
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА „БУЛ БИО НЦЗПБ" ЕООД 

към 30.06.2020г.

1. Предмет на дейност

“Буд Био - НЦЗПБ” ЕООД е създадено през 2000 година чрез отделяне от Национален 
център по заразни и паразитни болести с предмет на дейност производство и реализация в 
страната и чужбина на ваксини, серуми, алергени, кръвни продукти, имуностимулатори, 
диагностични препарати и други препарати за диагностика, лечение и профилактика. С 
Протокол на едноличният собственик №РД-16-59/16.03.2020г. предмета на дейност на 
дружеството е променен като е добавено и извършването на търговия на едро с лекарствени 
продукти и медицински изделия.

“Бул Био - НЦЗПБ” ЕООД  ̂регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело 
14041/2000 г. като еднолично с ограничена отговорност дружество със седалище и адрес на 
управление гр. София, бул. Янко Сакъзов № 26 и е 100 % държавна собственост. Правата на 
собственост на държавата се упражняват от Министерство на здравеопазването. Дружеството се 
управлява и представлява през отчетният период до 20.01.2020г. от Николай Борисов, а към 
момента от д-р Румен Кофинов.

„Бул Био - НЦЗПБ“ ЕООД е с основен капитал 3 473 000 (три милиона четиристотин 
седемдесет и три хиляди) лева.

През отчетния период дружеството продължава да развива основната си дейност — 
производство на ваксини и биопродукти и започва търговия с медицински изделия във връзка с 
обявената пандемия от Корона вирус, като търгува и с предпазно облекло.

„Бул Био - НЦЗПБ” ЕООД е данъчнозадължено лице по Закона за корпоративното 
подоходно облагане и Закона за данък върху добавената стойност.

Дружеството няма сделки със свързани лица във връзка с глава 4 на част 1 от ЗКПО.
Годишният финансов отчет на дружеството подлежи на задължителен финансов одит от 

регистриран одитор.
През отчетния период Дружесгвото изпълняваше задачите, възложени от Министерство на 

здравеопазването при особеностите, обусловени от спецификата на производството и в 
съответствие с Добрата Производствена Практика и разпоредбите на Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина.

Приходите на Дружеството за отчетния период на 2020 г. от продажба на клиенти са в 
размер на 12 405 хил. лв., като приходите от износ представляват 65% от общите приходи. В 
сравнение със предходната година те бележат намаление от около 10,8%, което е резултат, от 
прекъснатите транспортни връзки следствие на кризата, предизвикана от Корона вируса. 
Приходите за бъдещи периоди са в размер на 1 465 хил. лв.

Разходите на „БУЛ БИО - НЦЗПБ“ ЕООД за отчетния период, по икономически 
елементи възлизат на 12 225 хил. ль. и бележат увеличение от около 5 % съпоставени с 
разходите за предходната година за същият период.

Финансовите разходи в разме р на 212 хил. лв. и финансовите приходи в размер на 239 хил. 
лв. са формирани от влиянието на промените във валутните курсове и най-вече на долара и 
японската йена.

Към 30.06.2020 г. Дружеството има реализирана счетоводна печалба без разходи за данъци 
в размер на 1 739 хил. лв. Съпоставена с печалбата за същият период на 2019 г. бележи 
намаление поради отложения изн 
вируса.

)с на продукция в резултат на кризата, предизвикана от Корона



„БУЛ БИО - НЦЗПБ“ ЕООД е в'добро финансово състояние и няма просрочени 
задължения към бюджета и социално осигурителните фондове.

2. Основа за изготвяне на междинния съкратен финансов отчет

Този междинен съкратен финансов отчет към 30.06.2020 г. е изготвен в съответствие с 
МСС 34 „Междинно финансово отчитане”. Той не съдържа цялата информация, която се изисква 
за изготвяне на пълни годишни финансови отчети съгласно МСФО и следва да се чете заедно с 
годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2019 г., изготвен в съответствие с 
Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от 
Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС).

Междинният съкратен финансов! отчет е съставен в български лева, което е
з. Всички суми са представени в хиляди лева (‘000 лв.) 

(включително сравнителната информация за 2019 г.), освен ако не е посочено друго.
Междинният съкратен финансог 

предприятие.

3. Счетоводна политика

отчет е съставен при спазване на принципа на действащо

сов отчет е изготвен съгласно счетоводната политика на 
ва година.

Този междинен съкратен финан 
Дружеството от предходната финансо

4. Счетоводни оценки

За целите на изготвянето на този междинен съкратен финансов отчет, ръководството на 
Дружеството е приложило счетоводни приблизителни оценки и предположения при оценката на 
своите активи, пасиви, приходи и разходи. Действителните резултати могат да се различават от 
тези оценки и предположения на ръководството. Счетоводните приблизителни оценки и 
предположения, приложени в този междинен съкратен финансов отчет, не се различават от 
последния годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2019 г.

5. Значителни събития и сделки

Дружеството разполага с доста" ъчно капитал и ликвидни средства да осъществява своята 
дейност и да обслужва задълженията си. Политиката и процедурите на Дружеството по 
отношение на управление на капитала, кредитния риск и ликвидния риск са представени в 
последния годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2019 г.

Съществена страна от дейност га на „Бул Био - НЦЗПБ“ ЕООД през второ тримесечие на 
2020 г. беше изразена в следването на. държавната политика за осигуряване на въведените мерки,

г СОУЮ-19. Със Заповед № РД-01-125/13.03.2020 г. на 
Бул Био - НЦЗПБ“ ЕООД беше възложено закупуването и

свързани с епидемичната ситуация о 
Министъра на здравеопазването на , 
дистрибуцията на медицински изделия и лични предпазни средства за всички държавни
институции в Република България, у 
незабавно необходимата организацт

ечебни и здравни заведения. Във фирмата беше създадена 
я и своевременно бяха покрити нуждите на всички РЗИ в

страната, на лекарите на първа линия в болниците и на редица държавни служители.

Беше осигурено и снабдяване то на лечебните заведения с медикаменти в помощ с борбата 
с Корона вируса.

Поради СОУЮ-19 пандемия'

директни износи в долари — 35 176,

та и спиране на логистиката в световен мащаб не можаха да
се осъществят износи на ваксини по договори с ЦМ1СЕР на стойност 850 760,59 1)50 и други

30 1180 и в евро -  59 149,00 Еиго. През следващото



тримесечие се очаква да се възстанови Международната логистика и да се осъществят забавените 
износи на продукция.

През второ тримесечие на 2020 г. бяха предприети активни действия за възстановяване 
дейността на лаборатория „Животинскй кръвни продукти“ и производството на антитоксични 
серуми.

През м. юни 2020 бе публикувано на страницата на СЗО (Световна здравна организация) 
обществен доклад от СЗО инспекция за преквалификация на „Бул Био - НЦЗПБ“ ЕООД 
(съответствие със СЗО насоки за Добра производствена практика, ДПП, ОМР).

*

6. Събития след края на отчетния период

Няма настъпили съществени премени след датата на отчетния период.

7. Одобрение на междинния съкратен финансов отчет

Междинният съкратен финансов отчет към 30.06.2020 г. (включително сравнителната 
информация) е одобрен и приет от Управителя на 24.07.2020 г.

УПРАВИТЕЛ:
/Д-Р


