 25 

724 Приходи от валутни операции 5 1 7 

          

          

 
Общо 277 121 622 

     

     
  

30.6.2016 31.3.2016 31.12.2015 
Сметка ДЕЙТА ЦЕНТЪР BGN '000 BGN '000 BGN '000 

601 Разходи за материали -10 -34 -180 

602 Разходи за външни услуги -189 -107 -321 

603 Разходи за амортизация -180 -91 -291 

604 Разходи за заплати (възнаграждения) -66 -31 -231 

605 Разходи за осигуровки -6 -3 -20 

609 Други разходи -1 -1 -22 

624 Разходи по валутни операции -17 0 0 

629 Други финансови разходи -2 -1 -4 

702 Приходи от продажба на стоки 4 1 1 

703 Приходи от продажба на услуги 662 425 1336 

721 Приходи от лихви 0 0 6 

724 Приходи от валутни операции 8 0 14 

          

 
Общо 201 158 288 
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30.6.2016 

  Сметка УПРАВЛЕНИЕ (ХОЛДИНГ) BGN '000 

  601 Разходи за материали -26 

  602 Разходи за външни услуги -195 

  603 Разходи за амортизация -189 

  604 Разходи за заплати (възнаграждения) -616 

  605 Разходи за осигуровки -45 

  606 Разходи за данъци, такси и други подобни плащания 0 

  609 Други разходи -99 

  621 Разходи за лихви -21 

  624 Разходи по валутни операции -14 

  629 Други финансови разходи -6 

  722 Приходи от съучастия 10 

        

        

  
 

Общо -1201 

       

     
  

30.6.2016 31.3.2016 31.12.2015 
Сметка СОФТУЕРНИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ BGN '000 BGN '000 BGN '000 

601 Разходи за материали -50 -37 -84 

602 Разходи за външни услуги -366 -482 -2397 

603 Разходи за амортизация -259 -248 -191 

604 Разходи за заплати (възнаграждения) -2402 -1056 -1898 

605 Разходи за осигуровки -196 -102 -213 

609 Други разходи -120 -79 -173 

621 Разходи за лихви -5 -40 -98 

624 Разходи по валутни операции -41 -129 -96 

629 Други финансови разходи -15 -3 -34 

703 Приходи от продажба на услуги 3381 2069 6139 

705 Приходи от финансирания 49 12 36 

706 Приходи от продажби на дълготрайни активи 0 0 5 

709 Други приходи от дейността 0 45 72 

721 Приходи от лихви 32 4 35 

723 Приходи от операции с финансови активи и инструменти 0 0 296 

724 Приходи от валутни операции 83 85 143 

          

          

 
Общо 92 39 1542 

     
  

30.6.2016 31.3.2016 31.12.2015 
     

Сметка ФИНТЕХ BGN '000 BGN '000 BGN '000 

601 Разходи за материали -30 -14 -37 

602 Разходи за външни услуги -153 -80 -941 

603 Разходи за амортизация -216 -106 -147 

604 Разходи за заплати (възнаграждения) -764 -452 -1380 

605 Разходи за осигуровки -98 -33 -162 

609 Други разходи -70 -34 -62 

621 Разходи за лихви -4 -2 -6 

624 Разходи по валутни операции -1 0 -9 

629 Други финансови разходи -2 -1 -3 

703 Приходи от продажба на услуги 1569 522 3174 

706 Приходи от продажби на дълготрайни активи 6 0 0 

709 Други приходи от дейността 16 0 1 

721 Приходи от лихви 5 1 16 

724 Приходи от валутни операции 0 0 22 

          

          

 
Общо 259 -199 466 
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30.6.2016 31.3.2016 31.12.2015 
Сметка Системна интеграция BGN '000 BGN '000 BGN '000 

601 Разходи за материали -5 -2 -3 

602 Разходи за външни услуги -28 -14 -295 

603 Разходи за амортизация -1 0 0 

604 Разходи за заплати (възнаграждения) -148 -55 -205 

605 Разходи за осигуровки -12 -6 -17 

609 Други разходи -6 -3 -16 

702 Приходи от продажба на стоки 5067 3352 6926 

703 Приходи от продажба на услуги 65 63 68 

702 Отчетна стойност на продадени активи -4606 -3118 -5989 

709 Други приходи от дейността 43 0 95 

          

 
Общо 369 217 564 

     

               
  

30.6.2016 31.3.2016 31.12.2015 
Сметка Корпоративен софтуер BGN '000 BGN '000 BGN '000 

601 Разходи за материали -22 -14 -27 

602 Разходи за външни услуги -66 -118 -400 

603 Разходи за амортизация -248 -46 -34 

604 Разходи за заплати (възнаграждения) -222 -269 -249 

605 Разходи за осигуровки -316 -29 -29 

609 Други разходи -34 -20 -41 

621 Разходи за лихви -11 -27 -57 

624 Разходи по валутни операции 0 0 -28 

629 Други финансови разходи -3 -1 -3 

702 Приходи от продажба на стоки 6 5 12 

703 Приходи от продажба на услуги 939 341 1592 

705 Приходи от финансирания 38 19 76 

721 Приходи от лихви 1 0 4 

724 Приходи от валутни операции   0 36 

          

 
Общо 62 -159 852 

     

          
  

30.6.2016 

  Сметка Здравеопазване BGN '000 

  602 Разходи за външни услуги -4 

  604 Разходи за заплати (възнаграждения) -22 

  605 Разходи за осигуровки -1 

  629 Други финансови разходи 0 

  613 Капитализирани разходи 23 

        

  
 

Общо -4 

  

7.5. АКТИВИ 
 

Както приходите, така и активите бележат ръст през разглеждания период. Традиционно най-голям 

дял от тях, 72%, заемат нематериалните активи, вкл. търговската репутация (25%), което е 

продиктувано от дейността на Дружеството и собствеността му върху значително количество 

софтуерни модули.  

 

 

 



Междинен консолидиран доклад на ръководството на „Сирма Груп Холдинг“ АД  
за периода 01.01.2016 г. - 30.09.2016 г. 

 

Сирма Груп Холдинг АД                                                                                        90                             
                 www.sirma.com 

7.5.1. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 
 

Активи 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015 
Изменение Изменение % 

Нетекущи активи BGN '000 BGN '000 BGN '000 

Нематериални активи 36075 34069 36800 2 006 5,89% 

Търговска репутация 19540 19399 19540 141 0,73% 

Имоти, машини и съоръжения   3 445 3 595 3 594 (150) -4,17% 

Инвестиции в дъщерни 
предприятия 

47 15 40 32 213,33% 

Инвестиции в асоциирани 
предприятия 

254 331 276 (77) -23,26% 

Отсрочени данъчни активи 200 27 200 173 640,74% 

Разходи за придобиване на 
дълготрайни активи 

17284 15308 14 988 1 976 12,91% 

Нетекущи активи 76 845 72 744 75 438 4 101 5,64% 
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В таблиците по-долу са дадени направените инвестиции и инвестициите в разработка: 

 

ИНВЕСТИЦИИ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 

 

Инвестиции в ДА 

ДА в хил. лв 
Начално 

салдо 
01.01.2015 

01.01-31.03.2015 
Крайно 
салдо 

31.03.2015 
01.01-31.12.2015 

Крайно 
салдо 

31.12.2015 
01.01-30.09.2016 

Крайно 
салдо 

30.09.2016 

    Въведени 
Отписани / 
Обезценки / 
Отчуждени 

  Въведени 
Отписани / 
Обезценки / 
Отчуждени 

  Въведени 
Отписани / 
Обезценки / 
Отчуждени 

  

Собствени сгради 143,4 0 0 143,4 0 0 143,4 0 0 143,4 
Транспортни средства 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 
Стопански инвентар 3,5 0 0 3,5 27 0 30,5 16,7 0 47,2 
Машини и оборудване 7,9 0 0 7,9 168,8 0 176,7 16 0 192,7 
Компютърна техника 20,7 0 0 20,7 385,4 0 406,1 22,7 0 428,8 
Други ДМА 4,7 0 0 4,7 0 0 4,7 0 0 4,7 
Програмни продукти 0 0 0 0 57,2 0 57,2 0 0 57,2 
Права върху собственост 237,2 0 0 237,2 78 0 315,2 0 0 315,2 
Други нематериални ДА 3,6 0 0 3,6 0 0 3,6 0 0 3,6 
Инвестиционни имоти 6145,8 0 0 6145,8 0 0 6145,8 0 0 6145,8 
Инвестиции в дъщерни дружества 50643,5 2018,7 1901,3 50760,9 0 0 50643,5 4795,8 0 55439,3 
Инвестиции в асоциирани дружества 371,5 0 0 371,5 0 134,9 236,6 0 15,1 221,5 
ОБЩО 57581,8 2018,7 1901,3 57699,2 726,4 134,9 58173,3 4851,2 15,1 63009,4 

 

Инвестиции в разработка 

 

Инвестиция 
в хил. лв. 

Начално 
салдо 

01.01.2015 
01.01-31.03.2015 

Крайно 
салдо 

31.03.2015 
01.01-31.12.2015 

Крайно 
салдо 

31.12.2015 
01.01-30.09.2016 

Крайно салдо 
30.09.2016 

    
Натрупан

и 
разходи 

Въведени в експлоатация   
Натрупа

ни 
разходи 

Въведени в експлоатация   
Натрупа

ни 
разходи 

Въведени в експлоатация   

Manager 
Reporting 

                                     
-  

8,4 
                                                                                     

-  
8,4 112,9 

                                                                                     
-  

112,9 31,5 
                                                                                     

-  
144,4 

ОБЩО 
                                     

-  
8,4 

                                                                                     
-  

8,4 112,9 
                                                                                     

-  
112,9 31,5 

 
144,4 
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ИНВЕСТИЦИИ НА СИРМА СОЛЮШЪНС АД 

Инвестиции в ДА 

ДА в хил. лв 
Начално 

салдо 
01.01.2015 

01.01-31.03.2015 
Крайно 
салдо 

31.03.2015 
01.01-31.12.2015 

Крайно 
салдо 

31.12.2015 
01.01-30.06.2016 

Крайно 
салдо 

30.06.2016 
01.07-30.09.2016 

Крайно 
салдо 

30.09.2016 

    Въведени 

Отписани / 
Обезценки 

/ 
Отчуждени 

  Въведени 

Отписани / 
Обезценки 

/ 
Отчуждени 

  Въведени 

Отписани / 
Обезценки 

/ 
Отчуждени 

  Въведени 

Отписани / 
Обезценки 

/ 
Отчуждени 

  

Транспортни средства 291,4 0 0 291,4 0 77 214,4 0 0 214,4 0 0 214,4 
Стопански инвентар 92 0 0 92 9 0 101 0 0 101 0 0 101 
Машини и оборудване 8,3 0 0 8,3 2,1 0 10,4 0 0 10,4 0 0 10,4 
Компютърна техника 950,2 0 1,3 948,9 118,2 1,3 1067,1 24,8 0 1091,9 11,2 0 1103,1 
Други ДМА 72,3 0 0 72,3 0 0 72,3 4,3 0 76,6 0 0 76,6 
Продукти от развойна дейност 4222,9 0 0 4222,9 3609,3 0 7832,2 0 0 7832,2 4622 0 12454,2 
Програмни продукти 1480,6 0 0 1480,6 0 0 1480,6 0 0 1480,6 0 0 1480,6 
Права върху собственост 1642,8 0 0 1642,8 2,8 0 1645,6 0 0 1645,6 0 0 1645,6 
Нетекущи ДА държани за продажба 9815,6 0 0 9815,6 0 0 9815,6 0 0 9815,6 0 0 9815,6 
Други нематериални ДА 0 0 0 0 1250,3 0 1250,3 0 0 1250,3 0 0 1250,3 
Инвестиции в дъщерни дружества 20398,1 2018,7 1901,3 20515,5 2019,7 1901,3 20516,5 270 0 20786,5 0 0 20786,5 
Инвестиции в асоциирани дружества 537,9 0 0 537,9 0 0 537,9 0 0 537,9 0 0 537,9 
ОБЩО 39512,1 2018,7 1902,6 39628,2 7011,4 1979,6 44543,9 299,1 0 44563 4633,2 0 49476,2 

 

Инвестиции в разработка 

Инвестиция в хил. лв. 
Начално 

салдо 
01.01.2015 

01.01-31.03.2015 
Крайно 
салдо 

31.03.2015 
01.01-31.12.2015 

Крайно 
салдо 

31.12.2015 
01.01-30.06.2016 

Крайно 
салдо 

30.06.2016 
01.07-30.09.2016 

Крайно 
салдо 

30.09.2016 

  
 

Натрупани 
разходи 

Въведени в 
експлоатация 

 

Натрупани 
разходи 

Въведени в 
експлоатация 

 

Натрупани 
разходи 

Въведени в 
експлоатация  

Натрупани 
разходи 

Въведени в 
експлоатация  

SS/SRVC-ISG-Insurance (Common) 708,9 
 

- 708,9 273 708,9 273 206,6 - 479,6 91,4 0 571 
SS/PROD-Платформа за управление на мобилни 
групи 

0,3 
 

- 0,3 - - 0,3 
 

- 0,3 0 0 0,3 

SS/PROD-LOYAX-Loyax 2 048,00 
 

- 2 048,00 3 425,40 2 047,50 3 425,90 1 892,00 - 5317,9 946,8 4622 1642,7 
SSPAN/SRVC-Inofile 331 

  
331 - - 331 

 
- 331 0 0 331 

SSPAN/SRVC-Open Road 54,2 
  

54,2 - - 54,2 
 

- 54,2 0 0 54,2 
Pay Mobilio 0 

  
- 261,9 - 261,9 

 
- 261,9 0 0 261,9 

SSSM/SSM-FlashMedia adm 1,3 
  

1,3 0,8 2,1 - 
 

- 
 

0 0 0 
SS/SRVC - GARB 0 

  
- 20 - 20 

 
- 20 0 0 20 

SS/SRVC-Агенция по заетостта 0 
  

- 40 - 40 
 

- 40 0 0 40 
SS/PROD-EDOM-eDom 16,1 

  
16,1 6 16,1 6 4 - 10 2 0 12 

SS/R&D ImageRecognition-BG161PO003 0 
  

- 577,5 577,5 - 126 - 126 86,6 0 212,6 
SSMOB/PROD-mTimeCard 48,9 

  
48,9 29,7 48,9 29,7 15 - 44,7 7,5 0 52,2 

SSMOB/PROD-VIVBIP-VivaBipper 0 
  

- 29,9 - 29,9 
 

- 29,9 0 0 29,9 
SSMOB/PROD- NewsOnTheWeb 8,3 

  
8,3 10,4 8,3 10,4 2 - 12,4 1 0 13,4 

SSMOB/PROD-SCHO-SCHOOLZvanche 9 
  

9 - 
 

9 
 

- 9 0 0 9 
SS/SRVC-EngView Bridge Project 51,6 

  
51,6 - - 51,6 

 
- 51,6 0 0 51,6 

SS/PROD-VMS-VoucherMSystem 
       

1 0 1 1 0 2 
ОБЩО 3 277,60 - - 3 277,60 4 674,60 3 409,30 4 542,90 2246,6 0 6789,5 1136,3 4622 3303,80 
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ИНВЕСТИЦИИ НА ОНТОТЕКСТ АД 

Инвестиции в ДА 

 

ДА в хил. лв 
Начално 

салдо 
01.01.2015 

01.01-31.03.2015 
Крайно 
салдо 

31.03.2015 
01.01-31.12.2015 

Крайно 
салдо 

31.12.2015 
01.01-30.06.2016 

Крайно 
салдо 

30.06.2016 
01.07-30.09.2016 

Крайно 
салдо 

30.09.2016 

    Въведени 

Отписани / 
Обезценки 

/ 
Отчуждени 

  Въведени 

Отписани / 
Обезценки 

/ 
Отчуждени 

  Въведени 

Отписани / 
Обезценки 

/ 
Отчуждени 

  Въведени 

Отписани / 
Обезценки 

/ 
Отчуждени 

  

Стопански инвентар 37,7 0 0 37,7 0 0 37,7 0 0 37,7 0 0 37,7 
Машини и оборудване 2,4 0 0 2,4 0 0 2,4 0 0 2,4 0 0 2,4 
Компютърна техника 538,8 17,5 0 556,3 69,5 2 606,3 27 0 633,3 2,104 0 635,404 
Други ДМА 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 
Продукти от развойна дейност 7231,5 0 0 7231,5 0 0 7231,5 0 0 7231,5 0 0 7231,5 
Програмни продукти 0,8 0 0 0,8 0 0 0,8 0 0 0,8 0 0 0,8 
Права върху собственост 1603,5 0 1049,6 553,9 12 1196,8 418,7 0 0 418,7 0 1,564 417,136 
Нетекущи ДА държани за продажба 4350,6 0 0 4350,6 0 76,7 4273,9 0 0 4273,9 0 0 4273,9 
Други нематериални ДА 63,6 0 0 63,6 0 0 63,6 0 0 63,6 0 0 63,6 
Инвестиции в дъщерни дружества 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 
ОБЩО 13864,9 17,5 1049,6 12832,8 81,5 1275,5 12670,9 27 0 12697,9 2,104 1,564 12698,44 

 

Инвестиции в разработка 

Инвестиция в хил. лв. 
Начално 

салдо 
01.01.2015 

01.01-31.03.2015 
Крайно 
салдо 

31.03.2015 
01.01-31.12.2015 

Крайно 
салдо 

31.12.2015 
01.01-30.06.2016 

Крайно 
салдо 

30.06.2016 
01.07-30.09.2016 

Крайно 
салдо 

30.09.2016 

    
Натрупани 

разходи 
Въведени в 

експлоатация   
Натрупани 

разходи 
Въведени в 

експлоатация   
Натрупани 

разходи 
Въведени в 

експлоатация 
  

Натрупани 
разходи 

Въведени в 
експлоатация 

  

LS-HC-Solution 397,5 65,7 - 463,2 136,3 - 533,8 16,28268 0 550,08268 8,14134 0 558,22 
Софт OWLIM вер.5/Graph DB 3 521,50 316,2 - 3 837,70 1 464,60 - 4 986,10 713,91029 0 5700,01029 342,43026 0 6 042,44 
Semantic Data and Services 
Management Platform 

1 157,80 408,8 - 1 566,60 1 221,10 - 2 378,90 235,38715 0 2614,28715 140,4067 0 2 754,69 

Media-Publ-Solution 1 357,20 - - 1 357,20 143,8 - 1 501,00 57,5265 0 1558,5265 28,76325 0 1 587,29 

CLS-P-S4 36,9 8,4 - 45,3 62 - 98,9 23,29499 0 122,19499 16,48253 0 138,68 
ОБЩО 6 470,90 799,1 - 7 270,00 3 027,80 - 9 498,70 1046,40161 0 10 545,10 536,22 0,00 11 081,33 

 

 

 

 

 



Междинен консолидиран доклад на ръководството на „Сирма Груп Холдинг“ АД  
за периода 01.01.2016 г. - 30.09.2016 г. 

 

Сирма Груп Холдинг АД                                                                                        94                             
                 www.sirma.com 

ИНВЕСТИЦИИ НА ДАТИКУМ АД 

Инвестиции в ДА 

ДА в хил. лв 
Начално 

салдо 
01.01.2015 

01.01-31.03.2015 
Крайно 
салдо 

31.03.2015 
01.01-31.12.2015 

Крайно 
салдо 

31.12.2015 
01.01-30.06.2016 

Крайно 
салдо 

30.06.2016 
01.07-30.09.2016 

Крайно 
салдо 

30.09.2016 

    Въведени 

Отписани / 
Обезценки 

/ 
Отчуждени 

  Въведени 

Отписани / 
Обезценки 

/ 
Отчуждени 

  Въведени 

Отписани / 
Обезценки 

/ 
Отчуждени 

  Въведени 

Отписани / 
Обезценки 

/ 
Отчуждени 

  

Стопански инвентар 10,5 0 0 10,5 0 0 10,5 0 0 10,5 0 0 10,5 
Машини и оборудване 1487,5 0 0 1487,5 95,9 0 1583,4 0 0 1583,4 0 0 1583,4 
Компютърна техника 699,1 7,6 0 706,7 182,5 0 881,6 227 0 1108,6 39,93 0 1148,53 
Други ДМА 555,4 0 0 555,4 0 0 555,4 2 0 557,4 0 0 557,4 
Програмни продукти 7 0 0 7 0 0 7 4 0 11 0 0 11 
Нетекущи ДА държани за продажба 1098,5 0 0 1098,5 0 0 1098,5 0 0 1098,5 0 0 1098,5 
Други нематериални ДА 49,3 0 0 49,3 0 0 49,3 0 0 49,3 0 0 49,3 
ОБЩО 3907,3 7,6 0 3914,9 278,4 0 4185,7 233 0 4418,7 39,93 0 4458,63 

 

ИНВЕСТИЦИИ НА ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД 

Инвестиции в ДА 

ДА в хил. лв 
Начално 

салдо 
01.01.2015 

01.01-31.03.2015 
Крайно 
салдо 

31.03.2015 
01.01-31.12.2015 

Крайно 
салдо 

31.12.2015 
01.01-30.06.2016 

Крайно 
салдо 

30.06.2016 
01.07-30.09.2016 

Крайно 
салдо 

30.09.2016 

    Въведени 

Отписани / 

Обезценки 
/ 

Отчуждени 

  Въведени 

Отписани / 

Обезценки 
/ 

Отчуждени 

  Въведени 

Отписани / 

Обезценки 
/ 

Отчуждени 

  Въведени 

Отписани / 

Обезценки 
/ 

Отчуждени 

  

Стопански инвентар 3,5 0 0 3,5 2,6 0 6,1 1,3 0 7,4 0 0 7,4 
Машини и оборудване 118,8 0 0 118,8 0 0 118,8 0 0 118,8 0 0 118,8 
Компютърна техника 87,5 1,3 0 88,8 16,5 0 104 8,5 0 112,5 7,8 0 120,3 
Други ДМА 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,7 0 0 0,7 
Продукти от развойна дейност 0 0 0 0 0 0 0 401 0 401 0 0 401 
Други нематериални ДА 3 0 0 3 0 0 3 3,7 0 6,7 0 0 6,7 
Инвестиции в дъщерни дружества 6,6 0 0 6,6 8,8 0 15,4 0 0 15,4 0 0 15,4 
ОБЩО 219,4 1,3 0 220,7 27,9 0 247,3 415,2 0 662,5 7,8 0 670,3 

 

Инвестиции в разработка 

Инвестиция в хил. лв. 
Начално 

салдо 
01.01.2015 

01.01-31.03.2015 
Крайно 
салдо 

31.03.2015 
01.01-31.12.2015 

Крайно 
салдо 

31.12.2015 
01.01-30.06.2016 

Крайно 
салдо 

30.06.2016 
01.07-30.09.2016 

Крайно 
салдо 

30.09.2016 

    
Натрупани 

разходи 
Въведени в 

експлоатация   
Натрупани 

разходи 
Въведени в 

експлоатация   
Натрупани 

разходи 
Въведени в 

експлоатация 
  

Натрупани 
разходи 

Въведени в 
експлоатация 

  

EV/EngView Package Designer Suite - - - - 266,4 - 266,4 153 266,4 153 65,4 0 218,4 

EV/ScanFit ver.1 - - - - 134,6 - 134,6 - 134,6 0 0 0 0 

ОБЩО: - - - - 401 - 401 153 401 153 65,4 0 218,4 
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ИНВЕСТИЦИИ НА СИРМА ЕНТЕРПРАЙЗ СИСТЕМС АД 

Инвестиции в ДА 

ДА в хил. лв 
Начално 

салдо 
01.01.2015 

01.01-31.03.2015 
Крайно 
салдо 

31.03.2015 
01.01-31.12.2015 

Крайно 
салдо 

31.12.2015 
01.01-30.06.2016 

Крайно 
салдо 

30.06.2016 
01.07-30.09.2016 

Крайно 
салдо 

30.09.2016 

    Въведени 

Отписани / 
Обезценки 

/ 
Отчуждени 

  Въведени 

Отписани / 
Обезценки 

/ 
Отчуждени 

  Въведени 

Отписани / 
Обезценки 

/ 
Отчуждени 

  Въведени 

Отписани / 
Обезценки 

/ 
Отчуждени 

  

Транспортни средства 48 0 0 48 0 0 48 16,5 0 64,5 0 0 64,5 
Стопански инвентар 8,3 0 0 8,3 0 0 8,3 0 0 8,3 0 0 8,3 
Машини и оборудване 11,2 0 0 11,2 0 0 11,2 2,5 0 13,7 0 0 13,7 
Компютърна техника 468,2 0 0 468,2 12,9 0 481,1 5 0 486,1 12 1 497,1 
Други ДМА 6,2 0 0 6,2 0 0 6,2 0 0 6,2 0 0 6,2 
Програмни продукти 181,9 0 0 181,9 0 0 181,9 0 0 181,9 0 0 181,9 
Права върху собственост 2205,1 0 0 2205,1 3161,6 0 5366,7 0 0 5366,7 0 0 5366,7 
ОБЩО 2928,9 0 0 2928,9 3174,5 0 6103,4 24 0 6127,4 12 1 6138,4 

 

Инвестиции в разработка 

Инвестиция в хил. лв. 
Начално 

салдо 
01.01.2015 

01.01-31.03.2015 
Крайно 
салдо 

31.03.2015 
01.01-31.12.2015 

Крайно 
салдо 

31.12.2015 
01.01-30.06.2016 

Крайно 
салдо 

30.06.2016 
01.07-30.09.2016 

Крайно 
салдо 

30.09.2016 

    
Натрупани 

разходи 
Въведени в 

експлоатация   

Натрупани 
разходи 

Въведени в 
експлоатация   

Натрупани 
разходи 

Въведени в 
експлоатация 

  
Натрупани 

разходи 
Въведени в 

експлоатация 
  

STT/EMF - Enterprise Management 
Framework 

1 707,50 - - 1 707,50 1 454,10 3 161,60 - 993 - 993 248 

 

1241 

ОБЩО 1 707,50 - - 1 707,50 1 454,10 3 161,60 - 993 - 993 248 0 1241 
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ИНВЕСТИЦИИ НА СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД 

Инвестиции в ДА 

Показател в хил. лв 
Начално 

салдо 
01.01.2015 

01.01-31.03.2015 
Крайно 
салдо 

31.03.2015 
01.01-31.12.2015 

Крайно 
салдо 

31.12.2015 
01.01-30.06.2016 

Крайно 
салдо 

30.06.2016 
01.07-30.09.2016 

Крайно 
салдо 

30.09.2016 

    Въведени 

Отписани / 
Обезценки 

/ 
Отчуждени 

  Въведени 

Отписани / 
Обезценки 

/ 
Отчуждени 

  Въведени 

Отписани / 
Обезценки 

/ 
Отчуждени 

  Въведени 

Отписани / 
Обезценки 

/ 
Отчуждени 

  

Транспортни средства 92,8 0 0 92,8 0 0 115 30 69 76 0 0 76 
Стопански инвентар 28,8 0,7 0 29,5 0,7 0 29,5 17 

 
46,5 0 0 46,5 

Машини и оборудване 57,9 3 0 60,9 7,1 0 65 20 
 

85 0 0 85 
Компютърна техника 181,8 0 0 181,8 9 0 201 19 154 66 2 0 68 
Други ДМА 14,6 0,8 0 15,4 0,8 0 15,4 5 

 
20,4 0 0 20,4 

Продукти от развойна дейност 2014,9 0 0 2014,9 71,5 0 2086,4 
  

2086,4 0 0 2086,4 
Програмни продукти 22,7 0 0 22,7 0 0 22,7 

  
22,7 0 0 22,7 

Права върху собственост 1958,3 0 0 1958,3 0 0 1958,3 
  

1958,3 0 0 1958,3 
Други нематериални ДА 1 0 0 1 0 0 1 

  
1 3 0 4 

ОБЩО 4372,8 4,5 0 4377,3 89,1 0 4461,9 91 223 4362,3 5 0 4367,3 

 

Инвестиции в разработка 

Инвестиция в хил. лв. 
Начално 

салдо 
01.01.2015 

01.01-31.03.2015 
Крайно 
салдо 

31.03.2015 
01.01-31.12.2015 

Крайно 
салдо 

31.12.2015 
01.01-30.06.2016 

Крайно 
салдо 

30.06.2016 
01.07-30.09.2016 

Крайно 
салдо 

30.09.2016 

    
Натрупани 

разходи 
Въведени в 

експлоатация   
Натрупани 

разходи 
Въведени в 

експлоатация   
Натрупани 

разходи 
Въведени в 

експлоатация 
  

Натрупани 
разходи 

Въведени в 
експлоатация 

  

SBC/UBX ECB S75 71,5 - - 71,5 428,8 71,5 428,8 102 
 

530,8 0 0 530,8 
mBanking Development 

       
24 

 
24 0 0 24 

SBS 
       

179 
 

179 0 0 179 
ОБЩО: 71,5 - - 71,5 428,8 71,5 428,8 305 0 733,8 0 0 733,8 

 

ИНВЕСТИЦИИ НА СИРМА АЙ СИ ЕС  АД 
 
Инвестиции в ДА 

ДА в хил. лв 
Начално салдо 

01.01.2016 
01.01-30.06.2016 

Крайно салдо 
30.06.2016 

01.07-30.09.2016 
Крайно салдо 

30.09.2016 

    Въведени 
Отписани / 
Обезценки / 
Отчуждени 

  Въведени 
Отписани / 
Обезценки / 
Отчуждени 

  

Транспортни средства 
 

45 
 

45 0 0 45 
Стопански инвентар 

 
 

 
0 0 0 0 

Компютърна техника 
 

6 
 

6 0 0 6 
Други ДМА 

 
1 

 
1 0 0 1 

ОБЩО 0 52 0 52 0 0 52 
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Инвестиции в разработка 

 

Инвестиция в хил. лв. 
Начално салдо 

01.01.2016 
01.01-30.06.2016 

Крайно салдо 
30.06.2016 

01.07-30.09.2016 
Крайно салдо 

30.09.2016 

    
Натрупани 

разходи 
Въведени в 

експлоатация   
Натрупани 

разходи 
Въведени в 

експлоатация   
Сирма ICS Platform - 99 - 99 77 0 176 
ОБЩО - 99 - 99 77 0 176 

 

ИНВЕСТИЦИИ НА СИРМА МЕДИКЪЛ СИСТЕМС АД 
 

Инвестиции в разработка 
 

Инвестиция в хил. лв. 
Начално салдо 

01.021.2016 
01.01-30.06.2016 Крайно салдо 30.06.2016 

    Натрупани разходи Въведени в експлоатация   
Diabet App - 123 - 123 
ОБЩО - 123 - 123 
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НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, 
ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЗИИ 
Няколко от дружествата, принадлежащи към групата на Холдинга, инвестират в научноизследователска и 

развойна дейност, патенти и лицензи. Тези дружества са „Онтотекст“ АД, „Сирма Солюшънс“ АД, „ЕнгВю 

Системс София“ АД  и „Сирма Ентерпрайз Системс“ АД. Същите са извършили следните разходи за 

разглеждания исторически период: 

 
30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015 

BGN '000 BGN '000 BGN '000 

„Сирма Солюшънс“ АД 695 658 859 

„Онтотекст“ АД 604 559 724 

„ЕнгВю Системс София“ АД 112 99 145 

„Сирма Ентерпрайз Системс“ АД 173 115 158 

Общо 1584 1431 1886 

 

7.5.2. ТЕКУЩИ АКТИВИ  

 
Активи 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015 

  Текущи активи BGN '000 BGN '000 BGN '000 Изменение Изменение % 

Материални запаси 1 252 1 391 892 (139) -9,99% 

Търговски вземания 11 340 5 298 7 144 6 042 114,04% 

Вземания от свързани лица 896 783 1 633 113 14,43% 

Данъчни вземания 62 135 128 (73) -54,07% 

Други вземания  347 1 887 565 (1 540) -81,61% 

Предплатени разходи 149 81 104 68 83,95% 

Пари и парични еквиваленти 4 522 2 763 11 176 1 759 63,66% 

Текущи активи 18 568 12 338 21 642 6 230 50,49% 
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7.6. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 

 
Показател в хил. лв. 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015 

Собствен капитал 97 880 85 167 98 103 

Лихвени заеми 2 275 6 173 2 442 

Нетен оборотен капитал (НОК) 7 842 -312 9 644 

Изменение в НОК 8 154 -9 956 9 644 

Коефициенти       

Обращаемост на активите 0,2522 0,2206 0,3064 

Обращаемост на оборотния капитал 3,5284 -70,1346 3,5231 

Текуща ликвидност 1,7311 0,9753 1,8038 

Бърза ликвидност 1,6144 0,8654 1,7295 

Абсолютна (незабавна) ликвидност 0,4244 0,2184 0,9315 

 

 

1 252 
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62 
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30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015 Изменение 

  BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000 

Основен / Акционерен капитал 59361 49837 59361 9524 
Изменение       19,11% 

Премии от емисии 
  

1985 0 
Изменение       н/а 

Резерви 2402 4692 333 -2290 
Изменение       -48,81% 

Резерви от преизчислени отчети 3736 
 

3865 3736 
Изменение       н/а 

Неразпределена печалба / 
(Натрупана загуба) от минали години 

6252 7728 6364 -1476 

Изменение       -19,10% 

Текущ финансов резултат 2403 2399 2215 4 
Изменение       0,17% 

в.т.ч. печалба малцинствено участие 1048 947 786 101 
Изменение       10,71% 

в т.ч. загуба малцинствено участие -75 -59 -197 -16 
Изменение       27,12% 

в т.ч. печалба на притежателите на 
собствения капитал на дружеството - 
майка 

1430 1511 1626 -81 

Изменение       -5,38% 

Неконтролиращо участие 23 726 20 511 23 080 3215 
Изменение       15,67% 

Общо 97880 85167 97203 12713 
Изменение 

   
14,93% 

 

Собствения капитал през периода бележи ръст от почти 15 % в сравнение с  на 2015 деветмесечието

г. 

7.7. ПАСИВИ 

Пасивите бележат намаление, което може да бъде проследен в следващите таблици. Характерно 
най-голям дял в нетекущите пасиви имат отсрочените данъчни пасиви и задълженията към 
финансови институции. Тази роля в текущите пасиви се изпълнява от търговските и други 
задължения. Следва да се отбележи, че Дружеството оперира при условията на ниска 
задлъжнялост, като пасивите не превишават 15% от стойността на общите активи ( за отчетния 
период 11,50%).  

7.7.1. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 

 
30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015 

  Нетекущи пасиви BGN '000 BGN '000 BGN '000 Изменение Изменение % 

Провизии 140 182 151 (42) -23,08% 

Дългосрочни заеми 497 1 054 510 (557) -52,85% 

Задължения по финансов лизинг 227 336 278 (109) -32,44% 

Задължения за съучастия - - 8 - н/а 

Търговски задължения - 14 - (14) -100,00% 

Финансирания - - 89 - н/а 

Отсрочени данъчни пасиви 1 131 867 1 131 264 30,45% 

Нетекущи пасиви 1 995 2 453 2 167 -458 -19% 
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Дългосрочни и краткосрочни банкови заеми 
 

Получател на кредита 
При 

банка 
Тип кредит Валута 

Общ 
размер 

на 
кредита 

Оставащо 
задължение 

към 
30.9.2016 

Дата на 
вземане 

на 
кредита 

Лихвен 
процент 

Брой 
оставащи 

вноски 

Размер 
на 

месечна 
вноска 

Крайна 
дата на 

договора 
Обезпечение 

Кредити, по които Емитента е длъжник 
           

Сирма Груп Холдинг АД 
Юробанк 
България 
АД 

Овърдрафт BGN 1200000 0 21.7.2016 

3М 
SOFIBOR; 
надбавка 
3,95 

  
21.7.2017 

Залог на вземанията по договор за Бизнес 
Инкубатор №BG161PO003-2.2.0012-

C0001/02.02.2012г.; Договорна ипотека на 
недвижим имот, находящ се в София, район 

Младост, бул. Цариградско шосе 135, а именно 
ет. 5 от сградата. 

Сирма Груп Холдинг АД 

Алианц 
Банк 
България 
АД 

Инвестиционен EUR 123000 89000 18.12.2013 

6м LIBOR 
EUR + 
4.75%, но 
не по-
ниско от 
4.75% 

89 1030 25.11.2023 Офис №8 + залог на вземанията 

Сирма Груп Холдинг АД 

Уни 
Кредит 
Булбанк 
АД 

Инвестиционен EUR 300000 181000 8.10.2013 
3м. 
EURIBOR 
+ 4.45% 

89 2083 8.12.2023 
Офис №19; офис №20; офис №21 + залог върху 

вземанията 

Кредити, по които Емитента е гарант 
           

Сирма Ай Ес Джи АД 

Уни 
Кредит 

Булбанк 
АД 

Овърдрафт BGN 120000 119957 30.5.2015 
1 м. 
SOFIBOR 
+ 4.35%   

30.5.2017 
Офис №19; офис №20; офис №21 + залог върху 

вземанията 

Онтотекст АД Овърдрафт EUR 460000 453395 30.5.2016 
1 м. 
EURIBOR 
+ 4.35%   

30.5.2017 
Онтотекст - договори за 391 041 GBP + 848 316 

GBP; 

Сирма Ентерпрайз Системс АД Овърдрафт BGN 250000 0 8.10.2013 

1 м. 
SOFIBOR 
+ 3.85%, 
но не по-
малък от 
3.85% 

  
30.5.2017 

Офис №19; офис №20; офис №21 + залог върху 
вземанията + договор 400 000 EUR. 

Сирма Солюшънс АД Овърдрафт EUR 810000 0 30.5.2015 
1 м. 
EURIBOR 
+ 3,85%   

30.5.2017 

Ет. 3, офис сграда Цариградско шосе 135, 
София + залог върху вземанията 

$700000/годишно от Сирма САЩ и всички други 
вземания 

Сирма Солюшънс АД Овърдрафт EUR 700000 0 30.5.2015 
1 м. 
EURIBOR 
+ 3,85%   

30.5.2017 

Поредна ипотека Ет. 3, офис сграда 
Цариградско шосе 135; Поредна ипотека Офис 
№19; офис №20; офис №21 ет.4; Залог по реда 
на ЗОЗ върху вземания по Договори, сключени  
между Сирма Солюшънс АД и нейни клиенти, в  

общ размер на 9 210 022 BGN 

Сирма Ентерпрайз Системс АД Овърдрафт BGN 300000 299138 8.10.2013 

1 м. 
SOFIBOR 
+ 3.85%, 
но не по-
малък от 
3.85% 

  
30.5.2017 залог върху вземанията по договор 402 000 USD. 
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7.7.2. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 

 

 
30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015 

  Tекущи пасиви BGN '000 BGN '000 BGN '000 Изменение 
Изменение 

% 

Провизии 488 490 698 (2) -0,41% 

Пенсионни и други задължения  
към персонала 

1 672 2 026 1 043 (354) -17,47% 

Краткосрочни заеми 1 473 4 768 1 588 (3 295) -69,11% 

Задължения по финансов лизинг 78 15 66 63 420,00% 

Търговски и други задължения 3 796 1 609 5 247 2 187 135,92% 

Краткосрочни задължения към  
свързани лица 

247 51 16 196 384,31% 

Данъчни задължения 501 435 538 66 15,17% 

Задължения по получени аванси 1 251 2 094 1 892 (843) -40,26% 

Приходи за бъдещи периоди и 
финансирания 

676 861 635 (185) -21,49% 

Други задължения 544 301 275 243 80,73% 

Нетекущи пасиви 10 726 12 650 11 998 -1 924 -15% 
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7.8. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ 

 

Дружеството няма ликвидни проблеми и оперира с наличните ресурси като запазва за 
разглеждания период ниско ниво на задлъжнялост. Традиционно най-голямо перо в 
положителни потоци играе постъпленията от клиенти, докато ролята на отрицателно перо 
играят плащанията към доставчици и плащания за персонал и социални осигуровки. 

 

ОБЩО ПАРИЧЕН ПОТОК 

  30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015 
  BGN '000 BGN '000 BGN '000 

        

Нетен паричен поток от оперативна дейност          (5 602)              (438)              (205) 

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност              (539)              (422)              (492) 

Нетен паричен  поток от финансова дейност              (512)               620             8 870  

Нетна промяна в пари и парични еквиваленти          (6 653)              (240)            8 173  

Пари и парични еквиваленти в началото на годината          11 176             3 003             3 003  

Пари и парични еквиваленти в края на годината            4 523             2 763           11 176  
        

Пари и парични еквиваленти в края на годината 
без тези в групата за освобождаване 

           4 523             2 763           11 176  
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7.9. ПОКАЗАТЕЛИ И КОЕФИЦИЕНТИ 
 

През изтеклия финансов период групата реализира следните финансови резултати: 

(Показателите и коефициентите са изчислени съобразно указанията на БФБ) 

 

Показатели в хил. лв. 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015 

Приходи от оперативна дейност 27 670 21 882 33 977 

Себестойност на продажбите (24 238) (18 551) (30 139) 

Брутна печалба/загуба 3 432 3 331 3 838 

Други оперативни разходи ( 803) ( 715) ( 990) 

Печалба/загуба от оперативната дейност 2 629 2 616 2 848 

Финансови приходи 224 242 419 

Финансови разходи ( 450) ( 459) ( 693) 

Печалба/загуба преди разходи за данъци 2 403 2 399 2 574 

Разходи за данъци - - ( 359) 

Нетна печалба/загуба 2 403 2 399 2 215 

Дивидент 0 0 0 

Парични средства и парични еквиваленти 4 552 2 763 11 176 

Материални запаси 1 252 1 391 892 

Краткотрайни активи 18 568 12 338 21 642 

Обща сума на активите 110 601 100 270 112 268 

Краткосрочни задължения 10 726 12 650 11 998 

Дълг 2 275 6 173 2 442 

Пасиви (привлечени средства) 12 721 15 103 14 165 

Собствен капитал 97 880 85 167 98 103 

Оборотен капитал 7 842 -312 9 644 

Брой акции към края на периода (хил. броя) 59 361 49 837 59 361 

Печалба/загура малцинствено участие 1 430 1511 1626 
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 Показатели 
30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015 

BGN '000 BGN '000 BGN '000 

EBITDA 8 498 7 728 9 664 

DEPRTIATION (5 869) (5 112) (6 843) 

EBIT 2 550 2 542 2 819 

FIN/INVEST NET ( 226) ( 217) ( 274) 

EBT 2 324 2 325 2 545 

ROA 0,0088 0,0089 0,0052 

Debt/EBITDA Ratio 0,2677 0,7988 0,2527 

Quick Ratio 1,6144 0,8654 1,7295 

ROE 0,0246 0,0282 0,0226 

Debt/Equity Ratio 0,1300 0,1773 0,1444 
Коефициенти за рентабилност 

   
Норма на брутната печалба (3/1) 0,1240 0,1522 0,1130 

Норма на печалбата от оперативна дейност (5/1) 0,0950 0,1196 0,0838 

Норма на нетната печалба (10/1) 0,0868 0,1096 0,0652 

Коефициенти за активи и ликвидност 
   

Обращаемост на активите (1/15) 0,2522 0,2206 0,3064 

Обращаемост на оборотния капитал (1/20) 3,5284 -70,1346 3,5231 

Текуща ликвидност (14/16) 1,7311 0,9753 1,8038 

Бърза ликвидност ((14-13)/16) 1,6144 0,8654 1,7295 

Абсолютна (незабавна) ликвидност (12/16) 0,4244 0,2184 0,9315 

Коефициенти за една акция 
   

Коефициент на Продажби за една акция (1/21) 0,4661 0,4391 0,5724 

Коефициент на Печалба за една акция (10/21) 0,0405 0,0481 0,0373 

Коефициент на Балансова стойност за една акция (19/21) 1,6489 1,7089 1,6527 

Коефициенти за дивидент 
   

Коефициент на изплащане на дивидент (11/10) 0,0000 0,0000 0,0000 

Коефициент на задържанe на печалбата 1,0000 1,0000 1,0000 

Дивидент на една акция (11/21) 0,0000 0,0000 0,0000 

Коефициенти за развитие 
   

Темп на прираст на продажбите 0,2645 0,1171 0,2113 

Темп на прираст на брутната печалба 0,0303 0,1812 -0,3861 

Темп на прираст на активите 0,1030 0,1414 0,1940 

Коефициенти за ливъридж 
   

Коефициент Дълг / Общо активи (17/15) 0,0206 0,0616 0,0218 

Коефициент Дълг / Капитал (17/(17+19)) 0,0227 0,0676 0,0243 

Коефициент Дълг / Собствен капитал (17/19) 0,0232 0,0725 0,0249 

Коефициент Общо активи / Собствен капитал (15/19) 1,1300 1,1773 1,1444 

Цена/Печалба  P/E 26,0615 20,7741 32,1595 

Пазарна капитализация на компанията 62626 49837 71233 
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7.10 СДЕЛКИ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 
Видовете свързаност са: 

     1 Дъщерни дружества 

   2 Дружества под общ индиректен контрол чрез ключов управленски персонал 

3 Дружества основни акционери 

   
 

4 Дружества под общ  контрол 

   
 

5 Дружества акционери с водещо значение 

   
 

                                            6   Други свързани 

Продажби х.лв.: 
30.09.2016 г. 

Компания Свързаност Вид на сделката 2016 (хил.лв.) 
ДАТИКУМ АД 3 Продажба на стоки 0,07 

ДАТИКУМ АД 2 Продажба на услуги 1,62 

ДАТИКУМ АД 2 Продажба на услуги 34,90 

ДАТИКУМ АД 4 Продажба на услуги 2,46 

ДАТИКУМ АД 4 Продажба на услуги 3,15 

ДАТИКУМ АД 5 Продажба на услуги 12,33 

ДАТИКУМ АД 2 Продажба на услуги 29,66 

ДАТИКУМ АД 3 Продажба на услуги 42,73 

ДАТИКУМ АД 5 Приходи от лихви 0,27 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД 4 Продажба на услуги 20,25 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД 3 Приходи от лихви 19,07 

ОНТОТЕКСТ АД 1 Продажба на услуги 357,43 

ОНТОТЕКСТ АД 3 Продажба на услуги 0,00 

ОНТОТЕКСТ АД 3 Приходи от лихви 0,51 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 2 Продажба на услуги 51,79 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 1 Продажба на услуги 95,97 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 1 Продажба на услуги 139,34 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 2 Продажба на услуги 1,87 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 2 Продажба на услуги 15,98 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 2 Продажба на услуги 61,62 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 1 Продажба на услуги 70,49 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 1 Продажба на услуги 81,70 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 1 Продажба на услуги 3,18 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 1 Продажба на услуги 383,88 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 1 Приходи от лихви 3,21 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 2 Приходи от лихви 3,99 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 1 Приходи от лихви 76,49 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 1 Приходи от лихви 119,59 

СИРМА ЕНТЕРПРАЙЗ СИСТЕМС АД 4 Продажба на дълготрайни активи 0,82 

СИРМА ЕНТЕРПРАЙЗ СИСТЕМС АД 3 Приходи от лихви 0,46 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 1 Продажба на стоки 41,98 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 4 Продажба на стоки 3,11 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 4 Продажба на стоки 2,66 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 1 Продажба на стоки 0,01 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 1 Продажба на стоки 2,13 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 3 Продажба на стоки 1,64 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 4 Продажба на стоки 2,21 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 4 Продажба на стоки 0,26 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 1 Продажба на услуги 43,36 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 4 Продажба на услуги 101,58 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 1 Продажба на услуги 120,95 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 4 Продажба на услуги 5,65 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 1 Продажба на услуги 1 651,42 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 3 Продажба на услуги 3,85 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 4 Продажба на услуги 51,87 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 1 Други приходи от дейността 62,82 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 1 Приходи от лихви 0,01 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 3 Приходи от лихви 2,90 

 

 

 

 

 

31.12.2015 
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Продажби 

    

 

Фирма тип вид Свързаност описание 
BGN 
'000 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 2 Интернет 2,16 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 2 Електрическа свързаност PDU 1,25 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 2 Интернет 4,69 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 2 Консумативи 26,79 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 2 Мрежова свързаност 1Gbps 0,47 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 2 Наем на шкаф 19,64 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 4 Електрическа свързаност цокли 0,16 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 4 Ко-локация 1,17 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 4 Консумативи 1,39 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 4 Мрежова свързаност 100 Mbps 0,31 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 4 Наем на хардуер и лицензи 4,34 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 2 MAN свързаност 0,16 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 2 Електрическа свързаност PDU 0,29 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 2 Електрическа свързаност цокли 0,49 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 2 Интернет 2,35 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 2 Ко-локация 0,27 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 2 Консумативи 3,81 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 2 Мрежова свързаност 100 Mbps 0,04 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 2 Мрежова свързаност 1Gbps 0,18 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 2 Наем на шкаф 11,62 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 2 Техническа поддръжка 20,54 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 4 MAN свързаност 2,04 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 4 Интернет 2,16 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 3 Административни,счетоводни услуги 0,00 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 3 Електрическа свързаност PDU 0,39 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 3 Интернет 1,85 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 3 Консумативи 8,92 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 3 Наем на шкаф 4,89 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 3 Backup услуги 2,61 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 3 MAN свързаност 0,25 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 3 Електрическа свързаност PDU 0,39 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 3 Извънгаранционни услуги 0,41 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 3 Интернет 11,92 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 3 Консумативи 6,42 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 3 Наем на хардуер и лицензи 7,85 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 3 Наем на шкаф 3,04 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 3 Облачни услуги 32,72 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 3 Системна интеграция 48,30 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 3 Техническа поддръжка 2,04 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД Продажби услуги 4 Софтуерни услуги 9,00 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД Продажби услуги 4 Софтуерни услуги 200,00 

ОНТОТЕКСТ АД Продажби услуги 1 Консултантски услуги 15,32 

ОНТОТЕКСТ АД Продажби услуги 1 Приходи от продажба на лицензи 136,14 

ОНТОТЕКСТ АД Продажби услуги 4 Абонаменти 32,04 

ОНТОТЕКСТ АД Продажби услуги 4 Приходи от продажба на лицензи 100,14 

ОНТОТЕКСТ АД Продажби услуги 4 Приходи от продажба на лицензи 20,03 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД Продажби услуги 4 Софтуерни услуги 780,65 

СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД Продажби услуги 3 Софтуерни услуги 6,00 

СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД Продажби услуги 3 Софтуерни услуги 4,71 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 2 Административни,счетоводни услуги 49,54 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 2 Наеми 9,77 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 2 Техническа поддръжка 6,60 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 2 Административни,счетоводни услуги 0,30 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 2 Административни,счетоводни услуги 0,30 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 2 Административни,счетоводни услуги 7,20 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 1 Административни,счетоводни услуги 56,81 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 1 Консумативи 6,05 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 1 Наеми 50,31 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 1 Техническа поддръжка 6,60 
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СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 1 Абонаменти 15,48 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 1 Административни,счетоводни услуги 244,60 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 1 Наеми 4,35 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 1 Техническа поддръжка 6,60 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 1 Техническа поддръжка 1,80 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 5 Административни,счетоводни услуги 53,33 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 5 Абонаменти -1,80 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 5 Административни,счетоводни услуги 1,80 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 2 Административни,счетоводни услуги 15,24 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 2 Консумативи 0,55 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 2 Наеми 5,66 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 2 Техническа поддръжка 1,80 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 2 Абонаменти 1,87 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 2 Административни,счетоводни услуги 74,26 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 2 Наеми 12,99 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 1 Абонаменти 10,14 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 1 Административни,счетоводни услуги 72,60 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 1 Наеми 22,75 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 1 Техническа поддръжка 6,60 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 2 Административни,счетоводни услуги 69,58 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 2 Наеми 2,16 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 2 Техническа поддръжка 6,60 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 1 Абонаменти 42,30 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 1 Административни,счетоводни услуги 417,83 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 1 Консумативи 5,43 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 1 Маркетинг и реклама 110,00 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 1 Наеми 126,59 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 1 Техническа поддръжка 6,60 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 5 Наеми 16,41 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 2 Абонаменти -71,54 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби стоки 1 Приходи от продажба на стоки 1 169,77 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби стоки 5 Приходи от продажба на стоки 35,59 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби стоки 4 Приходи от продажба на стоки 50,51 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби стоки 1 Приходи от продажба на стоки 0,12 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби стоки 4 Приходи от продажба на стоки 23,72 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби стоки 1 Приходи от продажба на стоки 9,57 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби стоки 3 Приходи от продажба на стоки 3,35 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 1 Консумативи 1,18 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 1 Наеми 0,03 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 1 Софтуерни услуги 25,82 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 5 Абонаменти 4,15 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 1 Софтуерни услуги 369,78 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 5 Софтуерни услуги 314,22 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 1 Софтуерни услуги 220,57 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 4 Абонаменти 0,00 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 4 Консумативи 1,87 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 4 Наеми 5,40 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 4 Софтуерни услуги 174,80 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 1 Софтуерни услуги 0,00 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 1 Софтуерни услуги 1 151,59 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 1 Консултантски услуги 2,25 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 1 Консумативи 0,30 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 4 Абонаменти 0,00 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 4 Консумативи 4,05 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 4 Наеми 12,42 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 4 Софтуерни услуги 10,01 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 3 Софтуерни услуги 0,00 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби ДА 4 

Приходи от продажби на дълготрайни 

активи 0,75 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби ДА 3 

Приходи от продажби на дълготрайни 

активи 0,00 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби Други 1 Други приходи от дейността 22,81 

ДАТИКУМ АД Продажби стоки 5 Приходи от продажба на стоки 0,09 
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ДАТИКУМ АД Продажби услуги 5 Приходи по външни проекти 2,15 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 5 Приходи свързани с подизпълнители 3 114,89 

ДАТИКУМ АД Продажби услуги 5 Интернет 0,11 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД Продажби стоки 5 Приходи от продажба на стоки 5,37 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД Продажби стоки 5 Приходи от продажба на стоки 0,18 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД Продажби услуги 5 Софтуерни услуги 36,51 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД Продажби услуги 5 Софтуерни услуги 357,43 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД Продажби услуги 5 Софтуерни услуги 14,31 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 2 Административни,счетоводни услуги 0,30 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 5 Административни,счетоводни услуги 0,52 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 5 Наеми 0,52 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 5 Абонаменти 2,71 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 5 Административни,счетоводни услуги 8,57 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 2 Административни,счетоводни услуги 0,30 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 2 Наеми 0,30 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 5 Абонаменти 0,85 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 5 Административни,счетоводни услуги 8,60 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Продажби услуги 5 Наеми 1,10 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби стоки 5 Приходи от продажба на стоки 682,87 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби стоки 5 Приходи от продажба на стоки 0,48 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 5 Абонаменти 0,00 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 5 Системна интеграция 0,27 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 5 Софтуерни услуги   

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 5 Софтуерни услуги 85,71 

СИРМА АЙ ЕС ДЖИ ООД Продажби услуги 3 Софтуерни услуги 490,00 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД Продажби услуги 5 Софтуерни услуги 72,87 
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Покупки х.лв.: 
30.09.2016 г. 

Компания Свързаност Вид на сделката 2016 (хил.лв.) 
ДАТИКУМ АД 3 Покупки материали -0,72 

ДАТИКУМ АД 3 Покупки материали -4,66 

ДАТИКУМ АД 3 Покупка услуги -53,19 

ДАТИКУМ АД 3 Покупка услуги -62,23 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД 3 Покупки материали -4,95 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД 4 Покупки материали -7,21 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД 2 Покупка услуги -1,62 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД 3 Покупка услуги -91,23 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД 4 Покупка услуги -101,66 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД 3 Други финансови плащания -0,02 

ОНТОТЕКСТ АД 2 Покупки материали -15,37 

ОНТОТЕКСТ АД 4 Покупки материали -3,01 

ОНТОТЕКСТ АД 2 Покупка услуги -19,54 

ОНТОТЕКСТ АД 3 Покупка услуги -153,83 

ОНТОТЕКСТ АД 4 Покупка услуги -5,65 

ОНТОТЕКСТ АД 3 Плащания на лихви -3,22 

ОНТОТЕКСТ АД 3 Други финансови плащания -0,06 

СИРМА АЙ ЕС ДЖИ 5 Покупки материали -0,07 

СИРМА АЙ ЕС ДЖИ 4 Покупка услуги -2,46 

СИРМА АЙ ЕС ДЖИ 5 Покупка услуги -1,93 

СИРМА АЙ ЕС ДЖИ 5 Плащания на лихви -4,00 

СИРМА АЙ ЕС ДЖИ 3 Плащания на лихви -0,01 

СИРМА АЙ СИ ЕС 5 Покупки материали -0,20 

СИРМА АЙ СИ ЕС 3 Покупки материали -0,04 

СИРМА АЙ СИ ЕС 5 Покупка услуги -17,03 

СИРМА АЙ СИ ЕС 3 Покупка услуги -18,13 

СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД 3 Покупки материали -2,66 

СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД 4 Покупка услуги -3,15 

СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД 5 Покупка услуги -60,64 

СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД 3 Покупка услуги -0,08 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 2 Покупки материали -6,97 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 1 Покупки материали -4,37 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 2 Покупка услуги -5,35 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 1 Покупка услуги -3,94 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 2 Покупка услуги -0,71 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 1 Покупка услуги -4,14 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 2 Плащания на лихви -0,27 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 1 Плащания на лихви -13,16 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 1 Плащания на лихви -0,32 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 1 Плащания на лихви -0,70 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 1 Плащания на лихви -2,90 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 2 Други финансови плащания -0,01 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 1 Други финансови плащания -0,02 

СИРМА ЕНТЕРПРАЙЗ СИСТЕМС АД 2 Покупки материали -0,35 

СИРМА ЕНТЕРПРАЙЗ СИСТЕМС АД 3 Покупки материали -0,68 

СИРМА ЕНТЕРПРАЙЗ СИСТЕМС АД 4 Покупки материали -16,05 

СИРМА ЕНТЕРПРАЙЗ СИСТЕМС АД 2 Покупка услуги -29,31 

СИРМА ЕНТЕРПРАЙЗ СИСТЕМС АД 4 Покупка услуги -20,25 

СИРМА ЕНТЕРПРАЙЗ СИСТЕМС АД 3 Покупка услуги -82,88 

СИРМА ЕНТЕРПРАЙЗ СИСТЕМС АД 4 Покупка услуги -51,87 

СИРМА ЕНТЕРПРАЙЗ СИСТЕМС АД 3 Други покупки -0,12 

СИРМА ЕНТЕРПРАЙЗ СИСТЕМС АД 3 Плащания на лихви -47,32 

СИРМА ЕНТЕРПРАЙЗ СИСТЕМС АД 3 Други финансови плащания -0,37 

СИРМА ЕНТЕРПРАЙЗ СИСТЕМС АД 4 Други финансови плащания -0,05 

СИРМА МЕДИКЪЛ СИСТЕМС 4 Покупки материали -0,10 

СИРМА МЕДИКЪЛ СИСТЕМС 3 Покупка услуги -3,18 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 3 Покупки материали -28,29 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 1 Покупка услуги -46,66 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 3 Покупка услуги -382,61 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 3 Плащания на лихви -84,53 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 1 Други финансови плащания -0,04 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 1 Други финансови плащания -0,20 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 3 Други финансови плащания -0,10 

СИРМА USA 3 Покупки материали -1,78 

СИРМА USA 3 Покупка услуги -1 584,55 

ОНТОТЕКСТ САЩ 3 Покупка услуги -19,21 

СИРМА ГРУП ИНК 3 Покупка услуги -108,35 
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Фирма тип вид свързаност описание BGN '000 

ЕС ДЖИ ТЕХНОЛОЖИ СЪРВИСИС ЛТД покупка услуги 3 Софтуерни услуги 221 

ДАТИКУМ АД покупка 
Финансови 
разходи (-) 5 

Разходи по валутни 
операции -48 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД покупка външни услуги 5 Други консултански услуги -3 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД покупка външни услуги 5 Консултантски услуги -8 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД покупка външни услуги 5 Други -280 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД покупка 
Финансови 
разходи (-) 5 

Разходи по валутни 
операции 0 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД покупка 
Финансови 
разходи (-) 5 

Разходи по валутни 
операции -1 

СИРМА АЙ ЕС ДЖИ покупка външни услуги 5 Консултантски услуги -23 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка външни услуги 5 Консултантски услуги -90 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка външни услуги 5 Други -7 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка 
лихви по 
заеми 5 

Разходи за лихви по 
депозити 0 

СИРМА САЩ покупка външни услуги 5 Консултантски услуги -7 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка външни услуги 5 Консултантски услуги -58 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка външни услуги 5 Реклама -2 

ДАТИКУМ АД покупка материали 3 Вода -1 

ДАТИКУМ АД покупка материали 3 
Материали за поддръжка и 
ремонт на офиса 0 

ДАТИКУМ АД покупка материали 3 Отопление -1 

ДАТИКУМ АД покупка материали 3 
Вложено оборудване по 
проекти -830 

ДАТИКУМ АД покупка материали 3 Компютърни компоненти -24 

ДАТИКУМ АД покупка материали 3 Консумативи за компютри -4 

ДАТИКУМ АД покупка материали 3 
Материали за поддръжка и 
ремонт на офиса 0 

ДАТИКУМ АД покупка външни услуги 3 Семинари и обучение 0 

ДАТИКУМ АД покупка външни услуги 3 Софтуерни услуги -22 

ДАТИКУМ АД покупка външни услуги 3 Абонаменти -1 

ДАТИКУМ АД покупка външни услуги 3 Други -1 

ДАТИКУМ АД покупка външни услуги 3 Други -9 

ДАТИКУМ АД покупка външни услуги 3 Стационарни телефони 0 

ДАТИКУМ АД покупка външни услуги 3 Наем на софтуерен лиценз -5 

ДАТИКУМ АД покупка външни услуги 3 Наеми -10 

ДАТИКУМ АД покупка външни услуги 3 Охрана -1 

ДАТИКУМ АД покупка външни услуги 3 
Поддръжка и ремонт на 
офиса -1 

ДАТИКУМ АД покупка външни услуги 3 Наем на софтуерен лиценз -1 

ДАТИКУМ АД покупка външни услуги 3 Наеми 0 

ДАТИКУМ АД покупка външни услуги 3 
Поддръжка и ремонт на 
офиса -2 

ДАТИКУМ АД покупка външни услуги 3 
Ремонт на комп. и офис 
техника -2 

ДАТИКУМ АД покупка външни услуги 3 
Административно 
обслужване -53 

ДЗЗД СИРМА-ПИ покупка външни услуги 3 Софтуерни услуги -370 

ДЗЗД СИРМА-ПИ покупка външни услуги 3 Наеми -2 

ДЗЗД СИРМА-ПИ покупка външни услуги 3 
Административно 
обслужване -5 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД покупка материали 5 Инвентар 
 ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД покупка материали 4 Инвентар -5 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД покупка материали 3 
Материали за поддръжка и 
ремонт на офиса -1 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД покупка материали 3 Офис консумативи -4 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД покупка материали 4 Компютърни компоненти -4 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД покупка материали 4 
Компютърни компоненти за 
скенер ЕВ 0 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД покупка материали 4 Консумативи за компютри -1 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД покупка материали 4 Тонер 0 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД покупка външни услуги 3 Семинари и обучение -4 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД покупка външни услуги 4 Софтуерни услуги -314 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД покупка външни услуги 4 Други -1 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД покупка външни услуги 2 Интернет -2 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД покупка външни услуги 3 Наеми -55 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД покупка външни услуги 3 
Поддръжка и ремонт на 
офиса -1 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД покупка външни услуги 4 
Ремонт на комп. и офис 
техника 0 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД покупка външни услуги 3 
Административно 
обслужване -74 

ОНТОТЕКСТ АД покупка материали 3 Ел. енергия 
 ОНТОТЕКСТ АД покупка материали 2 Ел. енергия -26 

ОНТОТЕКСТ АД покупка материали 4 Компютърни компоненти -5 

ОНТОТЕКСТ АД покупка материали 4 Консумативи за компютри 0 
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ОНТОТЕКСТ АД покупка материали 3 Компютърни компоненти 0 

ОНТОТЕКСТ АД покупка материали 3 Консумативи за компютри 0 

ОНТОТЕКСТ АД покупка външни услуги 3 Семинари и обучение -4 

ОНТОТЕКСТ АД покупка външни услуги 4 Софтуерни услуги -175 

ОНТОТЕКСТ АД покупка външни услуги 2 Интернет -1 

ОНТОТЕКСТ АД покупка външни услуги 2 Хостинг -25 

ОНТОТЕКСТ АД покупка външни услуги 3 Хостинг 0 

ОНТОТЕКСТ АД покупка външни услуги 3 Наем на софтуерен лиценз -81 

ОНТОТЕКСТ АД покупка външни услуги 3 Наеми -5 

ОНТОТЕКСТ АД покупка външни услуги 4 Наеми -7 

ОНТОТЕКСТ АД покупка външни услуги 3 
Административно 
обслужване -200 

ОНТОТЕКСТ АД покупка Разни 3 
Неустойки по търговски 
договори 0 

ОНТОТЕКСТ АД покупка 
лихви по 
заеми 3 Разходи за лихви по заеми -2 

ОНТОТЕКСТ АД покупка 
Финансови 
разходи (-) 1 

Разходи по валутни 
операции -14 

ОНТОТЕКСТ САЩ покупка външни услуги 3 Консултантски услуги -150 

СИРМА AЙ ТИ ТИ EАД покупка материали 4 Инвентар -1 

СИРМА AЙ ТИ ТИ EАД покупка материали 3 Рекламни материали 
 СИРМА AЙ ТИ ТИ EАД покупка материали 2 Ел. енергия -3 

СИРМА AЙ ТИ ТИ EАД покупка материали 3 Вода 0 

СИРМА AЙ ТИ ТИ EАД покупка материали 3 Отопление -1 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД покупка материали 4 Компютърни компоненти -6 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД покупка материали 4 Консумативи за компютри 0 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД покупка материали 4 Офис консумативи 0 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД покупка външни услуги 3 Семинари и обучение -4 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД покупка външни услуги 4 Софтуерни услуги -9 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД покупка външни услуги 4 Софтуерни услуги -100 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД покупка външни услуги 4 Софтуерни услуги -10 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД покупка външни услуги 4 Абонаменти -30 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД покупка външни услуги 4 Абонаменти 0 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД покупка външни услуги 2 Интернет -7 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД покупка външни услуги 2 Хостинг -29 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД 
покупка външни услуги 2 

Поддръжка и ремонт на 
офиса -1 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД покупка външни услуги 3 Наеми -26 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД покупка външни услуги 3 Охрана -1 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД 
покупка външни услуги 3 

Поддръжка и ремонт на 
офиса -1 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД покупка външни услуги 4 Наеми -12 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД 
покупка външни услуги 4 

Поддръжка и ремонт на 
офиса -4 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД 
покупка външни услуги 3 

Административно 
обслужване -92 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД 
покупка 

лихви по 
заеми 3 Разходи за лихви по заеми -34 

СИРМА АЙ ЕС ДЖИ покупка материали 3 Вода 0 

СИРМА АЙ ЕС ДЖИ покупка материали 3 
Материали за поддръжка и 
ремонт на офиса 0 

СИРМА АЙ ЕС ДЖИ покупка материали 3 Отопление 0 

СИРМА АЙ ЕС ДЖИ покупка материали 3 Компютърни компоненти 0 

СИРМА АЙ ЕС ДЖИ покупка външни услуги 3 Семинари и обучение 0 

СИРМА АЙ ЕС ДЖИ покупка външни услуги 3 Консултантски услуги -2 

СИРМА АЙ ЕС ДЖИ покупка външни услуги 4 Хостинг -7 

СИРМА АЙ ЕС ДЖИ покупка външни услуги 3 Мобилни телефони 0 

СИРМА АЙ ЕС ДЖИ покупка външни услуги 3 Наеми -14 

СИРМА АЙ ЕС ДЖИ покупка външни услуги 3 Охрана 0 

СИРМА АЙ ЕС ДЖИ покупка външни услуги 3 
Поддръжка и ремонт на 
офиса 0 

СИРМА АЙ ЕС ДЖИ покупка външни услуги 3 
Административно 
обслужване -10 

СИРМА АЙ ЕС ДЖИ покупка 
лихви по 
заеми 3 Разходи за лихви по заеми -1 

СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД покупка материали 3 Рекламни материали 
 СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД покупка материали 3 Компютърни компоненти -1 

СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД покупка външни услуги 3 Семинари и обучение -5 

СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД покупка външни услуги 3 Други -2 

СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД покупка външни услуги 4 Интернет -4 

СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД покупка външни услуги 3 Стационарни телефони 0 

СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД покупка външни услуги 3 Интернет 0 

СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД покупка външни услуги 3 Наеми -2 

СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД покупка външни услуги 3 
Административно 
обслужване -89 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка материали 1 Други 0 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка материали 1 Инвентар 0 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка материали 2 Ел. енергия -7 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка материали 2 Офис консумативи -2 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка материали 1 Консумативи за компютри 0 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка материали 1 Офис консумативи 0 
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СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка материали 1 Тонер -3 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка външни услуги 2 Софтуерни услуги -2 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка външни услуги 2 Абонаменти -2 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка външни услуги 2 Други -2 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка външни услуги 1 Комисионни и такси 0 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка външни услуги 2 Интернет -6 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка външни услуги 2 Хостинг -1 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка външни услуги 1 Реклама 0 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка 
лихви по 
заеми 2 

Разходи за лихви по 
депозити 0 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка 
лихви по 
заеми 2 Разходи за лихви по заеми 0 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка 
лихви по 
заеми 1 

Разходи за лихви по 
депозити -2 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка 
лихви по 
заеми 1 Разходи за лихви по заеми -24 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка 
лихви по 
заеми 1 

Разходи за лихви - НАП 
(осиг.,данъци) 0 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка 
лихви по 
заеми 1 

Разходи за лихви по 
депозити -1 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка 
лихви по 
заеми 1 Разходи за лихви по заеми 0 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка 
лихви по 
заеми 1 

Разходи за лихви по 
депозити -1 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка 
лихви по 
заеми 2 Разходи за лихви по заеми -3 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка 
лихви по 
заеми 1 

Разходи за лихви по 
депозити -20 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка 
лихви по 
заеми 1 

Разходи за лихви по 
депозити -2 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД покупка 
Финансови 
разходи (-) 1 Други финансови разходи 0 

СИРМА САЩ покупка външни услуги 3 Софтуерни услуги -1282 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка материали 3 Рекламни материали 0 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка материали 3 Ел. енергия -37 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка материали 3 
Материали за поддръжка и 
ремонт на офиса -1 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка външни услуги 3 Семинари и обучение -8 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка външни услуги 1 Софтуерни услуги -48 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка външни услуги 4 Софтуерни услуги -781 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка външни услуги 3 Звукозаписни услуги 0 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка външни услуги 3 Консултантски услуги -110 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка външни услуги 4 Абонаменти -20 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка външни услуги 1 Интернет -10 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка външни услуги 1 Хостинг -51 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка външни услуги 3 Наеми -127 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка външни услуги 3 
Поддръжка и ремонт на 
офиса -26 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка външни услуги 3 
Административно 
обслужване -466 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка Разни 1 Oбезценка на вземания -53 
      

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка 
лихви по 
заеми 1 Разходи за лихви по заеми 0 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка 
лихви по 
заеми 1 Разходи за лихви по заеми -5 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка 
лихви по 
заеми 3 Разходи за лихви по заеми -18 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка 
лихви по 
заеми 3 

Разходи за лихви по 
депозити 0 

      

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка 
Финансови 
разходи (-) 1 

Разходи по валутни 
операции -9 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД покупка 
Финансови 
разходи (-) 1 

Разходи по валутни 
операции -5 
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Заеми и депозити  
 
30.09.2016 

Компания Вид Свързаност хил.лв. 

Сирма Груп Холдинг АД заем 1 244 
Сирма Груп Холдинг АД заем 1 50 
Сирма Груп Холдинг АД заем 1 730 

 
 

31.12.2015 

Компания   
Партньор - 
свързанос

т 

Вземане 
в 

началот
о на 

периода 

Задължени
е в 

началото 
на периода 

Предоставян
и през 

периода 
парични 
средства 

Получаван
и през 

периода 
парични 
средства 

Вземан
е в края 

на 
период

а 

Задължени
е в края на 

периода 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД получени заеми 3 0 0 0 1803 0 1803 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД получени заеми 1 0 0 375 375 0 0 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД получени заеми 1 0 0 170 170 0 0 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 
предоставени 
депозити 5 0 5 5 0 0 0 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД предоставени заеми 5 190 0 5 0 194 0 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД предоставени заеми 5 21 0 0 0 21 0 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД предоставени заеми 5 3 0 0 0 3 0 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД предоставени заеми 3 75 0 1449 1369 155 0 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД предоставени заеми 1 0 0 0 0 0 0 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД предоставени заеми 5 0 0 61 0 61 0 

СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ 
АД предоставени заеми 3 0 0 170 170 0 0 

СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ 
АД предоставени заеми 5 18 0 0 18 0 0 

СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ 
АД предоставени заеми 3 0 0 50 50 0 0 

СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ 
АД предоставени заеми 5 46 0 0 0 46 0 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД получени заеми 3 0 322 122 1005 0 1205 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД предоставени заеми 5 34 0 0 0 34 0 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД предоставени 
депозити 3 0 0 37 0 37 0 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД предоставени 
депозити 3 37 0 -37 0 0 0 

СИРМА AЙ ТИ ТИ АД предоставени заеми 5 18 0 0 0 18 0 

СИРМА АЙ ЕС ДЖИ получени заеми 3 0 11 0 47 0 58 

СИРМА АЙ ЕС ДЖИ получени заеми 3 0 0 0 0 0 0 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД 
предоставени 
депозити 3 0 0 112 40 72 0 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД 
предоставени 
депозити 3 112 0 0 112 0 0 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД предоставени заеми 3 509 0 197 292 414 0 

ОНТОТЕКСТ АД получени заеми 3 0 75 175 100 0 0 

ОНТОТЕКСТ АД 
предоставени 
депозити 3 51 0 0 0 51 0 

ОНТОТЕКСТ АД 
предоставени 
депозити 3 0 0 130 130 0 0 

ОНТОТЕКСТ АД предоставени заеми 1 0 0 126 0 126 0 

ДАТИКУМ АД 
предоставени 
депозити 3 14 0 0 0 14 0 

ДАТИКУМ АД предоставени заеми 3 0 0 375 375 0 0 

ДАТИКУМ АД предоставени заеми 3 0 0 100 100 0 0 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД получени заеми 1 0 20 97 197 0 120 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД получени заеми 2 0 0 100 100 0 0 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД получени заеми 2 0 0 50 50 0 0 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Получени заеми 1 0 489 195 0 0 294 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД получени депозити 1 0 75 1371 1449 0 153 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД получени депозити 1 0 51 130 130 0 51 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД получени депозити 1 0 37 0 0 0 37 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД получени депозити 1 0 112 40 0 0 72 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД получени депозити 2 0 14 0 0 0 14 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД получени депозити 5 0 1 0 0 0 1 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД предоставени заеми 5 13 0 0 0 13 0 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД предоставени заеми 1 0 0 1805 0 1805 0 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД предоставени заеми 5 0 0 13 0 13 0 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД предоставени заеми 1 75 0 100 175 0 0 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД предоставени заеми 1 322 0 1005 122 1205 0 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД предоставени заеми 5 405 0 163 0 569 0 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД предоставени заеми 2 11 0 47 0 58 0 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД предоставени заеми 5 19 0 0 0 19 0 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД предоставени заеми 5 0 0 8 0 8 0 

    
       

   

1975 1213 8746 8380 4938 3810 
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8/ ПЕРСОНАЛ 

 

Дружеството счита, че неговите служители играят ключова роля в развитието на неговия бизнес и 

постигането на общите корпоративни цели и следователно отделя специално  внимание  на развитието  

на обща стратегия и политики по отношение на управлението на човешките ресурси. Политиките на 

Групата в това отношение са насочени към стимулиране на отговорността и мотивираността на персонала 

за изпълнението на възложените му задачи и цели. 

Дружеството и предприятията в групата прилагат определени критерии за подбор на персонала и считат, 

че разполагат с амбициозен екип от професионалисти, способен да преследва поставените стратегически 

и оперативни цели. „Сирма Груп Холдинг“ АД инвестира в различни програми за обучение на своите  

служители и предоставя на служителите  си възможности за професионално развитие . 

Структурата на персонала в групата на „Сирма Груп Холдинг“ АД има следната динамика: 

 

30.09.2016 година 
   

Фирма ТД ДУК Общо 

АЙ ЕС ДЖИ ООД 1   1 

СИРМА АЙ СИ ЕС АД 12 1 13 

ДАТИКУМ АД 9 6 15 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД 31 5 36 

СИРМА ЕНТЕРПРАЙЗ СИСТЕМС АД 53 3 56 

СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД 47 5 52 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 28 8 36 

СИРМА МЕДИКЪЛ СИСТЕМС АД 4 3 7 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 101 6 107 

СИРМА САЩ 3 1 4 

Сирма Груп Инк. 4 1 2 

S&G UK 
 

1 1 

ОНТОТЕКСТ АД 64 3 67 

ОНТОТЕКСТ САЩ 3 1 4 

Общо 360 44 401 

                            
    
30.09.2015 година 

   

Фирма Средносписъчен състав по ТД ДУК Общо 

АЙ ЕС ДЖИ ООД 9 1 10 

ДАТИКУМ АД 9 6 15 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД 30 5 35 

СИРМА ЕНТЕРПРАЙЗ СИСТЕМС АД 50 3 53 

СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД 42 5 47 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 24 8 32 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 91 6 97 

СИРМА САЩ 5 2 7 

S&G UK 
 

1 1 

ОНТОТЕКСТ АД 60 3 63 

ОНТОТЕКСТ САЩ 3 1 4 

Общо 323 41 364 
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31.12.2015 година 

   

Фирма ТД ДУК Общо 

АЙ ЕС ДЖИ ООД 7 1 8 

ДАТИКУМ АД 9 6 15 

ЕНГВЮ СИСТЕМС СОФИЯ АД 30 5 35 

СИРМА АЙ ТИ ТИ АД 52 3 55 

СИРМА БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ АД 41 5 46 

СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 25 8 33 

СИРМА СОЛЮШЪНС АД 90 6 96 

СИРМА САЩ 5 2 7 

S&G UK 
 

1 1 

ОНТОТЕКСТ АД 61 3 64 

ОНТОТЕКСТ САЩ 3 1 4 

Общо 323 41 364 

 

ОПИСАНИЕ НА ВСЯКАКВИ ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА УЧАСТИЕТО НА 

СЛУЖИТЕЛИТЕ В КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО. 

Не съществуват договорености за участие на служители в капитала на Дружеството. По отношение на 
някои от дъщерните дружества на „Сирма Груп Холдинг“ АД съществуват опции за участие на ключови 
служители в капитала на съответните дружества. Както бе споменато по-горе в т. 7, следните дъщерни 
дружества са направили конкретни стъпки в тази посока: 

•  „Сирма Ентерпрайз Системс“ АД е изкупило обратно 13 902 броя поименни акции с право на глас 
(което представлява 10% от всички акции) с цел последваща продажба на ключови служители на „Сирма 
Ентерпрайз Системс“ АД ( остатък към 30.09.2016 г. 2 750 бр.). За тази цел с Решение на едноличния 
собственик на капитала от 15.09.2014 г. обратно изкупените акции са преобразувани в нов клас А.  

•  „Сирма Солюшънс” АД е изкупило обратно притежавани от акционера „Сирма Груп Холдинг“ АД 
248 687 броя поименни акции, съставляващи 7,7% от капитала на „Сирма Солюшънс“ АД.  Цел на 
изкупуването – акциите ще се продават на ключови служители. За целта, с решение на ОСА от 09.03.2015 
г. част от собствените акции са преобразувани и са създадени два нови класа акции - клас А и клас Б.  
Към датата на този документ, остатъкът собствени акции е: 188 255 бр. акции. 

• С изменения в Устава в „Онтотекст“ АД е създаден опционен фонд от притежателите на 
обикновени акции, които са се съгласили да създадат опционен фонд от 1 210 215 броя акции за срок до 
31.03.2019 г., с което се задължават да продадат включените в опционния фонд акции, на притежателите 
на опции по цена на една акция равна на 1,17 лв. Опциите от опционния фонд ще се продават на ключови 
служители на дружеството, ключови служители на дъщерни фирми и консултанти на дружеството и 
дъщерните му фирми по фиксираната в предходното изречение цена съобразно решение на съвета на 
директорите на „Онтотекст“ АД. Продажбата на обикновени акции, съгласно схемата за издаване на 
Опции, ще се извършва пропорционално от всички Акционери, притежаващи Обикновени акции, включени 
в опционния фонд.   

Няма други опции и/или договорености за участия на служители в капитала на някое от дружествата от 
групата на Дружеството. 

9/ РИСКОВИ ФАКТОРИ 

 

ИЗПОЛЗВАНИТЕ В ДОКЛАДА ДУМИ “ОЧАКВА”, “ВЯРВА”, “ВЪЗНАМЕРЯВА” И ДРУГИ ПОДОБНИ УКАЗВАТ ЗА ИЗЯВЛЕНИЯ, КОИТО 

СА ПРОГНОЗНИ ПО СВОЯ ХАРАКТЕР И/ИЛИ СЕ ОТНАСЯТ ЗА БЪДЕЩИ НЕСИГУРНИ СЪБИТИЯ И УСЛОВИЯ, КОИТО МОГАТ ДА 

ОКАЖАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ БЪДЕЩИТЕ БИЗНЕС И ФИНАНСОВИ ПЛАНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА 

МУ И НА ФИНАНСОВАТА МУ ПОЗИЦИЯ. ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ ИНВЕСТИТОРИТЕ, ЧЕ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ИЗЯВЛЕНИЯ НЕ СА 

ГАРАНЦИЯ ЗА БЪДЕЩИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО И САМИ ПО СЕБЕ СИ СА ОБЕКТ НА РИСКОВЕ И 

НЕСИГУРНОСТ. ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ БЪДЕЩИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО МОГАТ ДА СЕ РАЗЛИЧАВАТ 
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СЪЩЕСТВЕНО ОТ ПРОГНОЗНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И ОЧАКВАНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА МНОЖЕСТВО ФАКТОРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ РИСКОВИ ФАКТОРИ. (ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА В ПРЕДСТАВЯНЕТО НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ОТРАЗЯВА 

ВИЖДАНЕТО НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ОТНОСНО КОНКРЕТНАТА ИМ ЗНАЧИМОСТ КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ЗА 

ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО.) 

РИСКОВЕТЕ, НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗЛОЖЕНИ ИНВЕСТИРАЩИТЕ В ЦЕННИ КНИЖА МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗДЕЛЕНИ ПО 

РАЗЛИЧНИ КРИТЕРИИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТЕХНИЯ ХАРАКТЕР, ПРОЯВЛЕНИЕ, ОСОБЕНОСТИ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРОМЕНИТЕ В 

КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО И ВЪЗМОЖНОСТТА РИСКА ДА БЪДЕ ЕЛИМИНИРАН ИЛИ НЕ. МОГАТ ДА СЕ РАЗДЕЛЯТ В ДВЕ 

ГРУПИ: СИСТЕМАТИЧНИ И НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ. 

ПРЕДВИД ФАКТА, ЧЕ НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД Е ЗА МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА, ПО – ДОЛУ СА ПОСОЧЕНИ 

РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, КОИТО СЧИТАМЕ ЗА ОСОБЕНО СЪЩЕСТВЕНИ, НО ТЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЧЕТАТ ЗАЕДНО С ПОСОЧЕНИТЕ 

РИСКОВЕ В ГОДИШНИЯ ДОКЛАД КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ“ АД ЗА 2015 Г. 

9.1 Систематични рискове 

Общите рискове произтичат от възможни промени в цялостната икономическа система и по-конкретно, 
промяна на условията на финансовите пазари. Те не могат да се диверсифицират, тъй като на тях са 
изложени всички стопански субекти в страната. 

Двадесет и пет години след края на плановата икономика в България се провежда политика на 
икономически реформи и стабилизация, целящи налагането и функционирането на принципите на 
свободната пазарна икономика. В следствие на това, бизнес субектите в България имат ограничена 
история на функциониране в свободни пазарни условия. В тази връзка българските компании, в сравнение 
с компаниите от западните страни се характеризират с липса на опит в условия на пазарна икономика и 
ограничени капиталови ресурси, с които да развиват дейността си. България също така има ограничена 
инфраструктура за поддържането на пазарна система. 

В България, като в повечето страни в преход, е налице търговски дефицит и дефицит по текущата сметка. 
Страната ни е вносител на суров петрол и енергийни ресурси. В тази връзка, увеличения в цените на 
петрола и енергийните ресурси намаляват конкурентоспособността на българската икономика и в 
допълнение зависимостта й от вноса на петрол и енергийни ресурси допълнително излага икономиката на 
валутен риск от неблагоприятни промени на курса на щатския долар спрямо лева. Капиталовите приходи 
от приватизацията се очаква плавно да намаляват със завършването на приватизационната програма.  

 

9.1.1. Икономически растеж  

Взаимодействието между икономическия растеж и външната задлъжнялост на страната оказват пряко 
влияние върху формирането и изменението на пазарните условия и инвестиционния климат. 
Официалните статистически данни показват реален растеж на БВП и на БВП на глава от населението 
през последните години, което отговаря и на програмата за развитие на правителството. 

Съгласно публикувана информация от НСИ, след въвеждането на системата на валутен борд през 1997г., 
България постига макроикономическа стабилност и добри показатели за икономическо развитие.  

Забавеният икономически растеж, не само в България, но и в останалите държави, където Дружеството 
реализира своята продукция, означава намалена активност от страна на икономическите субекти от 
където и намалено ниво на инвестициите като цяло и в частност в софтуерни решения. В тази връзка, по-
нисък икономически растеж влияе неблагоприятно на дейността на Дружеството и би попречил на 
реализация на бъдещите планове съгласно предварително заложени параметри. 

 

9.1.2. Политически риск 

Това е рискът, произтичащ от политическите процеси в страната –  риск от политическа дестабилизация, 
промени в принципите на управление, в законодателството и икономическата политика. Политическият 
риск е в пряка зависимост от вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от 
правителството дългосрочна политика, като в резултат възниква опасност от негативни промени в бизнес 
климата.  

Политическата ситуация в България е повлияна от предсрочните избори за народно събрание от месец 
октомври 2014 г. Рекорден брой партии преминаха минималния праг за влизане в парламента от 4%. 
Стабилността на сформирано коалиционно правителство зависи от действията на представените в него 
партии. 

Евентуална политическа дестабилизация и неблагоприятни промени в принципите на управление, или в 
законодателството и икономическата политика биха влошили обстановката, в която Дружеството оперира 
и реализира своите резултати. Това от своя страна би намалило възможността за нормално бизнес 
съществуване и би се отразило негативно на постиганите от него бъдещи резултати. 
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9.1.3. Кредитен риск  

Кредитният риск на страната е свързан със способността на държавата да погасява редовно 
задълженията си. В това отношение България постоянно подобрява позициите си на международните 
дългови пазари, което улеснява достъпа на държавата и икономическите агенти до финансиране от 
външни източници. Най-важният ефект от подобряването на кредитния рейтинг е в понижаване на 
рисковите премии по заемите, което води до по-благоприятни лихвени равнища (при равни други 
условия). Поради тази причина потенциалното повишаване на кредитния рейтинг на страната би имало 
благоприятно влияние върху дейността на Дружеството и по-точно върху неговото финансиране. От друга 
страна, понижаването на кредитния рейтинг на България би имало отрицателно влияние върху цената на 
финансирането на Дружеството, освен ако неговите заемни споразумения не са с фиксирани лихви. 
Определянето и измерването на този риск се осъществява от специализирани международни кредитни 
агенции.  

Към датата на настоящия документ кредитният рейтинг на Р. България е както следва: 

• Standard & Poors – Дългосрочен BB+, краткосрочен В, стабилна перспектива както в 
чуждестранна, така и в местна валута; 

• Moody’s - Дългосрочен Baa2 със стабилна перспектива за чуждестранна и местна валута; 

• Fitch Raitings - в чуждестранна валута дългосрочен BBB- със стабилна перспектива, краткосрочен 
F3 със стабилна перспектива и в местна валута дългосрочен BBB със стабилна перспектива. 

България продължава да финансира своите нужди при сравнително добри кредитни условия имайки 
предвид намалените дългосрочни рейтинги. Политиката на Европейската централна банка по 
предоставяне на количествени улеснения (quantitative easing) предполага запазване на историческо 
ниските лихвени равнища в Европа, от където и би стимулирало привличането на кредитен ресурс от 
всички икономически субекти, включително Дружеството. 

 

9.1.4. Валутен риск  

Същността на този риск се състои във възможността за рязка обезценка на местната валута, като по този 
начин приходите на стопанските субекти в страната да бъдат повлияни от промените на валутния курс на 
лева спрямо други валути. Фиксирането на курса на българския лев (BGN) към единната европейска 
валута (EUR) ограничава колебанията в курса на лева спрямо основните чуждестранни валути в рамките 
на колебанията между съответните валути спрямо еврото.  

Приходите на Дружеството биха се повлияли при неблагоприятна промяна на единната европейска валута 
към другите основни международни валути и то само в частта на реализираните от Дружеството приходи 
в евро и български лев. Същевременно, по-нисък курс на еврото би намалило стойността на 
услугите/продуктите на Дружеството измерени в други валути, което в общия случай би повишило 
търсенето на продуктите на Групата. 

 

9.1.5. Лихвен риск  

Лихвеният риск е свързан с нарастването на лихвените равнища, съответно на разходите за лихви, което 
непосредствено намира отражение в реализираната печалба на икономическите субекти. За 
намаляването на риска от страна на държавата се предприемат различни финансови методи за 
управление на дълга. Макар лихвеният риск да е част от риска, свързан с макро-средата, при наличието 
на голяма волатилност в лихвените равнища могат да се предприемат мерки за ограничаване на 
влиянието на очакваното повишение с използването на методи за хеджиране на лихвения риск.  

Лихвените равнища в България, а и по света, са на историческо ниски стойности с цел стимулиране на 
инвестиции и потребление. Евентуалното им повишение би било свързано с постигане на тези цели. Това 
повишение би се отразило неприятно на Дружеството в посока увеличени разходи за лихви, но и 
благоприятно поради повишена икономическа активност сред неговите клиенти. 

 

9.1.6. Инфлационен риск  

Това е рискът от покачване на общото ниво на цените. Българските правителства през последните години 
се придържат към строга фискална политика в условията на Валутен борд. Тенденцията е подобна 
политика да се запази в следващите години, особено с оглед на постигане на целите за присъединяването 
на България към Еврозоната в максимално кратки срокове. Системата на валутен борд контролира 
паричното предлагане, но външни фактори (напр. повишаването цената на петрола) оказват натиск в 
посока на увеличение на ценовите нива. Присъединяването на страната ни към Европейския съюз през 
2007 г. също въздейства в посока постепенното изравняване на вътрешните цени с тези на останалите 
страни членки. Според прогнозите нивото на инфлация в средносрочен план няма да надхвърля 1-2% 
годишно, което прави това неблагоприятно влияние сравнително ограничено.  
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Очакваното ниво на инфлация за 2016 г. е изключително ниско. Строгата фискална политика в 
комбинация с отслабен икономически растеж водят до намалено потребление, от където и до липса на 
условия за увеличаване на инфлацията. В тези условия, продуктите и услугите и съответното приходите 
на Дружеството в реално изражение не биха пострадали от общото ниво на инфлация.  

 

9.1.7. Риск от неблагоприятни промени в данъчните и други закони 

Данъците, плащани от българските търговски субекти, включват данъци при източника, местни данъци и 
такси, данък върху корпоративната печалба, данък добавена стойност, акцизи, износни и вносни мита и 
имотни данъци. Системата на данъчно облагане в България все още се развива, в резултат на което може 
да възникне противоречива данъчна практика както на държавно, така и на местно ниво. 

Инвеститорите трябва също така да вземат под внимание, че стойността на инвестицията в акции може да 
бъде неблагоприятно засегната от промени в действащото данъчно законодателство, включително в 
неговото тълкуване и прилагане. В допълнение, данъчното законодателство не е единственото, което 
може да претърпи промяна, като тази промяна да засегне негативно дейността на Дружеството. Въпреки 
че по-голямата част от българското законодателство вече е хармонизирано със законодателството на ЕС, 
прилагането на закона е обект на критика от европейските партньори на България. Съдебната и 
административна практика остават проблематични: българските съдилища не са в състояние ефективно 
да решават спорове във връзка с права върху собственост, нарушения на законови и договорни 
задължения и други, в резултат на което систематичният нормативен риск е относително висок. 

Неблагоприятни промени в данъчните и други закони биха довели до влошаване на общите условия, в 
които Дружеството оперира, от където и до влошаване на неговите бъдещи резултати. По специално, 
увеличението на данъка върху корпоративната печалба и други данъци и такси би намалило крайния 
разполагаем резултат за нови инвестиции и/или за раздаване на дивиденти на своите акционери. 

 

9.1.8. Риск от форсмажорни обстоятелства 

Форсмажорни събития като природни бедствия, саботажи, избухване на войни и терористични актове, 
както  и други, могат да доведат до непредвидима промяна в инвеститорското отношение и интерес във 
връзка с пазара на всякакви акции, както и по-конкретно акциите на „Сирма Груп Холдинг" АД. Някои 
форсмажорни събития не предвиждат възможността за застраховка. 

Форсмажорните събития биха могли сериозно да повлияят на резултатите на Дружеството като намалят 
неговите възможности за провеждане на нормална бизнес дейност и дадат отражение в посока 
увеличение на разходните пера.  

9.2. Несистематични рискове 

Несистематичните рискове се свързват с общия инвестиционен риск, специфичен за самата фирма и 
отрасъла. Несистематичните рискове могат да бъдат разделени на два вида: отраслов риск, касаещ 
несигурността в развитието на отрасъла като цяло и общофирмен риск, произтичащ от спецификите на 
конкретното дружество. 

 

9.2.1. Отраслов риск 

Дейността на Дружеството и на компаниите от Групата е изложена на различни рискове, включително: 1) 
рискове, типични за отрасъла на информационни и комуникационни технологии (ИКТ); и 2) и рискове, 
специфични за самото Дружество. Приходите и печалбата на Дружеството могат да бъдат неблагоприятно 
засегнати от множество фактори: конюнктура на финансовия пазар и на пазара на информационни и 
комуникационни технологии; способностите на Дружеството да осигури ефективно управление, оценка на 
различните рискове и икономическата целесъобразност на отделните сделки, икономическия климат в 
страната и други. 

 

9.2.2. Специфичен фирмен риск 

Фирменият риск е свързан с естеството на дейността на Дружеството, като за всяка фирма е важно 
възвръщаемостта от инвестираните средства и ресурси да съответства на риска, свързан с инвестицията.   

Основният фирмен риск за „Сирма Груп Холдинг” АД е свързан с възможността за намаляване на 
платежоспособното търсене на продуктите, предлагани от Дружеството, както и в промяна на условията 
за предоставяне на този вид услуги. Фирменият риск може да окаже влияние върху ръста на договорите 
за услуги по разработване и предоставяне на софтуеърни решения. Несигурността може да бъде 
измерена чрез променливостта на получаваните приходи в течение на времето. Това означава, че колкото 
по–променливи и по–непостоянни са приходите на дадено дружество, толкова по–голяма е несигурността 
дружеството да реализира положителен финансов резултат, т.е. рискът за инвеститорите, респективно 
кредиторите ще бъде по–висок. 
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9.2.3. Операционен риск 

Операционните рискове са свързани с управлението на дружеството и могат да се изразят в следното: 

• взимане на грешни решения за текущото управление на инвестициите и ликвидността на 
дружеството от мениджърския състав; 

• невъзможността на мениджърския състав да стартира реализацията на планирани проекти или 
липса на подходящи кадри за това; 

• напускане на ключови служители и невъзможност за назначаване на нови; 

• риск от прекомерно нарастване на разходите за управление и администрация, водещ до 
намаляване на общата рентабилност на компанията. 

 

За оптимизиране и управление на риска ще се използват различни механизми, които включват следните 
основни направления: 

• разумна инвестиционна политика; 

• оптимизиране структурата, качеството и възвръщаемостта на активите на Дружеството; 

• защита от неблагоприятни и недоброжелателни външни фактори и атаки и т.н.  

 

9.2.4. Кредитен риск 

Това е потенциалната невъзможност на дадено дружество да посрещне навреме задълженията си по 
привлечените средства. Кредитен риск по получени заеми е свързан с ненавременното, частично или 
пълно неизпълнение на задълженията на заемополучателя за изплащане на лихвите и главницата по 
подписания договор.  

В бъдеще, Дружеството може да привлече заемни средства в случай на необходимост от реализация на 
конкретни проекти и/или придобиването на компании от сектора на услуги на Групата.  

Както при текущите, така и при наличие на бъдещи заемни отношения, Дружеството ще редуцира 
кредитния риск чрез активно управление на свободните парични средства и съобразяване на бъдещите 
парични потоци с поетите задължения по изплащане на лихви и главница по получени заеми. 

 

9.2.5. Лихвен риск 

Лихвеният риск се отнася до евентуално неблагоприятно влияние на промените на пазарните лихвени 
проценти върху печалбата на „Сирма Груп Холдинг” АД. Политиката на Дружеството е насочена към 
минимизиране на лихвения риск при дълготрайно финансиране. Дружеството ще бъде изложено на риск 
от промяна на пазарните лихвени проценти по банкови заеми, които са с променлив лихвен процент 
спрямо подписаните финансови лизинги и кредити с фиксиран лихвен процент.  

При евентуално повишение на лихвения процент по привлечените средства ще бъде наблюдавано 
намаление на нивото на реализирания нетен резултат. Този риск може да бъде управляван чрез лихвен 
суап. Този инструмент дава на Дружеството опцията да договори с дадена банка/финансова институция 
да изплаща конкретно ниво на лихвен процент (примерно нивото му при подписване на договор за заем) 
за целия живот на заема. Банката/финансовата институция от своя страна ще изплаща разликата между 
това конкретно ниво на лихвения процент и евентуалното повишение на плаващия лихвен процент по 
договорения заем, което бъде в ущърб на Дружеството. Този тип застраховане от негативно увеличение 
на плаващия лихвен процент се нарича лихвен суап, като същия бива предлаган срещу определено 
възнаграждение, зависещо от пазарните условия в конкретния момент.  

Лихвеният риск от покачване на стойността плаващия компонент може да бъде хеджиран и чрез търговия 
с фючърсен контракт върху съответния компонент, търгуван на CME Globex. Цената на фючърсния 
контракт представлява разликата между 100 и стойността на примерно 3-месечния Euribor. Това означава, 
че цената на фючърсния контракт е в пълна корелация със стойността на 3-месечния Euribor и поради 
тази причина е подходящ инструмент за застраховане от лихвения риск на настоящия проект.   

 

9.2.6. Ликвиден риск 

Ликвидният риск се отнася до риска Дружеството да не разполага с достатъчно средства за посрещане на 
неговите задължения.  

Политиката на Дружеството относно управлението на ликвидния риск се изразява в стриктно следене 
входящите и изходящите парични потоци, както и тяхната организация. Към датата на този документ, 
отделните вземания представляват достатъчно малка част от общите вземания на Дружеството за да 
може да предизвикат сериозен ликвиден проблем в случай на забава при получаването на съответното 
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плащане от клиента. Това позволява при правилно планиране на изразходването на наличните ресурси, 
да се избегне проблем, свързан с невъзможност за посрещане на текущи задължения. 

 

9.2.7. Валутен риск 

Валутният риск е свързан с получаване на финансов ресурс или на приходи, деноминирани във валута, 
различна от тази на извършваните разходи при волатилен курс между двете валути, който създава 
предпоставка за генериране на загуби.  

Приблизително 46,41% от приходи на Дружеството към 30.03.2016г. са от операции извън България. 
Следователно промените във валутния курс лева – друга валута,  могат да оказват съществено влияние 
върху отчитаните приходи и доходи. Балансовите позиции с променлив лихвен процент също са обект на 
влияние от промените в лихвените проценти. Такива промени могат да имат неблагоприятен ефект върху 
бизнеса, финансовото положение, печалбите и паричните потоци или да причинят неблагоприятно 
отклонение от прогнозираните приходи и оперативна печалба на Групата. 

Дружеството непрекъснато следи валутните експозиции и предприема единна групова стратегия за 
управление на валутния риск, като използва, деривативни финансови инструменти, в зависимост от 
случая.  

 

9.2.8. Риск, свързан с интензивна конкуренция 
Операциите на Групата са под натиска на интензивна конкуренция, както от местни играчи, така и от 
международни корпорации. Корпорациите с глобален обсег стават непрекъснато по-силни , тъй като те 
имат бърз достъп до иновативни технологични решения, а също така и до по-евтини източници на 
средства, което дава възможност да се финансират големи договори по-ефективно . Не е сигурно дали 
увеличаването на конкуренция няма да има значително отрицателно въздействие върху дейността на 
Групата, финансово състояние, резултатите и бъдещите перспективи за развитие . 
 

9.2.9. Риск, свързан с промените в технологиите и разработването на нови продукти  
Секторът на ИКТ се характеризира с бързо развитие на нови решения и технологии, които скъсяват 
жизнения цикъл на продуктите. Следователно, бъдещият успех на Дружеството до голяма степен ще 
зависи от неговата способност да включи най-новите технологични решения в неговите продукти и услуги. 
С цел да се запази конкурентно предимство на пазара, е необходимо провеждането на научно-
изследователска работа и инвестиране в нови продукти. Освен това не може да се приема за даденост, че 
новите решения, които са или ще бъдат създадени или разработени от фирмите на Групата ще отговарят 
на технологичните изисквания и ще бъдат приети положително от потенциалните потребители. 
 

9.2.10. Риск от увеличаване на разходите за труд 
Разходите за възнаграждения обикновено допринасят за над 85 % от разходите за изпълнение на 
проектите. Като се има предвид големият относителен дял на разходите за персонал в себестойността, 
увеличението на заплатите може да стопи постигнатите по проектите маржове и следователно може да 
има неблагоприятно въздействие върху резултатите на Групата. 
С цел да управлява риска от увеличението на цената на труда, Дружеството предприема редица мерки, 
които могат да спомогнат за намаляване на потенциалните отрицателни ефекти на нарастващите 
заплати. Наред с другите неща, Групата (I ) се опитва да увеличи използването на пазарите на труд на 
други географски райони, (II ) постоянно следи нивото на заплатите на пазара, и ( III ) се опитва да 
поддържа подходяща структура на заетост в рамките на определени нива на компетентност. 
 

9.2.11. Рискове, свързани с човешките ресурси 
Успехът на Групата зависи от подходящо подреждане на нейната стратегия за планиране на работната 
сила и нейното местоположение в съответствие с общата стратегия. Промените в числеността на 
персонала  могат да доведат до несъответствие между разходите и приходите на Групата. Неуспехът в 
ефективното управление на персонала може да попречи на способността на Дружеството да ръководи 
бизнеса си ефективно и успешно и може да има неблагоприятен ефект върху него, върху финансовото 
положение, печалбите и паричните потоци. 
Високо квалифицираният персонал на Групата е в основата на нейния траен успех. Конкуренцията за 
високо квалифицирани и специализирани кадри и лидери, както мъже, така и жени, е интензивна в ИКТ 
индустрията. Амбициозните цели за растеж в някои региони и специфични технологични решения 
поставени от ръководството на Дружеството изискват допълнително количество висококвалифицирани 
специалисти. Необходимо е да се идентифицират, привлекат, развият, мотивират, адекватно 
компенсират, и задържат такива специалисти, както мъже, така и жени, както и да се създадат условия за 
задържане на текущите такива. В противен случай, Дружеството не би бил в състояние да управлява 
ефективно операциите си, което би могло да има неблагоприятен ефект върху репутацията и резултатите 
му.  
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9.2.12. Риск от неразрешено разкриване на поверителна информация 
Строго поверителната информация, която е свързана с теми като стратегия на Дружеството, нови 
технологии, сливания и придобивания, непубликувани финансови резултати, или лични данни, може да 
бъде преждевременно преднамерено или непреднамерено разкрита. Това би могло да има 
неблагоприятен ефект върху позиция му на пазара. В допълнение, това би могло да има неблагоприятен 
ефект върху бизнеса му, финансово положение, печалби и парични потоци. 
Групата приема широк диапазон от действия за предотвратяване на неразрешено разкриване на 
класифицирана поверителна информация, включително процедурни и организационни мерки. Тези мерки 
включват задължително обучение по сигурност за всички работници и служители, стандарти за безопасна 
вътрешна и външна комуникация, осигуряване на техническа сигурност в хардуера и комуникационните 
канали на Дружеството, както и задължително криптиране на данни от личен характер. 

9.2.13. Хакерски атаки 
Облачните предложения на Дружеството биха могли да бъдат обект на хакерска атака, в следствие на 
което да станат недостъпни или да не могат да работят правилно.  
Софтуерът, използван в клауд портфейла на Дружеството, е сложен по своята същност и всякакви 
дефекти във функционалността, стабилността на системата, или работата на дейта центъра могат да 
доведат до следното: 

 Загубени или забавени пазарно приемане и продажби 

 Нарушение на гаранцията или друго нарушение на договора или каквото и да е представяне на 
претенции за неизпълнение 

 Възстановяване аванси на клиенти  

 Загуба на клиенти и / или партньори 

 Нарушаване на законите и наредбите за защита на данните и неприкосновеността на личния 
живот 

 Формиране на предпочитания в клиентите към облачни услуги, предоставяни от конкурентите 
Разходите, направени за отстраняване на всички дефекти или грешки, могат да бъдат значителни и биха 
могли да имат неблагоприятен ефект върху репутацията, бизнеса, финансовото положение, печалбите и 
паричните потоци на Групата. Поради голямото количество данни, които тя събира и управлява, са 
възможни хардуерни повреди, дефекти в софтуера, или грешки в системите, които могат да доведат до 
загуба на данни или да повредят информацията, която се събира, което да доведе до непълноти или 
неточности, считани за значими от клиенти на Дружеството. 

9.2.14. Защита на интелектуалната собственост 
Опазването и защитата на интелектуална собственост на Групата е от решаващо значение за нейния 
успех. Тя използва най-различни средства, за да идентифицира и контролира потенциалните рискове и да 
защити нейната интелектуална собственост. Тези мерки включват кандидатстване за патенти, търговски 
марки и регистриране на други марки и авторски права, за да се предотврати нарушение на авторското 
право и търговските марки. Въпреки тези усилия, Групата може да не е в състояние да предотврати трети 
страни да използват или продават без разрешение това, което тя счита за собствена технология. Всички 
тези мерки предоставят само ограничена защита и нейните права биха могли да бъдат оспорени или по 
друг начин засегнати. Всяка интелектуална собственост може да бъде уязвима от разкриване или 
злоупотреба от страна на служители, партньори или трети страни. Третите страни могат да развият 
независимо технологии, които по същество са еквивалентни или по-добри от технологиите на 
Дружеството. Освен това, трета страна може да направи реинженеринг или по друг начин да получи и да 
използва технологии и информация, която Групата счита за своя. В тази връзка, Дружеството може да не 
успее да защити правата си на собственост срещу неоторизирано копиране или използване от трета 
страна, което би могло да има неблагоприятен ефект върху конкурентно и финансово положение и да 
доведе до спад в продажбите.  В допълнение, законите и съдилищата на някои страни може да не 
предлагат ефективно средство за защита на правата върху интелектуална собственост. 

9.2.15. Риск от сключване на сделки със свързани лица по цени, различни от пазарните 
Дружеството е част от икономическа група. Рискът от извършване на сделки с предприятията от Групата, 
чиито условия да се различават от пазарните към момента на сделката се елиминира дотолкова, 
доколкото Дружеството се стреми да поддържа прозрачна политика във връзка с отношенията си и 
третирането на свързаните дружества. Доколкото съществуват сделки в икономическата група, те се 
сключват при стандартните пазарни условия в дадения момент и не облагодетелстват никоя от страните. 

9.2.17. Риск от обезценка на активите на дружеството 
Рискът от обезценка на активите се свързва с възможността за намаляване на балансовата стойност на 
активите на Дружеството. Евентуална обезценка на дълготрайните материални и/или нематериални 
активи би довела до необходимостта от осчетоводяване на загуба от тази обезценка. Това от своя страна 
може да влоши бъдещите финансови резултати на Дружеството както и да доведе до реализиране на 
краен отрицателен финансов резултат за даден годишен период. Това от своя страна води до риск от 
невъзможност за разпределяне на дивидент за съществуващите акционери към този бъдещ момент, както 
и възможно намаление на пазарната цена на акция на Дружеството поради влошените финансови 
показатели 
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10/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЯ И 

ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ЗА ДРУЖЕСТВОТО 
ХАРАКТЕР, ИМАЩИ СЪЩЕСТВЕНО ВЛИЯНИЕ 
ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА МУ, И РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ 
НЕГО ПРИХОДИ И ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ; 
ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ 
РЕЗУЛТАТИТЕ ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА. 

 
Няма събития и показатели с необичаен за дружеството характер, имащи съществено влияние върху 
дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху 
резултатите през текущата година. 

 

11/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ, ВОДЕНИ 

ИЗВЪНБАЛАНСОВО - ХАРАКТЕР И БИЗНЕС ЦЕЛ, 
ПОСОЧВАНЕ ФИНАНСОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА 
СДЕЛКИТЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА, АКО РИСКЪТ И 
ПОЛЗИТЕ ОТ ТЕЗИ СДЕЛКИ СА СЪЩЕСТВЕНИ ЗА 
ДРУЖЕСТВОТО И АКО РАЗКРИВАНЕТО НА ТАЗИ 
ИНФОРМАЦИЯ Е СЪЩЕСТВЕНО ЗА ОЦЕНКАТА НА 
ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. 
 

Няма сделки, водени извънбалансово. 

12/ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО 

УПРАВЛЕНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ С 
ПОСОЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА 
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ЕВЕНТУАЛНИТЕ ЗАПЛАХИ И МЕРКИ, 
КОИТО ДРУЖЕСТВОТО Е ПРЕДПРИЕЛ ИЛИ ПРЕДСТОИ 
ДА ПРЕДПРИЕМЕ С ОГЛЕД ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ. 
 

Дружеството успешно управлява финансовите си ресурси и нормално и своевременно  обслужва 
задълженията си. 
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13/ ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ С ПОСОЧВАНЕ НА 
РАЗМЕРА НА РАЗПОЛАГАЕМИТЕ СРЕДСТВА И 
ОТРАЗЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ПРОМЕНИ В 
СТРУКТУРАТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ТАЗИ ДЕЙНОСТ. 
 

Ръководството оценява, че е възможна реализацията на инвестиционните намерения, декларирани с 
проспекта за първично публично предлагане. 

14/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ ПРЕЗ 

ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И НА НЕГОВАТА 
ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПА. 
 

Няма настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на дружеството и на 
неговата икономическа група 

 

15/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСНОВНИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНИТЕ ОТ ДРУЖЕСТВОТО 
В ПРОЦЕСА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 
СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И СИСТЕМА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕ. 
 

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя междинен доклад за дейността, 
както и финансов отчет за всяка тримесечен период, който да дава вярна и честна представа за 
финансовото състояние на Дружеството към края на годината, за финансовите резултати от дейността и 
за паричните потоци в съответствие с приложимата счетоводна рамка. Отговорността на ръководството 
включва и прилагане на система за вътрешен контрол за предотвратяване, разкриване и изправяне на 
грешки и неверни изложения, допуснати в резултат на действия на счетоводната система. В тази връзка 
ръководството спазва следните основни принципи в своята дейност: 

 -    придържане към определена управленска и счетоводна политика, оповестявана във финансовите 
отчети; 

- извършване на всички операции в съответствие със законовите и подзаконови нормативни актове;     
отразяване на всички събития и операции своевременно, с точен размер на сумите в подходящите 

- сметки и за съответния отчетен период, така че да позволяват изготвянето на финансовите отчети в 
съответствие с конкретно зададената счетоводна рамка; 
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- спазване  на  принципа  на  предпазливостта  при  оценката  на  активите,  пасивите,  приходите  и 
разходите; 

- установяване и прекратяване на измами и грешки;      

- пълнота и правилност на счетоводната информация; 

- изготвяне  на  надеждна  финансова  информация;   

- придържане  към  международните  стандарти  за финансова отчетност и спазване на принципа на 
действащо предприятие. 

 

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление на СИРМА 
ГРУП ХОЛДИНГ АД и неговата икономическа група. 

 

16/ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНИТЕ В 

УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ ПРЕЗ 
ОТЧЕТНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА. 
 

На проведеното на 14.06.2016 г. Общо Събрание на Акционерите на Дружеството бе избран Одитен 

комитет (съгласно изискванията на параграф 1, т. 11, б. „а” от ЗНФО) в състав: 

Ангел Крайчев – председател 

Александър Тодоров Колев - член 

Емилиян Иванов Петров – член 

 

Мандатът на Одитния комитет е 3 (години). 

 

17/ ДАННИ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С 

ИНВЕСТИТОРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЛЕФОН И АДРЕС ЗА 
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ. 
 

Станислав Танушев 

Бул. „Цариградско шосе“ 135, ет. 3 

София 1784 

ir@sirma.com 

Телефон за връзка:  +359 2 976 8310 

 

 

mailto:ir@sirma.com
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18/ ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. 
 

Цена на акциите и пазарна капитализация 
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19/ СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ 

ПЕРИОД 
 

Няма съществени събития след края на финансовия период, които биха повлияли на финансовия отчет. 

 

 

Град София 

Изпълнителен директор:  

                                                                                                                     

 

                                                                                                           Цветан Алексиев 

 

 


