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Ейч Ар Кепитъл АД 

Доклад за дейността 

IV – то тримесечие 2021 

 

Настоящият доклад предоставя обобщена информация за дейността на Ейч Ар Кепитъл АД за 

четвъртото тримесечие на 2021 г., както и представя резултатите за финансовата 2021 г. 

Докладът е изготвен и приет от Ръководството на Ейч Ар Кепитъл АД на 28.02.2022 г. 

Част I Обща информация и предмет на дейност на Дружеството 

1. Фирмена регистрация и промени 

2. Структура на капитала 

Част II Преглед на състоянието и дейността на Дружеството 

1. Финансови резултати към 31.12.2021 г. 

Част III Портфолио от компании 

1. Обща информация за портфолиото към 31.12.2021г. 

2. Важна информация, касаеща водещите  инвестиции в портфолиото на Компанията 

3. Важна информация, касаеща участието на Ейч Ар Кепитъл АД в професионални 

инвестиционни фондове 

4. Важна информация, касаеща участието на Ейч Ар Кепитъл АД в професионални 

инвестиционни фондове 

5. Получени дивиденти през 2021г. 

Част IV Събития след 31.12.2021г. до датата на Доклада – 28.02.2022г. 

1. Нови инвестиции след 31.12.2021г. 

2. Получени дивиденти след 31.12.2021г. 

3. Други важни промени във финансовото състояние на Eйч Ар Кепитъл АД след 

31.12.2021г. 
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Част I Обща информация и предмет на дейност на Дружеството 

1. Фирмена регистрация и промени 

Ейч Ар Кепитъл АД е акционерно дружество (Компанията) учредено през 2017 г. Вписано е в 

Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 27.06.2017 г. с ЕИК (единен 

идентификационен код) 200654533 и е с неограничен период на съществуване. Инвестиционната 

политика е съсредоточена в инвестиране в дялове на стартиращи иновативни компании, както и в такива 

от други перспективни за бърз растеж сектори. През годините компанията е инвестирала във водещи 

компании у нас в областта на електронната търговия с хранителни стоки, телемедицината и 

дигитализацията на здравеопазването, смарт фермерство и земеделски медии, дигиталните услуги и 

високите технологии. 

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите и Общо събрание на акционерите, 

разполагащи с компетентности съгласно Устава на Дружеството и приложимото законодателство. 

Към датата на настоящия доклад Съветът на директорите се състои от трима членове:  

1. Христо Христов, изпълнителен директор 

2. Момчил Василев Анастасов 

3. Веселин Юлиянов Балджиев* 

* На проведеното на 14.09.2021 г. извънредно Общо събрание на взето решение за влизане като трети 

нов член в състава на Съвета на директорите на г-н Веселин Юлиянов Балджиев. Промяната е вписана 

в Търговския регистър на 21.09.2021 г.  

На 22.10.2021 г. е вписано удължаване мандата на членовете на СД . 

На 22.12.2021 г. в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията е обявен 

измененият Устав на Дружеството, в който са направени  промени, свързани с излизането и 

изискванията на пазар за растеж на малки и средни предприятия BЕAM 

(BulgarianEnterpriseAcceleratorMarket).  

2. Структура на капитала 

Към 31.12.2021 г. записаният и внесен капитал на Дружеството е 3 037 733 лв., разпределен в 3 037 733 

броя обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност 1 лв. 

Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 14.10.2021 г., е взело решение за промяна 

на вида акции, издавани от Дружеството - от поименни налични, в поименни безналични и за 
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увеличаване капитала на Ейч Ар Кепитъл АД чрез първично публично предлагане посредством Пазара 

за растеж (BEAM), организиран от „БФБ-София” АД на до 330 000 нови, обикновени, поименни, 

безналични акции, с номинал от 1 лев всяка и емисионна стойност от 4.48 лв. всяка.  

На проведения на 15.12.2021 г. аукцион за първично публично предлагане на акции от увеличението на 

капиталана на Ейч Ар Кепитъл АД на пазар за растеж на малки и средни предприятия BЕAM (Bulgarian 

Enterprise Accelerator Market), са записани и платени 330 000 броя обикновени поименни безналични 

акции всяка с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност 4.48лв. Общият размер на набраните 

парични средства в резултат от предлагането е 1 478 400 лева. Отчетените разходи по предлагането са 

на стойност 59 241.30 лв. 

Увеличението на капитала със записаните на първично публично предлагане на акции на пазар за 

растеж на малки и средни предприятия BЕAM (Bulgarian Enterprise Accelerator Market) и последните 

промени в Устава на Дружеството, свързани с това увеличение са вписани по партидата на Дружеството 

в Търговския регистър на 04.01.2022 г. Увеличението на капитала е регистрирано в Централен депозитар 

АД на 05.01.2022 г. 

Във връзка с обстоятелството,  че в рамките на аукциона за първично публично предлагане, са подадени 

поръчки за записване на акции от увеличението на капитала, надвишаващи с 50 на сто предлаганото 

количество нови акции, на втори проведен еднократен аукцион на 17.12.2021 г. акционерът „Уеб 

Финанс" ЕООД, ЕИК 175323417, е предложил публично 220 000 броя съществуващи акции. Всички 

предложени акции са реализирани на аукциона. 

С решение на Комитета по управление на пазар BEAM, по Протокол № 01/14.01.2022 г. емисията 

акции, издадена от Ейч Ар Кепитъл АД, ISIN код BG1100016218 и борсов код HRC е допусната до 

вторична търговия на пазар за растеж „BEAM с дата на въвеждане за търговия 18.01.2022 г. Към датата 

на отчета акциите, издадени от Дружеството, се търгуват на пазар „BEAM“. 

Към 31.12.2021 г. набраните при увеличението на капитала средства не са влагани в инструменти и други 

направления в дейността на Дружеството. Към тази дата набраните средстава от увеличението са 

блокирани по специална набирателна сметка до вписване на увеличението на капитала в Търговския 

регистър. Източниците за инвестиции, направени през IV-то тримесечие на 2021 г. са от получени 

дивиденти както и привлечени средства от други компании. 

През отчетния период не са налице договори между Дружеството и членовете на Съвета на директорите 

или свързани с тях лица извън обичайната му дейност или които се отклоняват от пазарните условия. 
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Част II. Преглед на състоянието и дейността на Дружеството 

2. Финансови резултати към 31.12.2021 г. 

 
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД     
за годината завършваща на 31 декември 2021 година     

     
  2021  2020 
  (хил. лв.)  (хил. лв.) 

Приходи     

Приходи от оценка на инвестиции              5 293                3 
338  

Всичко приходи             5 293               3 338  
     

Разходи от оценка на инвестиции                 (27)  (2) 

Разходи за външни услуги                 (69)                     
(7) 

Разходи за възнаграждения                 (30)                     
(7) 

Разходи за амортизации                    (1)                        
-  

Други разходи за дейността                 (29)                  
(94) 

Всичко разходи              (156)               (110) 
     

Резултат от оперативна дейност             5 137               3 228  
     

Финансови приходи/разходи, нетно                 269                      
91  

     

Резултат за периода преди данъци             5 406               3 319  
     

Разходи за данъци, нетно               (524)                
(332) 

     

Нетен резултат за периода             4 882               2 987  

     

Общ всеобхватен доход за годината             4 882               2 987  

 
Доход на акция     1,61 лв.  20,25лв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



5 | С т р а н и ц а  
 

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 
към 31 декември 2021 година 

       
  31.12.2021  31.12.2020  31.12.2019 
  (хил. лв.)  (хил. лв.)  (хил. лв.) 

АКТИВИ     
 

 

     
 

 

Нетекущи активи     
 

 

Нетекущи финансови активи по справедлива стойност  15 034  8 419  4 153 

Имоти, машини и съоръжения  2  -  - 

Други нетекущи активи и вземания  110  -  - 

Всичко нетекущи активи  15 146  8 419  4 153 
     

 
 

Текущи активи     
 

 

Текущи финансови активи  -  -  56 

Текущи вземания от свързани лица  8  8  8 

Други текущи вземания и активи  -  49  - 

Парични средства и еквиваленти  1 490  22  17 

Всичко текущи активи  1 498  79  81 
     

 
 

ОБЩО АКТИВИ  16 644  8 498  4 234 

       
 
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 

      

       

Собствен капитал       

Основен акционерен капитал  3 038  147  123 

Премийни резерви  2 143  2 402  837 

Натрупана печалба/загуба  9 748  4 866  1 879 

Общо собствен капитал  14 929  7 415  2 839 
       

Нетекущи пасиви       

Нетекущи задължения към свързани лица  -  362  - 

Пасиви по отсрочени данъци  1 068  544  212 

Общо нетекущи пасиви  1 068  906  212 
       

Текущи пасиви       

Текущи финансови пасиви  85  -  740 

Текущи задължения към свързани лица  468  49  346 

Търговски задължения  42  3  2 

Данъчни задължения  1  - * - 

Задължения свързани с персонала  -  7  - 

Други текущи задължения и пасиви  51  118  95 

Общо текущи пасиви  647  177  1 183 
       

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ  16 644  8 498  4 234 
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Имайки предвид, че Дружеството няма приходи от основна дейност с изключение на дивиденти и лихви 

от компаниите от портфолиото и такива от преоценки на финансовите активи, които притежава, 

традиционните измерители за рентабилност, ликвидност, платежоспособност и ефективност не биха 

дали необходимата обстойна информация за състоянието на Ейч Ар Кепитъл АД на потенциалните 

инвеститори.  

 
 

 

 

Когато са налични, Компанията оценява справедливата стойност на тези финансови инструменти като 

използва обявените цени на регулиран пазар за дадения инструмент. Справедливата стойност на 

финансовите активи и пасиви, които не се търгуват на регулиран пазар, се определя чрез използване на 

методи и техники за оценяване възприети от с Международните стандарти за финансови отчети 

(МСФО). 

Компанията използва разнообразни методи и прави допускания, които се основават на пазарните 

условия, съществуващи към всяка отчетна дата. 
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Част III Портфолио от компании 

1. Обща информация за портфолиото към 31.12.2021г. 

Ейч Ар Кепитъл АД инвестира както в отделни компании, така и във фондове като по този начин 

диверсифицира риска. 

Инвестициите на Компанията към 31.12.2021 г. са представени както следва: 

Компания Себестойност 
на 

инвестицията 
(кумулативно) 
към 31.12.2021 

в лв 

Справедлива 
стойност на 

инвестицията 
към 

31.12.2021г. в 
лв. 

Метод за оценка на 
справедлива стойност 

Дял в 
компанията 

Агригейт Медия 
ООД 

301 190.00 1 735 818.50 Методи за оценка -
дисконтирани 

свободни парични 
потоци и пазарни 

аналози 

65.00% 

Кънвиниънс АД 1 110 097.93 6 604 013.00 Цена на последен рунд 
на финансиране 

18.96% 

Endeavor Catalyst 
II, LP 

358 037.00 1 148 381.31 Нетна стойност на 
активите на фонда 

0.31% 

Лексо АД 121 200.00 12 810.00 Методи за оценка - 
дисконтирани 

свободни парични 
потоци  и пазарни 

аналози 

7.00% 

Илевън 
Инвестмънтс КДА 

195 580.00 1 223 119.79 Нетна стойност на 
активите на фонда 

1.68% 

Биодит АД 237 269.00 2 439 565.62 Пазарна цена 9.56% 

Ейт Инвестмънт 
АД 

880 123.50 882 720.00 Цена на последен рунд 
на финансиране 

12.86% 
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Ондо Сълюшънс 
ООД 

294 156.83 294 156.83 Цена на последен рунд 
на финансиране 

3.90% 

Бии Смарт 
Текнолъджис АД 

97 852.00 97 852.00 Цена на последен рунд 
на финансиране 

2.18% 

Eleven Cooperatif 
UA 

148 643.08 129 761.20 Цена на последен рунд 
на финансиране 

0.63% 

Plum Fintech Ltd. 465 503.25 465 503.21 Цена на последен рунд 
на финансиране 

0.21% 

ОБЩО 4 209 652.59 15 033 701.47   
 

 

 

 

 

 

 

2. Важна информация, касаеща водещите  инвестиции в портфолиото на Компанията 

 

 

Компания Основна дейност Интернет страница 

Агригейт Медия ООД 
  

водеща медийна група в сферата на 
селското стопанство, която е собственик 
на уебсайтовете agri.bg, tractor.bg, 
bager.bg, agropazar.bg 

https://agrigatemedia.com/ 
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Акцент във финансовите резултати на Агригейт Медия ООД за 2021г.: 
 

 

През 2021 г Ейч Ар Кепитъл АД отчита постъпления от дивиденти от участието си в Агригейт Медия 

ООД /виж табл. Получени дивиденти/. 

 

Компания Основна дейност Интернет страница 

Кънвиниънс АД 
компанията зад онлайн 
супермаркета ebag 

www.ebag.bg 

 

Кънвиниънс АД (е-bag) е пазарен лидер в сегмента за онлайн хранителен магазин, което е едно от 

задължителните условия за бърз растеж и висока доходност. Акцент във финансовите резултати на 

дружеството за 2021 г. са именно нарастващите приходи. 
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През първо тримесечие на 2022 г. Дружеството планира да набере ново финансиране в размер на 1 млн. 

евро, което да бъде записано от съществуващите акционери. 

 

Компания Основна дейност Интернет страница 

Ейт Инвестмънт АД 
компанията зад 

платформите Superdoc и 
Healee 

https://www.healee.com/ 
https://superdoc.bg/ 

 

 

Акцент в дейността на Ейт Инвестмънт АД, през 2021г. също е ръстът в приходите. Консолидираните 

приходи на двете платформи - Superdoc за онлайн записване на час при лекари Healee - платформа за 

телемедицина и онлайн консултации с лекар, бележат ръст от 70%.* 
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*По предварителни отчети 

 

Компания Основна дейност Интернет страница 

Биодит АД 

високотехнологична компания, 
която специализира в разработката 

и производството на системи за 
сигурност, https://biodit.com/ 

 контрол на достъп и работно 
време, базирани на биометрична 

идентификация 

 

От 04.03.2021 г. Биодит АД се търгува на BEAM пазар  

Пазарната капитализация към 31.12.2021  е 25 015 255 лева    

Начална цена, лв. 1.84   4.3.2021 

Последна цена, лв. 1.81   31.12.2021 

Максимална цена 2.00   11.5.2021 

Минимална цена, лв. 1.42   7.10.2021 

Процентно изменение   1.63%   

Стойностно изменение, лв.   -0.03   

* по данни от БФБ     
 

 

 

 

 

132

277

292

455

424

731

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2020

2021

Приходи на Healee и Superdoc в хил. лв.

Общо приходи Superdoc Healee

https://biodit.com/


12 | С т р а н и ц а  
 

Новите инвестиции, които влизат в портфейла на Ейч Ар Кепитъл АД през отчeтното IV- то 

тримесечие на 2021 г.  са : 

Компания Основна дейност Интернет  страница 

Себестойност 
на 

инвестицията 
в лв. 

% 
участие 

в 
капитала 

Plum 
Fintech 
Ltd 

Гръцкият AI асистент за 
финансово планиране базирано 
в Лондон, но вече разполага с 
близо 2.5 млн. клиента в 
Европа, а приходите му на 
годишна база показват ръст от 
189%. 

https://withplum.com/ 465 503.25 0.21% 

 

3. Важна информация, касаеща участието на Ейч Ар Кепитъл АД в професионални 
инвестиционни фондове 

С участието си в професионални инвестиционни фондове Ейч Ар Кепитъл АД контролира риска и 
ползва опита и комплексната проверка на фонда за осъществяване на инвестиции в представляващи 
интерес компании. 

Компания Основна дейност Интернет страница 

EndeavorCatalyst II, LP 

инвестиционен фонд в 
иновативните компании на   

https://endeavor.org/catalyst/  

членовете на световната група от 
предприемачи Endeavour 

Илевън Инвестмънтс КДА 
един от фондовете на дяловия 

инвеститор в иновативни 
стартъпиИлевън Кепитъл АД 

https://eleven.bg/  

 

Eleven Cooperatif UA 

Последният от 
инвестиционенните фондове на 
Eleven Ventures ще инвестира в 5 

вертикали: Fintech, Healthcare, 
Future of Work, Future of Food и 
Ecomtech. в Югоизточна Европа 

 

 

Илевън Инвестмънтс КДА 

С капитал от 6 млн. евро, фондът инвестира в едни от най-обещаващите компании в България и региона 

и за малко над 2 години период на съществуване реализира едина значителена сделка по продажба на 

компания от портфейла си (SMSBump към Yotpo). Други дружества от инвестициите на фонда, които 

имат потенциал да бъдат еднорози са GTMHub и Payhawk. В портфейла на фонда са и няколко 

https://endeavor.org/catalyst/
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бързорастящи компании (Nitropack, eBag, Econic и Ondo), което е предпоставка този фонд да постигне 

отлична възвръщаемост. 

Най-големи вложения Държава Основна дейност 

Ondo България ИТ решения в земеделието 

Payhawk България платежни инструменти от ново поколение 

Printivo България 3D биопринтиране 

EconicOne (ex-EljoyBykes) България производство на ел. Колела 

Healee България Телемедицина 

Rebellious Software България онлайн компютърни игри 

NOLD (ex-Kool&Konscious ) България e-commerce 

ebag България e-commerce 

INSA България онлайн посреднически услуги 

Boleron България Застрахователен брокер от ново поколение 

Havelock България софтуер за управление на производството на индустрията 

Noble Tech България платформа за подбор на персонал 

 

През м. октомври 2021 г. бе обявен и новият фонд - Eleven 3.0( ElevenCooperatifUA ) като Ейч Ар 

Кепитъл АД  официално се присъединява към инвеститорите във фонда. Eleven 3.0 ще набере 60 млн. 

Евро и ще инвестира в 5 вертикали: Fintech, Healthcare, Future of Work, Future of Food и Ecomtech. 

Фондът е с летящ старт, защото вече има инвестиции в 7 стартиращи компании, сред които Beme.ai, 

ProductLead, Biopix-T и Super Okay. 

До края на 2021 г. Ейч Ар Кепитъл АД е прилобило дялове в размер на 0,63% от капитала на фонд - 

Eleven 3.0 ( ElevenCooperatifUA ) със себестойност на участието към 31.12.2021 г. в размер на левовата 

равностойност на 76 хил. евро. Пълният размер на инвестицията е общо 380 хил. евро следва да бъде 

платен през 2025 г.  

Endeavor Catalyst инвестира над 250+ милиона долара в 200+ инвестиции в 37 държави. В 

портфолиото влизат и 37 компании, оценени на $1B+. До момента са реализирани и успешни екзити 

на компании. Инвестицията в този фонд започва да носи приходи на Ейч Ар Кепитъл АД,  /виж табл. 

Получени дивиденти /. 

Настоящи тенденции и вероятно бъдещо развитие 

Инвестиционна стратегия на Ейч Ар Кепитъл АД се базира на две основни тенденции на развитие – 

дигитализация и глобализация. Компанията инвестира преди всичко в онлайн бизнеси, които са в 

състояние изключително бързо да разширят своята дейност благодарение на възможностите, които 

предоставят новите технологии. Дружеството очаква да реализира приходи от направените 

инвестиции при последващи сделки в тези компании от страна на чуждестранни инвеститори, които 
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ще се възползват от предимствата на глобализацията чрез инвестиция в иновативни български 

стартъпи. 

 

Дългогодишният опит на ръководството на Ейч Ар Кепитъл АД в областта на традиционния бизнес, 

позиционира дружеството като особено търсен партньор за иновативните компании в България и 

региона и очакванията на мениджмънта са тази тенденция да се запази.  

 

Фокусът на дейността на Ейч Ар Кепитъл АД е да постига нарастване размера на направените 

инвестиции както по този начин да създава текуща доходност за своите акционери под фирмата на 

регулярна дивидентна политика. 

 
4. Получени дивиденти през 2021 г. 

 

Компания 
Отчетен приход от 

дивиденти, лева 
Получени дивиденти, 

лева 

Агригейт Медия ООД 214 500.00 227 500.00 

Endeavor Catalyst II, LP 76 716.60 76 716.60 

ОБЩО 291 216.60 304 216.60 

 
 
VI. Събития след датата на отчета към 31.12.2021 г. до датата на настоящия отчет 
 

1. Нови инвестиции след 31.12.2021 г. 
 

Компания Основна дейност Интернет  страница 

Себестойност на 

инвестицията в 

лв. 

% участие 

в 

капитала 

Smartocto360 BV 
 

Интелигентна система за 

редакционен анализ, 

създадена и 

предназначена за 

редакции , разказвачи на 

истории и създатели на 

съдържание 

https://smartocto.com/ 203 201.64 0.81% 

ContentInsights, Inc.,  
Дружество от групата на 

Smartocto360  
  90 347.21 1.00% 

общ % на групово ниво 1.20% 
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Рекурсив Медия АД  

Независима онлайн 

медия, създадена в 

България, фокусирана 

върху 

нововъзникващите 

технологични 

екосистеми в 

Югоизточна Европа 

(SEE).  

https://therecursive.com/ 97 811.06 лв. 3.57% 

 
 

2. Получени дивиденти след 31.12.2021 г. 
 

Компания 
Получени дивиденти, 

лева 
Дата на получаване на 

дивиденти, лева 

Агригейт Медия ООД 45 500.00 14.2.2022 

Endeavor Catalyst II, LP 5 734.26 24.2.2022 

Илевън Инвестмънтс КДА 91 618.65 21.2.2022 

ОБЩО 142 852.91   

 

3. Други важни промени във финансовото състояние на Eйч Ар Кепитъл АД след 31.12.2021 г. 

- През м.01.2022 г. е погасен отчетен към 31.12.2021 г. заем в размер на 150 000 евро главница и 460 евро 

лихва към свързано лице – акционер; 

- През м.01.2022 г. е погасен отчетен към 31.12.2021 г. заем вразмер на 121 000 лева главница и 665 лева 

лихва към  свързано предприятие; 

- През м.01.2022 г. е погасен отчетен към 31.12.2021 г. заем в размер на 85 000 лева главница и 510 лева 

лихва към несвързано лице. 

 

Съветът на директорите очаква публикуване на окончателния одитиран годишен отчет за 2021 г., за да 

предложи на Общото събрание на акционерите разпределяне на дивидент под формата на акции.  

 

Очакванията са нетната печалба на Дружеството за 2021 г. да е достатъчна и  всеки притежател на 1 

записана акция от капитала на Дружеството да придобие 2 допълнителни акции от увеличението на 

капитала му с неразпределена печалба на Дружеството.  

 

Съгласно изискванията на Търговския закон, Общото събрание на акционерите може да вземе 

решение за това до 6 месеца след приемане на одитирания ГФО за 2021 г. 

 

 

https://therecursive.com/
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През изминалата 2021 г. до момента обичайната икономическа дейност в световен мащаб, в частност и 

България, е сериозно нарушена, поради разпространяващата се пандемия от коронавирус COVID 19. 

Тези събития биха могли да повлияят неблагоприятно върху операциите на дружеството, като поради 

непредсказуемата динамика в обстоятелствата, на този етап практически е невъзможно да се направи 

надеждна преценка и измерване на потенциалния ефект от това. Ръководството на Дружеството следи 

развитието на ситуацията и се стреми да предприема всички възможни мерки с цел минимизиране на 

неблагоприятните последици за дейността му. 

 

28.02.2022 г. 

гр. София 
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