
ЕКСАЙТЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В. – НИДЕРЛАНДИЯ        

Място на стопанска дейност в България -  БУЛСТАТ   177409466 

Финансов отчет 

  за годината, приключваща на 31 декември 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКСАЙТЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В. – НИДЕРЛАНДИЯ 

Място на стопанска дейност в България 

 

Финансов отчет 

за годината, приключваща на 31 декември 2021 

 
 

 



ЕКСАЙТЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В. – НИДЕРЛАНДИЯ        

Място на стопанска дейност в България -  БУЛСТАТ   177409466 

Финансов отчет 

  за годината, приключваща на 31 декември 2021 

 

 

 

Съдържание 

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход ........................................... 1 

Отчет за финансовото състояние ............................................................................................... 2 

Бележки към финансов отчет...................................................................................................... 3 

 



ЕКСАЙТЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В. – НИДЕРЛАНДИЯ        

Място на стопанска дейност в България -  БУЛСТАТ   177409466 

Финансов отчет 

  за годината, приключваща на 31 декември 2021 

 

 

1 
 

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход 

За годината, приключваща на 31 декември 2021 
 
 
В хиляди лева Бележка 2021  2020 

     
Приходи 5 1 274  1 402 

Разходи за външни услуги 6 (127)  (151) 
Разходи за персонала 7 (895)  (876) 

Разходи за амортизации 11 (2)  (3) 

Други разходи 8 (5)  (3) 

Финансови приходи 9 11  - 

Финансови разходи  10 (56)  (85) 

Печалба / (загуба) преди данъци  200  284 

     
Разходи за данъци 14 (131)  (151) 

Печалба / (загуба) за периода 17 69  133 

     
Друг всеобхватен доход 
  

-  - 

Общо всеобхватен доход за периода 
16 69  133 

     

 

Приложените бележки са неразделна част от настоящия финансов отчет. 

 

Боян Иванов Домбалов 

Директор А 

 

 

 

 

 Мадлена Исак Леви-Примо 

Съставител 

„Парол-М” ЕООД 

 

Trustmoore Netherlands B.V. 

Директор Б 

 

 

Дата: 23.09.2022 г. 
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Отчет за финансовото състояние 

Към 31 декември 2021 година 

В хиляди лева  Бележка 31 декември 

2021 

 31 декември 

2020 

АКТИВИ 

Нетекущи Активи 

 

 

   

Имоти, машини, съоръжения и 
оборудване 

 
11 9 

 
11 

Инвестиции в дъщерни предприятия  12 6 135  2 293 

Инвестиции във финансови активи  13 5 847  5 847 

Отсрочени данъчни активи  14 1  - 

Общо нетекущи активи   11 992  8 151 

Текущи Активи      

Търговски и други вземания  15 501   448 

Парични средства и еквиваленти  16 1 451  98 

Общо текущи активи   1 952  546 

 
Общо активи 

 
 13 944 

 
8 697 

      
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ И ПАСИВИ 
Финансов  резултат 

 
  

 
 

Печалби и загуби за периода  17 69  133 

Общо финансов резултат   69  133 

Пасиви      
Нетекущи пасиви      
Задължения към собственика с МСД   8 531  8 541 
Заеми  18 5 221  - 

Общо нетекущи пасиви   13 752  8 541 

Текущи пасиви      
Търговски и други задължения  19 108  8 
Задължения за данъци  20 15  15 

Общо текущи пасиви   123  23 

 
Общо финансов резултат и пасиви 

 

 13 944 

 

8 697 

Приложените бележки са неразделна част от настоящия финансов отчет. 

 

Боян Иванов Домбалов 

Директор А 

 

 

 

 
 

 

 

Мадлена Исак Леви-Примо 

Съставител 

„Парол-М” ЕООД 

 

Trustmoore Netherlands B.V. 

Директор Б 

 

 

 

Дата: 23.09.2022 г. 
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Бележки към Индивидуален финансов отчет 

1. Статут и предмет на дейност 

ЕКСАЙТЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б.В. – НИДЕРЛАНДИЯ (“Дружеството”) е чуждестранно 

юридическо лице с място на стопанска дейност в България, с регистрационен номер по 

БУЛСТАТ: 177409466. Седалището и адресът на управление в България е гр. София, ул. 

„Шар планина” 33, ет. 1.  

2. База за изготвяне 

Този финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за 

финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС).  

3. Функционална валута и валута на представяне 

Този финансов отчет е представен в Български лева (BGN), която е функционалната валута 

на Дружеството. Всички суми са закръглени до хиляда, освен когато е посочено друго. 

Чуждестранна валута 

Сделките в чуждестранна валута се преизчисляват във функционалната валута на 

Дружеството по обменните курсове на датите на транзакциите.  

Парични активи и пасиви, деноминирани в чужда валута, се преизчисляват във 

функционалната валута по обменния курс към отчетната дата. Непарични активи и пасиви, 

които се оценяват по справедлива стойност в чуждестранна валута, се преизчисляват във 

функционалната валута по курса на датата, на която справедливата стойност е определена. 

Непарични позиции, които се оценяват по историческа цена в чуждестранна валута, не се 

преизчисляват. 

4. Използване на приблизителни оценки и преценки 

При изготвянето на този финансов отчет, ръководството е направило преценки, 

приблизителни оценки и допускания, които влияят на прилагането на счетоводните 

политики на Дружеството и на отчетените суми на активите и пасивите, приходите и 

разходите. Реалният резултат може да бъде различен от тези приблизителни оценки. 

Приблизителните оценки и основните допускания се преразглеждат текущо. 

Преразглеждането на приблизителните оценки се признава проспективно.  

 

Оценка на справедливи стойности 

Някои от счетоводните политики и оповестявания на Дружеството изискват оценка на 

справедливи стойности за финансови и за нефинансови активи и пасиви.  

Когато оценява справедливата стойност на актив или пасив, Дружеството използва 

наблюдаеми данни, доколкото е възможно.  

5. Приходи 

В хиляди лева 2021  2020 

    

Консултантски услуги 1 274  1 402 

Общо приходи 1 274  1 402 
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6. Разходи за външни услуги 

В хиляди лева 2021  2020 

    

Телефонни услуги (1)  (2) 

Счетоводно обслужване (12)  (14) 

Правни услуги (48)  (48) 

Консултантски услуги (8)  (13) 

Наем офис (23)  (23) 

Комунални и други услуги  (2)  (1) 

Обучение -  (18) 

Хонорари (31)  (31) 

Други разходи за услуги (2)  (1) 

Общо разходи за външни услуги (127)  (151) 

7. Разходи за персонала 

В хиляди лева 2021  2020 

    
Заплати (884)  (867) 
Задължителни социални и други осигуровки (8)  (6) 
Застраховки на персонала (3)  (3) 

Общо разходи за персонала (895)  (876) 

8. Други разходи 

В хиляди лева 2021  2020 

    
Командировки (2)  (1) 
Представителни разходи (2)  (1) 
Членски внос (1)  (1) 

Общо други разходи (5)  (3) 

9. Финансови приходи 

В хиляди лева 2021  2020 

    

Приходи от лихви по конвертируеми облигации 11  - 

Общо финансови приходи 11  - 

 

10. Финансови разходи 

В хиляди лева 2021  2020 

    

Разходи за лихви по получени конверируеми заеми (38)  (25) 

Разходи по валутни операции, нето (7)  (59) 

Банкови такси  (11)  (1) 

Общо финансови разходи (56)  (85) 
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11. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 

Първоначално признаване 

Имотите, машините, съоръженията и оборудването се оценяват по цена на придобиване, 

намалена с натрупани амортизации и загуби от обезценка. 

Когато в имотите, машините, съоръженията и оборудването се съдържат компоненти с 

различна продължителност на полезен живот, те се отчитат отделно (основни компоненти). 

Последваща оценка 

За целите на последваща оценка на земи и сгради, Дружеството прилага модела на 

преоценка в МСС 16. Преоценената стойност представлява справедливата стойност на 

актива към датата на преоценка, намалена с последваща амортизация и натрупани загуби от 

обезценка.   

Справедливата стойност на земи и сгради се определя на базата на пазарни доказателства, 
представени в доклад, изготвен от одобрен лицензиран оценител.  

Всички други нетекущи активи, различни от земи и сгради, са представени в отчета за 

финансовото състояние на базата на историческа цена, намалена с натрупани амортизации 

и загуби от обезценка. 

Печалби и загуби при отписване на имоти, машини, съоръжения и оборудване се признават 

в печалбата или загубата. Когато преоценени активи се продадат, сумите, включени в 

преоценъчен резерв, се рекласифицират в неразпределена печалба или загуба. 

Последващи разходи 

Последващи разходи се капитализират само когато е вероятно, че бъдещи икономически 

ползи от тези разходи ще бъдат получени от Дружеството. 

Амортизация 

Амортизацията се изчислява така, че да се изпише цената на придобиване на имотите, 

машините, съоръженията и оборудването, намалена с очакваната им остатъчна стойност, на 

база линейния метод за очакваните им полезни животи, като обикновено се признава в 

печалбата или загубата. Активи на лизинг се амортизират за по-късия измежду срока на 

договора и техния полезен живот, освен когато е почти сигурно придобиването на 

собствеността върху тях до края на срока на договора. Земята не се амортизира. 

Очакваните срокове на полезен живот на материалните активите в Дружеството, са както 

следва: 

 компютърно оборудване            5 години  

 офис обзавеждане          10 години 

Методите на амортизация, полезният живот и остатъчните стойности се преразглеждат към 

всяка отчетна дата и се коригират, ако е подходящо.  

 

Дружеството представя информация за следните нетекущи материални активи: 
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Равнение на измененията на балансовата стойност  

В хиляди лева  
Компютърно 

оборудване 

Офис 

обзавеждане  Общо 

     

Отчетна стойност     

Баланс към 1 януари 2020  12 16 28 

Придобити активи    - - - 

Отписани активи  - - - 

Баланс към 31 декември 2020  12 16 28 

Придобити активи    - - - 

Отписани активи  - - - 

Баланс към 31 декември 2021  12 16 28 

     

Амортизация и загуби от обезценка    

Баланс към 1 януари 2020  (8) (6) (14) 

Амортизация за годината  (2) (1) (3) 

Загуби от обезценка  - - - 

Отписани активи  - - - 

Баланс към 31 декември 2020  (10) (7) (17) 

Амортизация за годината  (1) (1) (2) 

Загуби от обезценка  - - - 

Отписани активи  - - - 

Баланс към 31 декември 2021  (11) (8) (19) 

 

Балансова стойност 

 

   

Към 1 януари 2020  4 10 14 

Към 31 декември 2020  2 9 11 

Към 31 декември 2021  1 8 9 

 

12. Инвестиции в дъщерни предприятия  

 (а) Следва списък на дъщерните предприятия на Еxcitel international B.V. 

  

Основно 

място на 

бизнес 

Собственост в 

проценти 

   

31 дек 

2021 

31 дек 

2020 

 

Ексайтел Технолоджи ЕООД (Скейлфорс ЕООД)  България 100 100 

Excitel Pvt Ltd  Индия 100 100 

Excitel Broadband Pvt Ltd  Индия 100 100 
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(б) Инвестиции в дъщерни предприятия 

 

В хиляди лева   

31 дек 

2021 

 31 дек 

2020 

 

Ексайтел Технолоджи ЕООД (Скейлфорс 

ЕООД)   796 

 

796 

Excitel Pvt Ltd   1 495  1 495 

Excitel Broadband Pvt Ltd   3 844  2 

 6 135  2 293 

Дружеството е използвало метода  цена на придобиване при отчитането на инвестициите. 

13. Инвестиции във финансови активи 

                                                                                                                Нетекущи 

В хиляди лева   

31 дек 

2021 

 31 дек 

2020 

Финансови активи, оценявани по 

амортизирана стойност 

Конвертируеми облигации, издадени от 

дъщерно предприятие - Excitel Broadband Pvt   3 951 

 

3 951 

Допълнителни вноски по чл. 134 от ТЗ, 

направени в дъщерно предприятие – Ексайтел 

Технолоджи ЕООД (Скейлфорс ЕООД)   1 896 

 

1 896 

 5 847  5 847 

Конвертируемите облигации, издадени от дъщерното предприятие Excitel Broadband Pvt 

Ltd са с годишна лихва 0,1%. 

Допълнителните вноски по чл. 134 от ТЗ, направени в дъщерното предприятие - Ексайтел 

Технолоджи ЕООД са безлихвени и с падеж 2022-2024 година.  

14. Данъци  

Данъци върху дохода 

Данъкът върху печалбата за годината представлява текущи и отсрочени данъци. Данъкът 

върху печалбата се признава в печалби и загуби, с изключение на този, отнасящ се за бизнес 

комбинации или за статии, които са признати директно в собствения капитал или в друг 

всеобхватен доход. 

Текущ данък 

Текущият данък е очакваното данъчно задължение или вземане върху облагаемата печалба 

или загуба за годината, прилагайки данъчните ставки, влезли в сила, или по същество 

въведени към отчетната дата и всички корекции за данъчни задължения или вземания за 

предходни години. Текущият данък включва също данъчни ефекти от дивиденти. 

Отсрочен данък 

Отсрочените данъци се изчисляват върху временните разлики между сумите на активите и 
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пасивите, признати във финансовия отчет, и сумите използвани за данъчни цели. Отсрочен 

данък не се признава за: 

 временни разлики от първоначално признаване на активи и пасиви при сделка, която 
не е бизнес комбинация и която не засяга печалби и загуби, нито за счетоводни, нито за 
данъчни цели; 

 разлики, свързани с инвестиции в дъщерни предприятия и съвместно контролирани 
предприятия, доколкото е вероятно, че те няма да имат обратно проявление в 
обозримото бъдеще; и 

 облагаеми временни разлики, възникващи от първоначално признаване на репутация. 

Отсрочен данък се оценява по данъчните ставки, които се очаква да се прилагат за 

временните разлики когато те се проявяват обратно на базата на закони, които са в сила, или 

са въведени по същество към отчетната дата. 

Отсрочените данъчни активи и пасиви се компенсират само ако има правно основание за 

приспадане на текущи данъчни активи и пасиви и те се отнасят до данъци върху печалбата, 

наложени от едни и същи данъчни власти. 

Актив по отсрочени данъци се начислява за неизползваните данъчни загуби, кредити и 

приспадащи се временни разлики, доколкото е вероятно бъдеща облагаема печалба да бъде 

налична, срещу която те да могат да бъдат използвани. Отсрочените данъчни активи се 

преглеждат към всяка отчетна дата и се намаляват доколкото не е вероятно повече бъдеща 

изгода да бъде реализирана. 

При определянето на текущия и отсрочения данък Дружеството взема предвид ефекта от 

несигурни данъчни позиции и дали допълнителни данъци или лихви може да са дължими. 

Дружеството смята, че начисленията за данъчни задължения са адекватни за всички 

отворени данъчни години на базата на оценката на много фактори, включително 

интерпретиране на данъчни закони и предишен опит. Тази оценка се основава на 

приблизителни оценки и допускания и може да включва преценки за бъдещи събития. 

Може да се появи нова информация, според която Дружеството да промени своите 

преценки за адекватността на съществуващите данъчни задължения; такива промени в 

данъчните задължения биха засегнали разхода за данъци в периода, когато такова 

определяне бъде направено. 

       Данъци признати в печалби и загуби 

В хиляди лева 2021  2020 

Текущ данък  
 

 

Данък за текущата година съгласно ГДД (21)  (28) 

От който:    

Ефективно начислен и платен от България -  - 

    

Удържан и платен данък при източника от Индия (132)  (149) 

Ефективно платен данък върху печалбата (132)  (149) 

Отсрочен данък  
 

 
Възникване и обратно проявление на временни 
разлики   1 

 
(2) 

Данъчни загуби  -  - 

    

Разходи за данъци  (131)  (151) 

Съответните данъчни периоди на Дружеството могат да бъдат обект на проверка от 

Данъчните органи до изтичането на 5 години от края на годината, в която е подадена 
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декларация или е следвало да бъде подадена декларация, като могат да бъдат наложени 

допълнително данъчни задължения или глоби съобразно интерпретирането на данъчното 

законодателство. На ръководството на Дружеството не са известни обстоятелства, които биха 

могли да доведат до възникване на допълнителни съществени задължения в тази област.  

15. Търговски и други вземания 

В хиляди лева 31 дек 2021  31 дек 2020 

    

Търговски  вземания от свързани лица 415  390 

Вземания от доверители  83  44 

Вземания по лихви 2  - 

Вземания от свързани предприятия 500  434 

 
ДДС за възстановяване 

                    

1 

  

13 

Предплатени услуги -  1 

Общо Търговски и други вземания 501   448 

 

16. Пари и парични еквиваленти 

 

В хиляди лева 

31 дек 2021  31 дек 2020 

Суми по банкови сметки 1 451  98 

Суми в брой -  - 

Пари и парични еквиваленти  1 451  98 

 

В хиляди лева 

31 дек 2021  31 дек 2020 

Суми в лева 51  21 

Суми в евро 1 400  77 

Пари и парични еквиваленти по видове валути 1 451  98 

 

17. Печалби и загуби 

В хиляди лева 2021  2020 

Начално салдо на печалбата /(загубата) -  (21) 
Печалба/(Загуба) за периода преди данъци 200  284 

Разходи за текущи данъци от печалбата -  - 

Разходи за отсрочени данъци от печалбата (131)  (151) 

Крайно салдо на  печалбата / (загубата)  69  113 

 

18. Заеми 
                                                                                                                                Нетекущи 

В хиляди лева 

31 дек     

2021 

 31 дек 

2020 

Финансови пасиви, оценявани по амортизирана 

стойност  

 

 

Конвертируеми заеми - главница 5 183  - 

Конвертируеми заеми - лихва 38  - 

 5 221  - 
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В хиляди лева 

31 дек 2021  31 дек 2020 

Суми в евро 5 221  - 

Заеми по видове валути 5 221  - 

 

19. Търговски и други задължения 

В хиляди лева 31 дек 2021  31 дек 2020 

Търговски задължения към свързани лица 3  3 
Начисления свързани с търговски задължения 62  - 

Задължения към свързани предприятия 65  3 

    

Начисления свързани с търговски задължения 30  - 

Задължения към персонала - компенсируеми 

отпуски 10 

 

3 

Задължения за осигурителни вноски 3  2 

Общо Търговски и други задължения 108  8 

 

20. Задължения за данъци, текущи 

В хиляди лева 31 дек 2021  31 дек 2020 

    
Данък общ доход за персонала  15  15 

 15  15 

 

21. Управление на финансовия риск  

 (i) Общи положения за управление на риска 

Ръководството носи отговорността за установяване и управление на рисковете, с които се 

сблъсква Дружеството. Тези политики подлежат на периодична проверка с цел отразяване 

на настъпили изменения в пазарните условия и в дейността на Дружеството.  

 (ii) Кредитен риск 

Финансовите активи на дружеството са главно в три групи – парични средства, вземания и 

инвестиции. Дружеството работи с утвърдени от ръководството първокласни банки. 

Контролира се изключително стриктно и редовно събираемостта на вземанията. 

Осъществява се текущ контрол и периодичен преглед по утвърдени процедури. 

(iii) Ликвиден риск 

Ръководството на Дружеството провежда изключително консервативна политика по 

управление на ликвидността. Това позволява да осигури добра способност за финансиране 

на стопанската си дейност: 
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Към 31 декември 2021 година 

Финансови активи 

в хиляди лева 

До 1 

месец 

От 1 

месец до 

1 година 

От 1 до 5 

години 

Над 5 

години 

ОБЩО 

Инвестиции във финансови 
активи 

- - 5 847 - 5 847 

Търговски и други вземания 114 387 - - 501 

Парични средства и парични 
еквиваленти 

1 451 - - - 1 451 

Общо: 1 565 387 5 847 - 7 799 

 

Към 31 декември 2020 година 

     

Финансови активи 

в хиляди лева 

До 1 

месец 

От 1 

месец до 

1 година 

От 1 до 5 

години 

Над 5 

години 

ОБЩО 

Инвестиции във финансови 
активи 

- - 5 847 - 5 847 

Търговски и други вземания - 448 - - 448 

Парични средства и парични 
еквиваленти 

98 - - - 98 

Общо: 98 448 5 847 - 6 393 

      

Към 31 декември 2021 година      

Финансови пасиви 

в хиляди лева 

До 1 

месец 

От 1 

месец до 

1 година 

От 1 до 5 

години 

Над 5 

години 

ОБЩО 

Заеми - - 5 221 - 5 221 

Търговски и други задължения  36 72 - - 108 

Общо: 36             72           5 221 - 5 329 

      

Към 31 декември 2020 година      

Финансови пасиви 

в хиляди лева 

До 1 

месец 

От 1 

месец до 

1 година 

От 1 до 5 

години 

Над 5 

години 

ОБЩО 

Заеми - - - - - 

Търговски и други задължения  - 8 - - 8 

Общо: - 8 - - 8 

(iv) Пазарен риск 

Пазарният риск се обуславя от валутния риск, произтичащ от промените в курса на 
чуждестранна валута, на който е изложено Дружество. 
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(v) Риск от промяна на лихвените проценти 

Дружеството има лихвоносни активи, включващи свободни паричните средства в банки и 

инвестиции във финансови активи – конвертируеми облигации. Приходите и оперативните 

парични потоци са независими от промените в пазарните лихвени равнища. 

Привлечените средства на Дружеството са под формата на конвертируеми заеми, 
задължения към персонала, осигуровки и данъци. Дружеството не е изложено на значителен 
риск от промяна на лихвените проценти. 

Към 31 декември 2021 година 

Финансови активи  

в хиляди лева 

Безлихвени С плаващ 

лихвен 

процент 

С фиксиран 

лихвен 

процент 

ОБЩО 

Инвестиции във финансови активи 1 896 - 3 951 5 847 

Търговски и други вземания 501 - - 501 

Парични средства и еквиваленти - 1 451 - 1 451 

Общо: 2 397 1 451 3 951 7 799 

 

Към 31 декември 2020 година 

Финансови активи  

в хиляди лева 

Безлихвени С плаващ 

лихвен 

процент 

С фиксиран 

лихвен 

процент 

ОБЩО 

Инвестиции във финансови активи 1 896 - 3 951 5 847 

Търговски и други вземания 501 - - 448 

Парични средства и еквиваленти - 98 - 98 

Общо: 2 344 98 3 951 6 393 

     

Към 31 декември 2021 година 
    

     

Финансови пасиви  

в хиляди лева 

Безлихвени С плаващ 

лихвен 

процент 

С фиксиран 

лихвен 

процент 

 

ОБЩО 

Заеми - - 5 221 5 221 

Търговски и други задължения  108 - - 108 

Общо: 108 - 5 221 5 329 

Към 31 декември 2020 година 

Финансови пасиви  

в хиляди лева 

Безлихвени С плаващ 

лихвен 

процент 

С фиксиран 

лихвен 

процент 

 

ОБЩО 

Заеми - - - - 

Търговски и други задължения  8 - - 8 

Общо: 8 - - 8 
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Валутен риск 

Чрез осъществяване на текущ контрол върху събираемостта на вземанията си във валута и 

разчети за задълженията си  Дружество управлява в разумни граници валутния риск.  

Към 31 декември 2021 година 

Финансови активи В 

индий

ски 

рупии 

‘000 

В евро 

‘000 

В щ. 

долари 

‘000 

В лева 

‘000 

ОБЩО 

Инвестиции във финансови активи 3 951 98 - 1 798 5 847 

Търговски и други вземания 417 83 - 1 501 

Парични средства и парични 

еквиваленти 

- 1 400 - 51 1 451 

Общо: 4 368 1 581 - 1 850 7 799 

Към 31 декември 2020 година 
     

Финансови активи В 

индий

ски 

рупии 

‘000 

В евро 

‘000 

В щ. 

долари 

‘000 

В лева 

‘000 

ОБЩО 

Инвестиции във финансови активи 3 951 98 - 1 798 5 847 

Търговски и други вземания 390 44 - 14 448 

Парични средства и парични 

еквиваленти 

- 77 - 21 98 

Общо: 4 341 219 - 1 833 6 393 

Към 31 декември 2021 година      

Финансови пасиви В 

индийс

ки 

рупии 

‘000 

В евро 

‘000 

В лева 

‘000 

ОБЩО 

     

Търговски и други задължения  - 62 46 108 

Общо: - 62 46 108 

Към 31 декември 2020 година      

Финансови пасиви В 

индийс

ки 

рупии 

‘000 

В евро 

‘000 

В лева 

‘000 

ОБЩО 

     

Търговски и други задължения  - - 8 8 

Общо: - - 8 8 
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От 1 януари 1999 година обменният курс на Българския лев (BGN) е фиксиран към евро 

(EUR). Обменният курс е BGN 1.95583 / EUR 1.0., 

 

22. Лизинг 

Дружеството прилага освобождаването по реда на МСФО 16 от изискването за признаване 

на актив „право на ползване“ и задължение по лизинг за краткосрочните си лизингови 

договори на сгради. 

Дружеството е наело офис помещение, от където осъществява своята място на стопанска 

дейност в България.  

 

23. Свързани лица 

(а) Състав на свързаните лица 

Свързано лице Вид Свързаност 
Excitel Pvt Ltd, Индия дъщерно 

Excitel Broadband Pvt Ltd, Индия дъщерно 

Ексайтел Технолоджи ЕООД (Скейлфорс ЕООД), 
България 

дъщерно 

Екстрийм Лабс АД, България под общ контрол 
Extreme Labs Bangladesh Pvt Ltd, Бангладеш  под общ контрол 

Extreme Infocom Pvt Ltd, Индия под общ контрол 

Extreme Labs India Pvt Ltd , Индия под общ контрол 
NextBillion Ventures SARL, Люксембург под общ контрол 
Омни Уан ООД, България под общ контрол 

 (б)  Разчети със свързаните лица 

                                                                                                                                                  В хиляди лева 

Вземания Тип разчет 31 дек 2021  31 дек 2020 
     
Excitel Broadband Pvt Ltd Търговски вземания 415  390 
Excitel Broadband Pvt Ltd Конвертируеми облигации 3 951  3 951 
Excitel Broadband Pvt Ltd Лихви 2  - 
Excitel Holdings B.V. Вземания свързани с 

плащания към трети страни 83 

 

44 
Ексайтел Технолоджи ЕООД 
(Скейлфорс ЕООД) Допълнителни вноски 1 896 

 
1 896 

  6 347  6 281 
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                                                                                                                                                  В хиляди лева 

Задължения Тип разчет 31 дек 2021  31 дек 2020 
 
Excitel Broadband Pvt Ltd Начисление 62 

   

- 
Екстрийм Лабс  АД Лизинг 2  2 
Екстрийм Лабс  АД Други 1  1 

  65  3 

 

 

 

Боян Иванов Домбалов 

Директор А 

 

 

 

 

  

 

 

Мадлена Исак Леви-Примо 

Съставител 

„Парол-М” ЕООД 

 

Trustmoore Netherlands B.V. 

Директор Б 

   

 

 

 

Дата: 23.09.2022 г. 


