ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД
КЪМ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.
НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА

на основание чл. 100о1, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК

1. Информация за важни събития, настъпили през първото тримесечие на
финансовата 2022 г., както и за тяхното влияние върху резултатите от
финансовият отчет.
През първото тримесечие на 2022 г. ”Златен лев Холдинг” АД отчита загуба общо
в размер на 71 хил. лева общо за групата. Индивидуалният финансов резултат на “Златен
лев Холдинг” АД е обявен в отчета за първо тримесечие на 2022 г. и отчита загуба в
размер на 86 хил. лв.
“ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД е част от Група по смисъла на Закона за
счетоводството, която включва дружеството – майка “Златен лев Холдинг” АД и
притежаваните от него чрез участие в акции в “Новалис” АД - 98,09% и 100% участие в
дялове в дружествата: “Златен лев Солар” ЕООД, “Златен лев Трейдинг” ЕООД и
“Янтра пропърти” ЕООД.
През отчетният период не са настъпили промени в групата..
2. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/ или задължения
за съответния отчетен период.
Към отчетният период не са възникнали съществени вземания и/ или задължения
за дружествата от Групата.
3. Информация за сключени сделки със свързани и/или заинтересовани лица
през първото тримесечие на 2022 г.
През първото тримесечие на 2022 г. не са сключвани сделки със свързани лица и
/или заинтересовани лица с дружествата от Групата.
4. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен
емитентът през останалата част от финансовата година.
На 24 февруари 2022 г. Русия предприе военно нахлуване на територията на
Украйна.
В отговор на инвазията редица Европейският съюз, САЩ и други държави
наложиха санкции на Руската федерация. Въведените санкции могат пряко да засегнат
както санкционираните субекти, така и определени физически лица и други субекти,
контролирани от тези юридически и физически лица. В допълнение, бизнес
контрагентите на тези санкционирани субекти могат да бъдат косвено засегнати, така
както и някои отрасли на руската икономика.
Бъдещото развитие на конфликта и неговото въздействие върху бизнеса и
икономиката на България като цяло е свързано с много несигурности и не може да бъде
разумно прогнозирано в неговата цялост. Очаква се военният конфликт и свързаните с
него икономически санкции и други мерки, предприети от правителствата по света, да
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имат значителен ефект както върху икономиката и в частност върху секторите,
използващи енергийни ресурси, внасяни от Русия.
Оценката на ръководството на холдинга е, че не може да се очаква съществено
въздействие от конфликта и свързаните с него санкции върху резултатите на
дружествата от групата.
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