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Abstract: The special purpose vehicles (SPVs) are joint-stock companies, which pursuant to rules and conditions of 
the Law on the Special Purpose Vehicles invest money, raised by issuance of transferable securities, into real estate 
properties or into receivables (securitization of real estate properties or receivables). Such companies may only deal in 
business transactions for raising money by issuance of transferable securities, as well as in business transactions re-
lated to the purchase of the real estate properties and in-rem rights over real estate properties, building activities and 
improvements, for the purpose of providing them for management, letting of properties, leasing or renting, and their 
sale, or related to the sale or purchase of receivables. For the purposes of this article only the companies which securi-
tize funds raised by issuance of transferable securities into real estate properties will be analyzed. The object of the re-
search are the special purpose vehicles which compose securitizations of real estate. The subject of the analysis is the 
type, composition and structure of financing of the activities of the special purpose vehicles. The types of financing, 
which these companies use in their activities for purchasing of real estate properties, execution of building activities or 
improvements for the purpose of providing them for management, letting of properties, leasing or renting, and their 
sale, are studied. The aim is to identify trends in the used types of financing of the activities of the SPVs and to draw 
conclusions for their effect on the financial results of these companies. 
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Въведение 
Дружествата със специална инвестиционна цел 

са акционерни дружества, които при условията и 
по реда на Закона за дружествата за специална 
инвестиционна цел инвестират паричните средст-
ва, набрани чрез издаване на ценни книжа, в нед-
вижими имоти или във вземания (секюритизация 
на недвижими имоти и вземания). Тези дружества 
могат да извършват единствено сделки по наби-
ране на средства чрез издаване на ценни книжа 
както и сделки, свързани с покупка на недвижими 
имоти и вещни права върху недвижими имоти, 
извършване на строежи и подобрения, с цел пре-
доставянето им за управление, отдаване под наем, 
лизинг или аренда и продажбата им, или покупко-
продажба на вземания. За целите на настоящата 
статия ще бъдат разглеждани единствено тези 
дружества, секюритизиращи набраните средства 
от издаването на ценните книжа само в недвижи-
ми имоти. Обект на изследването са именно тези 
акционерните дружества със специална инвести-
ционна цел, които секюритизират недвижими 
имоти. Предмет на анализа е състава и структура-
та на финансирането на дейността на акционерни-
те дружества със специална инвестиционна цел. 
Изследвани са видовете финансиране, които тези 

дружества използват при осъществяване на своята 
дейност по покупка на недвижими имоти и вещни 
права върху недвижими имоти, извършване на 
строежи и подобрения, с цел предоставянето им за 
управление, отдаване под наем, лизинг, аренда 
или продажбата им. Целта е да се очертае състоя-
нието и тенденциите на изменение на структурата 
на финансиране на дейността им. Настоящото из-
следване обхваща периода от 2014 г. до 2019 г.  

В Таблица 1 е представена информация от-
носно броят на АДСИЦ в страната. 

Таблица 1. 
Регистрирани АДСИЦ в България 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Действащи   АДСИЦ, в т.ч. 58 55 52 51 50 50 
новорегистрирани АДСИЦ 0 0 0 2 0 0 
АДСИЦ с отнет /върнат лиценз 0 3 3 3 1 0 

Източник: Комисия за финансов надзор 

От таблица 1 е видно, че за периода от 2014 г 
до 2019 г. действащите АДСИЦ намаляват аб-
солютно с 8 бр. и относително с 14%. Новоре-
гистрирани са две АДСИЦ през 2017 г. Дружес-
твата с отнет или върнат лиценз са 10 бр. за 
подпериода 2015 – 2018 г. 

Приложеният анализ на структурата на фи-
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нансиране на АДСИЦ е адаптиран по (Йовкова, 
2014) и (Стефанов, 2018), като в методиката на 
изследването са приложени метод на прирасти-
те и сравнителен анализ (Калоянов, 2014). 

1. Особености в дейността 
и организацията и на дружествата 
със специална инвестиционна цел 
Дружествата със специална инвестиционна 

цел се учредяват по реда на чл. 163 от Търговс-
кия закон, като при учредяването е необходимо 
не по-малко от 30 на сто от капитала да бъде за-
писан от институционални инвеститори. При уч-
редяване на дружество със специална инвести-
ционна цел учредителното събрание задължи-
телно приема решение за първоначално увелича-
ване на капитала със същия клас акции като за-
писаните на учредителното събрание от момента, 
в който на дружеството бъде издаден лиценз по 
реда на ЗДСИЦ. Увеличаването трябва да бъде в 
размер не по-малък от 30 на сто от капитала на 
дружеството. Капиталът, записан на учредител-
ното събрание трябва да бъде изцяло внесен към 
момента на регистрацията в Търговския регис-
тър. Вноските в капитала могат да бъдат само 
парични. Акциите на дружеството могат да са 
единствено безналични, регистрирани в депози-
тарна институция. Паричните средства, включи-
телно и тези набрани чрез издаване на ценните 
книжа, както и самите ценни книжа на дружест-
вото се съхраняват в банка-депозитар. Банката-
депозитар извършва всички плащания за сметка 
на дружеството при спазване на условията, пред-
видени в неговия устав и проспект за публично 
предлагане на ценни книжа с изключение на раз-
плащанията, в случаите когато самото дружество 
със специална инвестиционна цел е в кредитни 
взаимоотношения с друга кредитна институция, 
различна от банката-депозитар. 

За започване на дейността на дружество със 
специална инвестиционна цел е необходимо не 
по късно от 7 месеца от вписването на дружест-
вото в Търговски регистър, то да получи лиценз 
за извършване на дейност от Комисията за фи-
нансов надзор заедно с решение за потвържда-
ване на проспект за задължително увеличаване 
на капитала чрез публично предлагане на акции. 

Дружеството със специална инвестиционна 
цел не може да осъществява пряко дейностите 
по експлоатация и поддръжка на придобитите 
недвижими имоти, тази дейност се възлага на 
едно или повече търговски дружества, разпола-
гащи с необходимите организация и ресурси 
(обслужващо дружество). То може да възложи 
на обслужващото дружество и воденето и съх-
раняването на счетоводна и друга отчетност и 
кореспонденция, както и извършването на други 
необходими негови дейности. 

Важни особености за дружеството със специ-
ална инвестиционна цел за секюритизиране на 
недвижими имоти са, че най-малко 70 на сто от 
активите на дружеството следва да бъдат в резул-
тат на дейността по покупка на недвижими имоти 
и вещни права върху недвижими имоти, извърш-
ване на строежи и подобрения, с цел предоставя-
нето им за управление, отдаване под наем, лизинг, 
аренда или продажбата им, и най-малко 70 на сто 
от брутните приходи за съответната финансова 
година следва да бъдат в резултат на същата дей-
ност. Дружеството със специална инвестиционна 
цел разпределя като дивидент не по-малко от 90 
на сто от печалбата за финансовата година, съоб-
разно разпоредбите на ЗДСИЦ и при спазване на 
изискванията на Търговския закон.  

В таблици 2, 3, 4 и 5 е предоставена инфор-
мация относно източниците за финансиране на 
дейността на АДСИЦ. 

Таблица 2. 
Основни показатели на АДСИЦ 

Показатели в хил. лв. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Общо активи 1 433 921 1 469 667 1 612 206 1 649 881 1 554 142 1 653 759
Основен капитал  529 714 527 863 543 284 545 173 475 164 520 884
Резерви 291 795 289 266 298 826 319 401 364 006 377 129
Финансов резултат -26 395 29 494 70 415 123 320 187 853 184 607
Собствен капитал 795 114 846 623 912 525 987 894 1 027 023 1 082 620
Задължения по получени заеми от бан-
ки и небанкови финансови институции 227 324 218 026 247 056 249 044 232 931 242 542
Задължения по облигационни заеми 102 075 102 122 111 187 139 535 108 829 125 479
Общо дългосрочни задължения 329 399 320 148 358 243 388 579 341 760 368 021
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Показатели в хил. лв. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Краткосрочни задължения по получени 
заеми към банки и  небанкови финан-
сови институции 55 031 58 683 69 771 31 877 28 942 25 001
Други краткосрочни задължения 254 377 244 213 271 667 241 531 156 417 178 117
Общо краткосрочни задължения 309 408 302 896 341 438 273 408 185 359 203 118
Общо пасиви 638 807 623 044 699 681 661 987 527 119 571 139
Източник: Търговски регистър, Комисия за финансов надзор 

Таблица 3. 
Извършвани процедури по увеличения на капитала на АДСИЦ 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Брой АДСИЦ, извършили увеличения на капитала 1 1 6 3 3 4 
Първоначален размер на основния капитал 15 711 16 939 76 545 35 170 21 104 38 434 
Размер на увеличението (в хил.лв.) 1 228 1 148 17 370 8 039 1 150 45 712 
Изменение на основния капитал в % 7,82% 6,78% 22,69% 22,86% 5,45% 118,94%
Размер на текущия финансов резултат (в хил.лв.) 661 672 67 1 572 1 091 4 149 
Предходен финансов резултат (в хил.лв.) 161 661 3 024 3 560 510 1 446 
Изменение на финансовия резултат в % 310,56% 1,66% -97,78% -55,84% 113,92% 186,93%
Източник: Търговски регистър, Комисия за финансов надзор 

Таблица 4. 
Регистрирани емисии облигации от АДСИЦ 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Брой АДСИЦ с облигационни емисии 6 5 6 9 8 10 
Падежирали облигационни емисии 0 4 0 0 2 1 
Новоемитирани облигационни емисии 0 1 1 3 1 2 
Дял на АДСИЦ, емитиращи облигации (в %) 10,34% 9,09% 11,54% 17,65% 16,00% 20,00% 
Непогасени задължения по облигационни 
заеми (в хил. лв) 102 075 102 122 111 187 139 535 108 829 125 479 

Дял на облигационните заеми в пасивите (в 
%) 15,98% 16,39% 15,89% 21,08% 20,65% 21,97% 

Източник: Комисия за финансов надзор 

Таблица 5. 
Използвани банкови кредити от АДСИЦ 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Брой АДСИЦ с инвестиционни кредити 21 17 18 16 15 14 
Брой АДСИЦ с краткосрочни кредити 8 9 10 8 8 7 
Дългосрочни задължения по получени заеми от банки 227 324 218 026 247 056 249 044 232 931 242 542
Краткосрочни задължения по получени заеми към банки 55 031 58 683 69 771 31 877 28 942 25 001
Общо пасиви 638807 623 044 699 681 661 987 527 119 571 139
Дял на дългосрочните банкови задължения 35,59% 34,99% 35,31% 37,62% 44,19% 42,47%
Дял на краткосрочните банкови задължения 8,61% 9,42% 9,97% 4,82% 5,49% 4,38%

Източник: Търговски регистър, Комисия за финансов надзор 
 

2. Набиране на собствени финансови 
средства 
Дружествата със специална инвестиционна 

цел могат да набират собствени финансови 

средства, използвайки два подхода - чрез пър-
воначалните парични вноски при учредяването 
на дружеството по реда на Търговския закон и 
чрез използване на процедура по увеличение на 
капитала на самото дружество по Закона за пуб-
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личното предлагане на ценни книжа. При вто-
рия начин дружеството емитира нови акции и 
набира допълнителен ресурс за финансиране на 
дейността си и своите проекти като едновре-
менно с това подобрява и капиталовата си 
структура. Това по същество е публично пред-
лагане на ценни книжа и допускането им до 
търговия на регулиран пазар и се извършва след 
публикуване на одобрен от Комисията за фи-
нансов надзор проспект при условията и по реда 
ЗППЦК и актовете по прилагането му. При това 
публично предлагане на ценни книжа дружест-
вото - емитент или предложителят публикува 
съобщение за предлагането, в което посочва на-
чалния и крайния срок на подписката, съответно 
началния и крайния срок на продажбата, прос-
пекта, и други параметри, свързани с процеду-
рата по увеличение на капитала. Ако процеду-
рата завърши успешно в търговския регистър се 
вписва съответния размер на увеличението на 
капитала. 

От таблица 2 е видно, че финансирането на 
дейността на АДСИЦ за изследвания период от 
2014 г. до 2019 г. се увеличава от 1 433 921 хил. 
лв. на 1 653 759 хил. лв., или абсолютно с 219 
838 хил. лв.  и относително с 15%. В структура-
та на финансиране на АДСИЦ най-голям отно-
сителен дял заема собствения капитал, чийто 
размер се увеличава от 55% на 65,5%. Причите 
затова се дължат на изпреварващия темп на на-
растване на собствения капитал спрямо този на  
дългосрочните задължения и наличието на темп 
на намаляване на краткосрочните задължения. 
Собственият капитал се увеличава абсолютно с 
287 506 хил. лв. и относително с 36%. Формира-
на е тенденция на нарастване. В структурата на 
собствения капитал най-голям, но намаляващ от 
66,6% на 48,8% е относителният дял на основ-
ния капитал. Той се понижава абсолютно с 
8 830 хил. лв. и относително с 2%. Резервите 
намаляват от 36,7% на 34,8% относителният си 
дял в структурата на собствения капитал. Те се 
увеличават абсолютно с 85 334 хил. лв. и отно-
сително с 29%. Също като при основния капи-
тал и при резервите е формирана тенденция на 
нарастване. Агрегираният финансов резултат 
през 2014 г. е загуба. От 2015 г. до 2019 г. АД-
СИЦ реализират печалба, която се увеличава 
абсолютно с 155 113 хил. лв. и относително с 
425%. Положителна тенденция е увеличаването 
на относителния дял на печалбата от 3,5% на 
17% в структурата на собствения капитал. 

В структурата на финансиране на АДСИЦ 
относителният дял на дългосрочните задълже-
ния незначително намалява от 23% на 22.3% за 
изследвания период от време 2014-2019 г. Те за-
емат по-голям относителният дял в структурата 
на пасивите, който се увеличава от 51.6% на 
64.4%. Дългосрочните задължения нарастват 
абсолютно с 38 622 хил. лв. и относително с 
12%. Задълженията по получени заеми от банки 
и небанкови финансови институции заемат най-
голям относителен дял в структурата на дългос-
рочните задължения. Той намалява от 69% на 
66% за изследвания период от време. Налице е 
нарастване абсолютно с 15 218 хил. лв. и отно-
сително със 7% на тези задължения. По-малък, 
но нарастващ от 31% на 34% е относителният 
дял на задълженията по облигационни заеми в 
структурата на дългосрочните задължения. Тех-
ният размер се увеличава абсолютно с 23 404 
хил. лв. и относително с 23%. 

В структурата на финансиране на АДСИЦ 
относителният дял на краткосрочни задължения 
намалява от 21.6% на 18.5%. Те заемат по-малък 
относителен дял в структурата на пасивите, 
който се понижава от 48.4% на 35.6%. Краткос-
рочните задължения намаляват абсолютно с 106 
290 хил. лв. и относително с 34%. Краткосроч-
ните задължения по получени заеми към банки 
и небанкови финансови институции заемат по-
малък и намаляващ относителен дял от 17.8% на 
12.3% в структурата на краткосрочните задъл-
жения. Техният размер при АДСИЦ намалява 
абсолютно с 30 030 хил. лв. и относително с 
54% за изследвания период от време. Други 
краткосрочни задължения заемат по-голям и на-
растващ относителен дял от 82.2% на 87.7% в 
структурата на краткосрочните задължения. Та-
кива са задължения към свързани предприятия, 
към доставчици и клиенти, към персонала, към 
осигурителни предприятия, данъчни задълже-
ния и др. Техният размер намалява абсолютно 
със 76 260 хил. лв. и относително с 30%. 

В таблица 3 са представени резултатите от 
извършените процедури по увеличение на капи-
тала за изследвания период от 2014 г. до 2019 г. 
в агрегирани показатели за всяка година при 
всички дружества, извършили тази процедура. 
Увеличава се с 3 броят на АДСИЦ, извършили 
увеличения на капитала за изследвания период 
от време. Първоначалният размер на основния 
капитал нараства през подпериода 2014-2016 г. 
и през 2019 г., и намалява през подпериода 
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2017-2018 г. Финансовият резултат намалява 
през подпериода 2016 -2017 г. и се увеличава 
през 2018-2019 г. Привличането на собствен 
финансов ресурс не винаги се отразява едноз-
начно и пропорционално на постигнатите го-
дишни финансови резултати на АДСИЦ. Дей-
ността им е свързана с покупка на недвижими 
имоти, вещни права върху недвижими имоти, 
извършване на строежи и подобрения, управле-
ние им, което изисква по-дълъг времеви хори-
зонт и обикновено финансовите резултати от те-
зи процеси се проявяват в следващите финансо-
ви години.  

3. Набиране на финансови средства чрез 
емитиране на собствени дългови 
финансови инструменти 
Дружествата със специална инвестиционна 

цел може да емитират дългови ценни книжа, ре-
гистрирани за търговия на регулиран пазар. 
Общата уредба, касаеща процесите по емитира-
не на облигациите (разглеждани в два аспекта 
като договор за облигационен заем и като ценна 
книга), се съдържа в Търговския закон и в 
Законa за публичното предлагане на ценни 
книжа.  

Облигационният заем е способ за увеличава-
не на финансовите средства на дружеството от 
чужди източници. Облигацията не замества до-
говора за заем в неговата писмена форма, а само 
удостоверява факта на неговото сключване. То-
ва е договор, сключен между дружеството от 
една страна, в качеството му на издател на об-
лигации и заемател на пари, и всички лица, кои-
то са записали облигациите от друга страна, ка-
то срещу тях са предоставили парични средства 
за временно ползване, срещу възнаграждение. 
Тези лица се наричат облигационери. Всяко ли-
це може да сключи облигационен заем с дру-
жеството, т.е да запише облигации и да стане 
кредитор на дружеството.  

Редът за издаване на облигации е следният: 
общото събрание на акционерите взема решение 
за емитиране на облигации, което правомощие 
законът допуска да бъде делегирано на управи-
телния орган - Съвета на директорите на дру-
жеството със специална инвестиционна цел. В 
решението за емитиране на облигации се опре-
делят обстоятелства на облигационната емисия 
като вид и брой на издаваните облигации, тях-
ната номинална и емисионна стойност, мястото, 
редът и началната и крайна дата за записване на 

облигациите, срок на облигационния заем, лих-
вата, която ще се плаща на облигационерите, 
съответно редът и сроковете за нейното изпла-
щане, обезпечеността на заема и т.н. Въз основа 
на решението за емитиране на облигации дру-
жеството изготвя проспект/предложение за за-
писване на облигации. Всяко лице, което желае 
може да запише облигации. Приемането на 
предложението се изразява в записване на опре-
делен брой облигации. Заемът се счита за склю-
чен, ако емисионната стойност на записаните 
облигации бъде изцяло изплатена. Набирането 
на суми, както и предаването на облигации се 
извършва чрез банка или инвестиционен пос-
редник. Съгласно разпоредбите на Търговския 
закон управителният орган на АДСИЦ в едно-
месечен срок след крайната дата за записване на 
облигации е необходимо да направи обявление 
в Търговския регистър за сключения облигаци-
онен заем. В случай, че посоченият срок изтече, 
без да се изпълнят предвидените за сключването 
на заема условия, набраните суми се връщат на 
записалите облигации заедно с начислената лих-
ва от банката, в която са внесени. 

Облигационният заем може да се сключи 
чрез подписка или други форми на публично 
предлагане по ред и при условия, установени 
със ЗППЦК. Търговският закон урежда непуб-
личната емисия облигации. В България практи-
ката е такава, че в процеса на емитиране на об-
лигационна емисия ценни книжа от дружество 
със специална инвестиционна цел първоначално 
същата се издава при условията на първично 
частно предлагане по Търговския закон, която в 
последствие се предлага за вторична търговия, 
като се изготвя проспект по реда на Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа. 

Първично публично предлагане на обезпече-
ни облигации, за които има задължение за пуб-
ликуване на проспект се допуска, ако емитентът 
е сключил договор с довереник на облигационе-
рите. Довереникът се определя по избор на еми-
тента. Общото събрание на облигационерите 
одобрява една от предложените от емитента 
най-малко две кандидатури за довереник, прид-
ружени от проекти на договори и съгласие на 
кандидатите за довереник, на първото общо съб-
рание на облигационерите, ако довереникът не е 
посочен в предложението за записване на обли-
гациите. Изискването за сключване на договор с 
довереник на облигационерите се прилага и от-
носно необезпечени облигации, ако това е пред-
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видено в решението за емитиране на облигаци-
онния заем. 

Вземанията на облигационерите могат да бъ-
дат обезпечени с ипотека или по друг начин, ка-
то за обезпечен кредитор се посочва доверени-
кът на облигационерите. Дружествата със спе-
циална инвестиционна цел като търговски 
предприятия не могат да бъдат залагани за 
обезпечаване на вземанията на облигационери-
те. В полза на облигационерите могат да бъдат 
учредявани само първи по ред залози и ипотеки. 
Първично публично предлагане на емисия об-
лигации, за която е предвидено обезпечение, се 
допуска след учредяване на обезпечението. 

Важен момент е законовото условие, че ако 
след изтичане на 6 месеца от емитирането на 
облигационната емисия облигациите не са до-
пуснати до търговия на регулиран пазар на цен-
ни книжа, дружеството като емитент е длъжно 
да изкупи по искане на облигационер облигаци-
ите по емисионна стойност в 7-дневен срок от 
получаване на искането. 

Видно е от данните в таблица 4, че се увели-
чават с 4 броят на АДСИЦ, които финансират 
дейността си като използват емитирането на об-
лигационни емисии. Техният относителен дял 
се увеличава от 10% на 20% в структурата на 
регистрираните такива дружества в страната за 
изследвания период от време 2014-2019 г. Отно-
сителният дял на размера на задълженията по 
облигационни емисии ценни книжа в общия 
размер на пасивите на АДСИЦ нараства от 16% 
на 22%.  

4. Набиране на финансови средства чрез 
използване на банкови заеми 
Дружествата със специална инвестиционна 

цел в процеса на своята икономическа дейност се 
нуждаят от привличането на чужди средства как-
то за оборотни средства, така и да осъществяват 
инвестиционната си политика, свързана с покуп-
ка на недвижими имоти и вещни права върху тях, 
извършване на строежи и подобрения, тяхното 
управление, отдаване под наем, лизинг, аренда 
или продажбата им. Банковото финансиране е 
един от най-разпространените и лесно достъпни 
способи за финансиране на стопанската дейност 
и за срочно привличането на чужди средства. 

Дружествата със специална инвестиционна 
цел законово могат да получават два вида бан-
кови кредити  - кредити за придобиване и въ-
веждане в експлоатация на активите за секюри-

тизация и кредити в размер до 20 на сто от ба-
лансовата стойност на активите, които се изпол-
зват за изплащане на лихви, ако кредита е за 
срок не повече от 12 месеца. 

Основните банкови кредите, които се изпол-
зват са свързани с придобиването на нови ин-
вестиционни имоти; строителството на сгради 
върху тях и реализацията на инвестиционните 
проекти, свързани с тях, както и тяхната експло-
атацията. Тъй като дружествата със специална 
инвестиционна цел са специална категория сто-
пански субекти, регламентирани с отделен нор-
мативен акт обикновено банковото финансиране 
при тях е с малко променени параметри от стан-
дартните банкови продукти, но при текущите 
пазарни условия. Банковите кредити са обезпе-
чени. 

От таблица 5 е видно, че намаляват със 7 
броят на АДСИЦ, които използват инвестици-
онни кредити за финансиране на дейността си. 
Като се има в предвид, че около половината от 
всички дружества не извършват активна дей-
ност, почти не поддържат персонал, не се осъ-
ществява проектна насоченост в дейността им 
или пък инвестиционните им планове са замра-
зени или неосъществени, то може спокойно да 
се счита, че всъщност по-голямата част активно 
осъществяващите дейност АДСИЦ използват 
банковото финансиране за реализиране на ин-
вестиционните си програми в стопанската си 
дейност. Относителният дял на банковото фи-
нансиране (с инвестиционни кредити и такива 
за оборотни потребности) в структурата на па-
сивите на АДСИЦ се увеличават от 44.2% на 
46.85% за изследвания период от време 2014-
2019 г.  

Заключение 
На базата на получените резултати от прове-

деното  изследване на структурата на финанси-
ране на АДСИЦ бихме могли да обобщим, че: 

• стойностният размер на финансирането на 
дейността на АДСИЦ се увеличава за изследва-
ния период от време 2014-2019 г.;  

• В структурата на финансиране най-голям 
относителен дял заема собствения капитал, кой-
то за изследвания период от време се увеличава; 

• Налице е изпреварващ темп на нарастване 
на собствения капитал спрямо този на дългос-
рочните задължения и темп на намаляване на 
краткосрочните задължения при финансиране 
на дейността на АДСИЦ; 
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• В структурата на собствения капитал най-
голям, но намаляващ е относителният дял на 
основния капитал; 

• Намалява относителният дял на резервите 
в структурата на формиране на собствения ка-
питал; 

• Положителна тенденция е увеличаването 
на относителния дял на печалбата в структурата 
на собственият капитал; 

• Относителният дял на дългосрочните за-
дължения незначително намалява за сметка на 
увеличаването на относителния дял на собстве-
ния капитал; 

• Задълженията по получени заеми от банки 
и небанкови финансови институции заемат най-
голям относителен дял в структурата на дългос-
рочните задължения, който за изследвания пе-
риод намалява;  

• По-малък, но нарастващ е относителният 
дял на задълженията по облигационни заеми в 
структурата на дългосрочните задължения; 

• В структурата на финансиране на АДСИЦ 
относителният дял на краткосрочни задължения 
намалява за сметка на увеличаването на този на 
собствения капитал; 

• Относителният дял на краткосрочните за-
дължения по получени заеми към банки и  не-
банкови финансови институции в структурата 
на финансиране се понижава; 

• Други краткосрочни задължения заемат 
по-голям и нарастващ относителен дял в струк-
турата на финансиране с краткосрочните задъл-
жения. Такива са задължения към свързани 
предприятия, към доставчици и клиенти, към 
персонала, към осигурителни предприятия, да-
нъчни задължения и др.  
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