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ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Корпоративна информация
Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на Чл. 22а от Закона за
счетоводството, обнародван в ДВ, бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.
Собственост и управление
Акционер
Главболгарстрой АД

Брой акции Стойност Платени Относителен дял
188 000

да

4 323

да

Физически лица

182 965

да

ОБЩО:

375 288

да

Други юридически лица

50.09%
1.15%
48.76%
100.00%

Системата на управление на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е двустепенна.
Към 31.12.2010 г. състава на управителните органи е както следва:
- Надзорен съвет: Борислав Боянов Крумов – председател на надзорния съвет, Алина
Стоянова Илиева – зам.председател на надзорния съвет и Илко Пламенов Митев –
член.
- Управителен съвет: Георги Иванов Георгиев – член на управителния съвет и
изпълнителен директор, Димитър Иванов Данаилов – председател на управителния
съвет, Харалампи Златков Парашкевов – зам.председател на управителния съвет.
Дружеството се представлява от Георги Иванов Георгиев –изпълнителен директор
Предмет на дейност
Предметът на дейност на Дружеството е:
• Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни
дружества;
• Придобиване, управление и продажба на облигации;
• Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване патенти
на дружества, в които холдинговото дружество участва;
• Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва;
• Друга търговска дейност, разрешена от закона.
2. База за изготвяне на финансовите отчети

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на
Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Комисията на
Европейския съюз. Финансовият отчет е изготвен и в съответствие с изискванията
на Международните стандарти за финансова отчетност, публикувани от
Международния съвет по счетоводни стандарти. Всички Международни стандарти за
финансови отчети са публикувани от Международния съвет по счетоводни
стандарти, в сила за периода на изготвяне на тези консолидирани финансови отчети,
са приети от Европейския съюз чрез процедура за одобрение, установена от
Комисията на Европейския съюз.
Финансовите отчети са изготвени на принципа на действащо дружество, който предполага, че
Дружеството (Компанията) ще продължи дейността си в обозримо бъдеще.
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Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСФО изисква употребата на счетоводни
приблизителни оценки. Когато е прилагало счетоводната политика на Дружеството,
ръководството се е основавало на собствената си преценка..
2.1 Изявление за съответствие
Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с
Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).
Финансовите отчети са изготвени при спазване принципа на историческата цена.
Приложими за Дружеството са следните Международни стандарти и практики:
•
МСС 1 Представяне на финансови отчети;
•
МСС 7 Отчети за паричните потоци;
•
МСС 10 Събития след датата на баланса;
•
МСС 12 Данъци върху дохода;
•
МСС 18 Приходи;
•
МСС 19 Доходи на наети лица;
•
МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия;
•
МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики;
•
МСС 32 Финансови инструменти: Представяне;
•
МСС 33 Доходи на акция;
•
МСС 34 Междинно счетоводно отчитане;
•
МСС 36 Обезценка на активи;
•
МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи;
•
МСС 39 Финансови инструменти: Признаване и оценка;
•
МСФО 2 Плащане на базата на акции;
•
МСФО 3 Бизнес Комбинации;
•
МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности;
•
МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване;
•
КРМСФО 10 Междинни финансови отчети и обезценка;
•
КРМСФО 11 МСФО 2 – сделки със собствени акции или акции на друго дружество от
същата Група;
Оценяване
Този финансов отчет е изготвен съгласно приетата счетоводна политика в последния годишен
финансов отчет към 31 декември 2009 г., с изключение на прилагането на следните нови
стандарти, изменения на стандарти и разяснения, които са задължителни за първи път за
финансовата година, започваща на 1 януари 2010 г.:
•
•
•

МСС 1 (ревизиран) “Представяне на финансови отчети”
МСС 32 (коригиран) “Финансови инструменти: представяне”
МСС 39 (коригиран) “Финансови инструменти: признаване и оценяване”
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3. Приложени съществени счетоводни политики
3. 1. Промени в счетоводната политика
Възприетата счетоводна политика е последователна с прилаганата през предходната година, с
изключение на промените, настъпили в самите стандарти, подробно описани в настоящите
писмени пояснения.
3. 2. Финансови инструменти
Финансов инструмент е всеки договор, който поражда финансов актив за дадено дружество и
финансов пасив или капиталов инструмент, за друго дружество. Дружеството признава финансов
актив или финансов пасив в отчета за финансовото състояние, когато става страна по договорните
условия на финансов инструмент.
Финансовите активи и пасиви се класифицират съгласно изискванията на МСС39.
При първоначалното признаване на финансовия актив или финансовия пасив, Дружеството ги
признава по справедливата им стойност, плюс, в случая на финансови активи или финансови
пасиви, които не се отчитат по справедлива стойност с признаване в отчета за доходите,
транзакционните разходи, които се отнасят директно към придобиването или издаването на
финансови активи или финансови пасиви.
Дружеството класифицира финансовите си активи след първоначалното им признаване и в края на
всеки отчетен период, преразглежда класификацията на (прекласифицира) тези активи, за които
това е позволено и уместно.
Редовните покупки или продажби на финансови активи се признават на датата на търгуване
(сделката), т.е. на датата, на която Дружеството се е ангажирало да купи или продаде актив.
Редовните покупки или продажби са покупки или продажби на финансови активи, чиито условия
изискват прехвърлянето на актива през период от време, установен обикновено с нормативна
разпоредба или действаща практика на съответния пазар.
Първоначалното класифициране на придобити дългови инструменти е в зависимост от
намерението на дружеството относно начина на реализиране на бъдеща икономическа изгода от
инструментите (да се държат до падежа с цел получаване на доход от лихвите, продажба с цел
реализиране на печалба в краткосрочен период или друго) и възможността това намерение да се
реализира докрай. Класификацията е една :
•

Финансови активи на разположение за продажба;

След първоначалното признаване дружеството оценява финансовите активи по тяхната
справедлива стойност, без да се приспадат разходите по сделката, които биха се извършили при
продажба или друг вид изваждане от употреба, с изключение на случаите, касаещи следните
видове активи:
√
заеми и вземания, които се оценяват по амортизирана стойност с използването на метода
на ефективния лихвен процент;
√
държани до падеж инвестиции, които се оценяват по амортизирана стойност с
използването на метода на ефективния лихвен процент;
√
инвестиции в капиталови инструменти, които нямат котирана пазарна цена на активен
пазар и чиято справедлива стойност не може да се оцени надеждно;
След първоначалното признаване, Дружеството оценява всички финансови пасиви по
амортизирана стойност с помощта на ефективния лихвен метод, с изключение на:
√

финансови пасиви отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата.



инвестиции, държани до падеж.
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Дружеството отписва финансов актив, когато договорните права върху паричните потоци от
финансовия актив са изтекли или когато прехвърля финансовия актив и трансфера отговаря на
критериите на МСС39 за отписване.
Дружеството отписва финансов пасив когато той е погасен - т. е когато договорното задължение е
отпаднало, анулирно или срокът му е изтекъл.
Дялове и участия
Всички инвестиции първоначално се признават по цена на придобиване, която включва
справедливата стойност на предоставеното възнаграждение и разходите по придобиването,
свързани с инвестицията.
Инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат и представят по себестойност /По справедлива
стойност като финансови активи на разположение за продажба съгласно МСС39/.
Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат и представят по себестойност/ По
справедлива стойност като финансови активи на разположение за продажба съгласно МСС39/.
Инвестициите, които представляват малцинствени дялове се отчитат по справедлива стойност
класифицирани като като финансови активи на разположение за продажба, съгласно изискванията
на МСС39. В случаите, в които инвестициите са в капиталови инструменти, които нямат котирана
пазарна цена на активен пазар и чиято справедлива цена не може да се определи надеждно се
отчитат по цена на придобиване.
Капиталовите инвестиции в други дружества се оценяват по цена на придобиване, като се
вземат предвид евентуални трайни загуби на стойността.
Описание

Съдържание

Инвестиции в дъщерни дружества

Придобити с намерение за дългосрочно притежание

Инвестиции в свързани дружества

Придобити с намерение за дългосрочно притежание

Инвестиции в малцинствени участия

Придобити с намерение за дългосрочно притежание

Инвестициите, държани до падеж
Инвестициите, държани до падеж, са финансови активи, които не са деривативи и имат фиксирани
или определяеми плащания и фиксиран падеж и за които Дружеството има положително
намерение и възможност да задържи до падежа, с изключение на тези, които са определени при
първоначалното признаване като отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата.
Такива са като например облигации, които се котират на активен пазар и с намерението да се
държат до падежа, а не да се продадат и ако не са отнесени към финансовите активи, отчитани по
справедлива стойност в печалбата или загубата – определени като такива.
Намерението и възможността на Дружеството да задържи инвестиции до падежа се оценява не
само първоначално при придобиването им, но и впоследствие на всяка балансова дата.
Дружеството не може да класифицира финансови активи като държани до падеж, ако през
текущата финансова година или през последните две предходни финансови години то е продало
или прекласифицирало повече от незначителна част (по отношение на общата стойност) от
инвестициите, държани до падеж, преди да е настъпил техният падеж.
Търговски и други вземания и кредити
Като кредити и вземания се класифицират финансови активи, които не са деривати и имат
фиксирани или определяеми плащания, които не се котират на активен пазар, с изключение на:
а)
тези, които Дружеството възнамерява да продаде незабавно или в близко бъдеще, които ще
бъдат класифицирани като държани за търгуване и тези, които Дружеството определя при
първоначалното признаване по справедлива стойност в печалбата или загубата;
б)
тези, които Дружеството определя като на разположение за продажба при първоначално
признаване; или
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в)
тези, при които държателят може да няма възможност да възстанови в значителна степен
цялата си първоначална инвестиция, с изключение на случаите, в които причината е влошаване на
кредитното качество, и които се класифицират като на разположение за продажба.
Първоначално тези вземания и кредити се оценяват по себестойност включваща справедливата
стойност на подлежащото за получаване и стойността на раходите по сделката.
Кредитите и вземанията, които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойност.
След първоначалното признаване кредитите и вземанията които са без фиксиран падеж се отчитат
по себестойност.
Към датата на финансовия отчет се прави преглед за определяне на обезценка от несъбираемост.
Вземанията от клиенти по продажби, се признават и отчитат по оригинална фактурна стойност,
намалена с обезценка от несъбираемост Приблизителна оценка на съмнителни вземания се
извършва, когато събирането на пълната сума не е вероятно. Несъбираемите вземания се отписват
при тяхното установяване.
Данъците за възстановяване се представят по оригиналния размер на сумата на вземането.
Другите вземания се представят по себестойност.
Като дългосрочни се класифицират вземания, които са с фиксиран падеж и остатъчен срок до
падежа над една година от датата на падежа.
Като краткосрочни се класифицират вземания, които са:
√
без фиксиран падеж;
√
с фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия
отчет;
Разходи за бъдещи периоди - предплатените разходи, които касаят следващи отчетни периоди се
представят като авансово преведени суми на доставчици и се включват във вземанията от клиенти
и доставчици.
Прави се разграничение между:
Търговски вземания дължими в рамките на 120/180 дни от датата на фактурата;
Търговски вземания дължими след изтичане на 120/180 дни от датата на фактурата.
В първия случай те се посочват по номинална стойност, която да може да се удостовери, за да се
определят евентуалните загуби от лоши дългове.
“Амортизируемата стойност” представлява първоначалната стойност на актива, намалена с
изплатените суми и обезценките за лоши дългове, дисконтирани до настоящата им стойност с
реален лихвен процент.
Тази оценка в по-голяма или в по-малка степен съвпада с очакваната реализируема стойност.

Описание

Съдържание

Търговски вземания Вземания, дължими от клиенти, вземания от клиенти по сметки,
(дължими в срок до 12 менителници, сконтирани сметки, книжа за инкасиране и т.н., фактури и
кредитни известия, които предстои да се издадат, начислени приходи,
месеца)
пресрочени търговски вземания, вземания по сметки, менителници и
начислени приходи. Всички гореизброени нетни от провизии за лоши и
съмнителни дългове и дължим и в рамките на 12 месеца след края на
отчетния период.
Вземания от дъщерни
предприятия
(дължими в срок до 12
месеца)

Търговски вземания, менителници, вземания от клиенти по сметки и
евентуално начислени приходи, дължим и от дъщерни предприятия, нетни
от провизии за лоши и съмнителни дългове и дължими в срок до 12 месеца
след края на отчетния период.
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Описание

Съдържание

Вземания от свързани
предприятия
(дължими в срок до 12
месеца)

Търговски вземания, менителници, вземания от клиенти по сметки и
евентуално начислени приходи, дължими от свързани предприятия, нетни
от провизии за лоши и съмнителни дългове и дължими в срок до 12 месеца
след края на отчетния период.

Вземания от
малцинствени
участия (дължими в
срок до 12 месеца)

Търговски вземания, менителници, вземания от клиенти по сметки и
евентуално начислени приходи, дължими от малцинствени участия, нетни
от провизии за лоши и съмнителни дългове и дължими в срок до 12 месеца
след края на отчетния период.

Вземания от
фискални интитуции

Вземания от фискални институции за данъчен кредит по ДДС, за данъци
удържани при източника, данъчни кредити за дивиденти, авансови
плащания или връщане на данък върху дохода (поради надвнасяне).
Платените авансови данъци, както и данъците удържани при източника не
се записват като вземания, а по-скоро като намаление на текущите данъчни
задължения, с оглед да се покаже нетната разлика (за получаване или
плащане), произтичаща от данъчната декларация на Дружеството във
финансовия отчет.

Аванси, платени на доставчици, вземания от персонала, от социалноДруги вземания
(дължими в срок до 12 оигурителни институции, от застрахователни компании във връзка с
прекратяване на трудови правоотношения с директори, както и еветуални
месеца)
разходи за бъдещи периоди. Всички те нетни от съответните провизии за
съмнителни дългове и всичките със срок до 12 месеца.
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност, като печалба или загуба
Тази категория има две подкатегории: държани за търгуване финансови активи в оборотен
портфейл и отчитани по справедливата стойност финансови активи, като печалба или загуба.
Финансов актив се класифицира в тази категория, ако е придобит с цел продажба в краткосрочен
план или въз основа на решение на ръководството. Финансовите активи в тази категория са
класифицирни като краткосрочни ако са държани за продажба или се очаква тяхното реализиране
до 12 месеца след края на отчетния период.
Финансови активи, държани за продажба
Финансови активи, държани за продажба са недеривативни активи, които са предназначени за тази
категория, или не са определени в други категории. Те се включват в дългосрочните активи, освен
ако ръководство има намерение да продаде своите инвестиции в периода до 12 месеца. Дружеството
не е имало инвестиции през годината.
Покупката и продажбата на инвестиции се отчита като се взема предвид датата на търгуване, т.е.
датата на която Дружеството се ангажира с покупка или продажба на актива. Инвестициите
първоначално се признават по справедливата стойност плюс разходите по транзакцията за всички финансови
активи, които не се водят по справедливата стойност като печалба или загуба. Инвестиции се отписват, когато
правата за получаване на паричните потоци от инвестиции са изтекли или са били прехвърлени и
Дружеството е прехвърлило в съществена степен всички рискове и изгоди от собствеността.
Финансови активи, държани за продажба и финансовите активи, отчитани по справедливата
стойност като печалба или загуба, се отчитат в следващите отчетни периоди по справедлива
стойност. Заеми, вземания и инвестиции, държани до падеж се оценяват по амортизируема
стойност, използвайки метода на ефективния лихвен процент. Реализираните и нереализираните
печалби и загуби от промяна в справедливата стойност на “финансови активи, отчитани по
справедлива стойност, като печалба или загуба” се включват в отчета за доходите за периода, през
който са възникнали. Нереализираните печалби и загуби в резултат от промяна в справедливата
стойност на ценните книжа класифицирани като активи, държани за продажба се отчитат в
капитала.
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Когато ценни книжа, класифицирани като активи, държани за продажба се продават или
обезценяват, натрупаните корекции на справедливата стойност се включва в отчета за доходите
като печалби или загуби от инвестиционни ценни книжа.
Справедливата стойност на котираните инвестиции се определя на база данните за цените на
пазара (БФБ - София). Ако пазара на финансовите активи е неактивен (и за нерегистрирани ценни
книжа), Дружеството установява справедливата стойност, използвайки техники за оценяване,
които включват използването на последни пазарни операции с аналогични инструменти, анализ на
дисконтирани парични потоци и модели за оценка на опции, преработени да отразят специфични
обстоятелства.
На края на отчетния период Дружеството оценява дали съществуват обективни доказателства, че
финансов актив или група от финансови активи са обезценени. Когато се тестват за обезценка
капиталовите ценни книжа, класифицирани като разполагаеми за продажба, се взима предвид
наличието на съществен или продължителен спад в справедливата стойност под отчетната. Ако
съществува доказателство за обезценка на „финансовите активи, държани за продажба”, то
натрупаните загуби (изчислени като разлика между цената на придобиване, и текущата
справедливата стойност минус обезценка, отчетена в предходен период в отчета за доходите), се
преместват от капитала и се признават в отчета за доходите. Загуба от обезценка на капиталови
инструменти, призната в отчета за доходите, не може да се сторнира през отчета за доходите при
проявление на обратен ефект от обезценката.
3. 3. Парични средства
Паричните средства и парични еквиваленти включват парични средства в брой и в банки,
съответно в лева и във валута.
Паричните еквиваленти са краткосрочни, лесно обратими високоликвидни вложения, които
съдържат незначителен риск от промяна в стойността им:
Те се представят по номинална стойност.

Описание

Съдържание

Банкови и пощенски
депозитни сметки

Салда по банкови разплащателни сметки и сметки в чуждестранна
валута, включително натрупана лихва и банкови такси, отнасящи се за
периода, дори ако тази информация фигурира в последващи банкови
извлечения

Чекове

Банкови чекове за депозиране

Касова наличност

Касова наличност в местна и чуждестранна валута.

3. 4. Собствен капитал
Собственият капитал на дружеството се състои от:
Основен капитал включващ:
Регистриран капитал – представен по номинална стойност съгласно съдебно решение за
регистрация
Резерви включващи:
Общи резерви – образувани от разпределение на печалба съгласно изискванията на Търговския
закон на РБългария и устава на дружеството.
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Допълнителни резерви – образувани по решение на общото събрание на дружеството от
разпределение на финансов резултат и ревалоризация на активи и пасиви /преизчисление за
свръхинфлация/ към 31.12.1997г.
Финансов резултат включващ:
Неразпределена към датата на финансовия отчет натрупана печалба от предходни периоди.
Непокрита към датата на финансовия отчет натрупана загуба от предходни периоди.
Печалба/загуба от периода.
Собственият капитал включва настъпилия резултат за разглеждания период.
Описание
Дялов капитал

Законов резерв

Резерви, определени
устава на Дружеството

Други резерви

Съдържание
Той се представя по номинална стойност, без да се включват вземания
от акционери за невнесен капитал. Номиналната стойност на
собствените акции на Дружеството се отнася в намаление на издадения
дялов капитал.
Заделянето на част от прихода се прави в съответствие с изискванията
на Търговския закон. Такъв резерв не се предвижда от МСС. Ето защо
законовият резерв се рекласифицира в Отчета за финансовото
съсътояние като неразпределяеми и неизползваеми резерви.
в Заделянето на част от нетния приход е предвидено в устава на
Дружеството. Този резерв заедно със Законовия резерв трябва да се
групира в специфичен ограничен резерв. Ако не съществуват подобни
ограничения, тези резерви трябва да се рекласифицират в
“неразпределена печалба”.
Други капиталови резерви

Резерви по МСС

Включват всички корекции, направени в първоначалния нетен
собствен капитал.

Неразпределена печалба Остатъчна неразпределена печалба, загуби от предходни години, които
са пренесени.
(пренесена загуба)
Нетен приход (загуба) за Нетен приход за периода, нетна загуба за периода, авансови плащания
на дивиденти.
периода
3. 5. Данъчни задължения
Текущи данъчни задължения са задължения на Дружеството във връзка с прилагането на
данъчното законодателство. Представени са по стойности в съответствие с правилата на
съответния данъчен закон за определяне на стойността на всеки вид данък.
3. 6. Задължения към персонала
Задължения към персонал и осигурителни органицации се класифицират задължения на
Дружеството по повод на минал труд положен от наетия персонал и съответните осигурителни
вноски, които се изискват от законодателството. Съгласно изискванията на МСС19 се включват и
начислените краткосрочни доходи на персонала с произход неползвани отпуски на персонала и
начислените на база на действащите ставки за осигуряване, осигурителни вноски върху тези
доходи.
Дружеството няма приета политика да начислява дългосрочни доходи на персонала.
Съгласно българското трудово законодателство, Дружеството като работодател, е задължено да
изплати две или шест брутни месечни заплати на своите служители при пенсиониране, в
зависимост от прослуженото време. Ако служителят е работил при същия работодател през
последните 10 години от трудовия си стаж, той трябва да получи шест брутни месечни заплати
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при пенсиониране, а ако е работил по-малко от 10 години при същия работодател – две брутни
месечни заплати. Дружеството признава разхода за минал трудов стаж веднага.
3. 7. Провизии
Провизии се признават по повод на конструктивни и правни и правни задължения възникнали в
резултат на минали събития съгласно иискванията на МСС 37.
Провизиите се признават по най-добрата приблизителна оценка на ръководството на Дружеството
на разходите, необходими за уреждане на сегашно задължение към края на отчетния период.
Признатите суми на провизии се преразглеждат в края на всеки отчетен период и се преизчисляват
с цел се отрази най-добрата текуща оценка.
Дружеството няма разходи за провизии.
3. 8. Печалба или загуба за периода
Всички приходни и разходни статии, признати за периода, следва да се включат в печалба или
загуба, освен ако стандарт или разяснение от МСФО изискват друго.
Печалба или загуба е общата сума на приходите минус разходите, като се изключват
компонентите на друг всеобхватен доход.
3. 9. Разходи
Дружеството отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това отнася
по функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по направления и
дейности. Признаването на разходите за разход за текущия период се извършва при начисляване
на съответстващите им приходи.
Към разходите за дейността се отнасят и финансови разходи, които Дружеството отчита и са
свързани с обичайната дейност.
Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност
на платеното или предстоящо за плащане.
Общи и административни разходи
Тази разходна категория включва всички разходи от общ и административен характер.
Описание
Разходи за услуги

Съдържание
Тук се включват разходи за консултанти и външни сътрудници (за
административни и правни услуги, за възнаграждения на директори и
одитори по нетрудови правоотношения, за поддръжка и др.), за
комунални услуги от общ характер (ток, вода, отопление,
телекомуникации). Включват се също и разходите за услуги, които не
влизат в първия марж (разходи за спедиция от оторизирани трети страни,
разходи по митнически оператори и разходи за чуждестранни офиси и
кореспонденти).

Тук се включват разходи направени за покупка на опаковъчни
Основни материали,
допълнителни материали материали, канцеларски материали, печатни материали, горива, гуми и
други стоки с ограничена стойност.
и консумативи
Разходи за наеми и
лизинги

Разходи за наеми, лизингови вноски, рент-а-кар, разни разходи за наеми,
извършени във връзка с дейността

Други оперативни
разходи

Тук се включват всички разходи с нетипичен и необичаен характер,
направени във връзка с дейността (загуби от освобождаване от
дълготрайни активи, извънредни разходи, абонаменти и разходи за
реклама, непреки такси и мита, разни покупки, общински такси, глоби и
наказания и др.)
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3. 10. Приходи
Дружеството отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове дейности.
Признаването на приходите се извършва при спазване на приетата счетоводна политика за
следните видове приходи:
√
Приходи от продажба на стоки, продукция и др. активи - признаването на приходите се
извършва при прехвърляне собствеността и предаване на съответните активи на купувачите;
При извършване на краткосрочни услуги – при завършване на съответната услуга и /
√
Приходите от наеми се признават на времева база за срока на договора;
√
Приходи от лихви – признаването на лихвите за приход се извършва по метода
ефективната лихва;
√
Възнаграждения за права – на база на принципа на начисляването съгласно съдържанието
на съответното споразумени;
√
Приходи от дивитенти - при устанавяване на правата за получаванета им;
Приходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата
стойност на полученото или подлежащо на получаване.
Предоставяне на услуги
Приходите от предоставяне на услуги се признават на база на етапа на завършеност на сделката
към датата на баланса. Етапът на завършеност на сделката се определя на база на отработените до
момента човекочасове като процент от общите човекочасове, които ще бъдат отработени за всеки
договор. Когато резултатът от сделката (договора) не може да бъде надеждно оценен, приходът се
признава само доколкото признатите разходи са възстановими.
Приходи от лихви
Приходите от лихви се признават при начисляването на лихвите (като се използва метода на
ефективния лихвен процент, т.е. лихвеният процент, който точно дисконтира очакваните бъдещи
парични потоци за периода на очаквания живот на финансовия инструмент до балансова стойност
на финансовия
Финансовите приходи и разходи вече не могат да се компенсират във финансовия отчет по
МСФО, а тябва да бъдат представени отделно.
Описание

Съдържание

Дивиденти по капиталови инвестиции, бруто удържани данъци
Дивиденти:
при източника и данъчни кредити.
a) от дъщерни предприятия
б) от свързани предприятия
в) от други
Други финансови приходи от Лихви по нетекущи вземания, дължими от дъщерни,
асоциирани предприятия от малцинствени участия и други
нетекущи вземания
предприятия.
Други финансови приходи от
ценни книжа различни от
капиталови
инвестиции
записани в нетекущи активи
Други финансови приходи от
ценни книжа различни от
капиталови
инвестиции
записани в текущи активи
Финансови приходи различни от
гореописаните
a) от дъщерни предприятия
б) от свързани предприятия
в) от малцинствени участия

Лихви по облигации, държавни ценни книжа, депозитни
сертификати и др., записани като нетекущи финансови активи.
Лихви по облигации, държавни ценни книжа, депозитни
сертификати и др., записани като текущи финансови активи.
Приходи от обмяна на валута, както осъществени така и
начислени, приходи от лихви от банкови и пощенски депозитни
сметки, лихви върху вземания от клиенти, лихви върху
просрочени вземания и за забавяне на плащане, вземания от
дъщерни, свързани предприятия и малцинствени участия,
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г) от други

финансови отстъпки и рабати след издаване на фактури за
плащане в брой на доставчици, други.

Преоценка

На капиталови инвестиции

Преоценка

На нетекущи финансови дълготрайни активи, различни от
капиталови инвестиции

Преоценка

На текущи ценни книжа, различни от капиталови инвестиции.

Финансови разходи
Принципът на начисление се отнася до финансовите разходи, така както се отнася до всички
други компоненти на отчета за доходите. Те включват и всички обезценки на финансови активи.
Описание

Съдържание

Лихви и други финансови Финансови разходи, произтичащи от транзакции с дъщерни,
свързани предприятия и малцинствени участия, както и загуби от
разходи
обмен на валута, комисиони. Банкови разходи, разходи за лихви по
a) от дъщерни предприятия
банкови заеми и овърдрафти, по ипотечни заеми, по други
б) от свързани предприятия задължения, лихви и разходи по облигационни заеми, финансови
отстъпки след издаване на фактури за незабавно плащане в брой от
в) от малцинствени участия
страна на клиенти, други.
г) от други предприятия
Обезценки

На капиталови инвестиции

Обезценки

На нетекущи финансови дълготрайни активи, различни от
капиталови инвестиции

Обезценки

На текущи ценни книжа, различни от капиталови инвестиции.

3. 11. Данъци върху дохода
Текущият данък за текущия и предходни периоди се признава като пасив до степента, до която не
е платен. Ако вече платената сума за текущ и предходен период превишава дължимата сума за
тези периоди, излишъкът се признава като актив.
Текущите данъчни пасиви (активи) за текущия и предходни периоди се оценяват по сумата, която
се очаква да бъде платена на (възстановена от) данъчните органи при прилагане на данъчни ставки
(и данъчни закони), действащи или очаквани да влязат в сила към края на отчетния период.
Отсрочените данъци се принават за временни разлики между данъчната основа на активите и
пасивите и тяхната балансова стойност към датата на финансовия отчет, като се използва
балансовия метод на задълженията.
Отсрочен данъчен пасив се признава за всички облагаеми временни разлики.
Отсрочен данъчен актив се признава за всички временни разлики, подлежащи на приспадане, до
степента, до която е вероятно да съществува облагаема печалба, срещу която да могат да се
използват временните разлики, подлежащи на приспадане.
Към края на всеки отчетен период Дружеството преразглежда непризнатите отсрочени данъчни
активи. Дружеството признава непризнатите в предходен период отсрочени данъчни активи до
степента, до която се е появила вероятност бъдещата облагаема печалба да позволява
възстановяването на отсрочен данъчен актив.
Балансовата стойност на отсрочените данъчни активи се преразглежда към края на всеки отчетен
период. Дружеството намалява балансовата стойност на отсрочените данъчни активи до степента,
до която вече не е вероятно да бъде реализирана достатъчна облагаема печалба, която да
позволява да се оползотвори позата от част или целия отсрочен данъчен актив. Всяко такова
намаление се проявява обратно до степента, до която е станало вероятно да се реализира
18

"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2010 г.
достатъчна облагаема печалба.
Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват по данъчните ставки, които се очаква да бъдат
в сила за периода, в който активът се реализира или пасивът се уреди/погаси въз основа на
данъчните ставки (и данъчни закони), действащи или очаквани да влязат в сила към края на
отчетния период.
Текущите и отсрочените данъци се признават като приход или разход и се включват в печалбата
или загубата за периода, освен до степента, до която данъкът възниква отоперация или събитие,
което е признато през същия или различен период директно в собствения капитал
3.12. Функционална валута и валута на представяне
Чуждестранна валута е всяка валута различна от функционалната валута /български лев/ на
Дружеството.
Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално във функционална валута, като към
сумата на чуждестранната валута се прилага централния курс на Българска Народна Банка (БНБ)
за съответната валута, към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждането на
парични позиции или при преизчисляването на тези парични позиции по курсове, различни от
тези, по които са били заведени или преизчислени преди това, се отчитат като финансови приходи
или финансови разходи за периода, в който възникват.
Дружеството прави преоценка на валутните парични позиции към датата на финансовия отчет за
периода и текущо през отчетния период тримесечно
Паричните позиции в чуждестранна валута към 31 декември 2010 година са оценени в настоящия
финансов отчет по заключителния курс на БНБ.
3. 13. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки
В резултат на несигурността, присъща на деловата дейност, много статии от финансовите отчети
не подлежат на прецизна оценка, а само на приблизителна оценка. Приблизителните оценки се
оценяват въз основа на най-актуалната налична и надеждна информация.
Приложението на Международните счетоводни стандарти изисква от ръководството да приложи
някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на
годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите,
приходите и разходите. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е
направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните
резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.
Приблизителна оценка подлежат на преразглеждане, ако настъпят промени в обстоятелствата, на
които се базират, или в резултат от получена нова информация, или допълнително натрупан опит.
Ефектът от промяната в счетоводна приблизителна оценка, се признава перспективно чрез
включването му в печалбата или загубата за периода, ако промяната засягя само този период или
периода на промяната и бъдещи периоди, ако промяната засяга и двата.
Дотолкова, доколкото промяната в счетоводната приблизителна оценка води до промени в
активите и пасивите, или се отнася до компонент от капитала, тя се признава чрез коригиране на
балансовата стойност на свързания актив, пасив или компонент от капитала в периода на
промяната.
Изготвянето на финансовия отчет налага ръководството да направи преценки, приблизителни
оценки и предположения, които влияят върху стойността на отчетените активи и пасиви, и
оповестяването на условни пасиви към края на отчетния период, както и върху отчетените
приходи и разходи за периода. Несигурностите, свързани с направените предположения и
приблизителни оценки биха могли да доведат до фактически резултати, които да изискват
съществени корекции в балансовите стойности на съответните активи или пасиви в следващи
отчетни периоди.
Преценки
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При прилагането на възприетите счетоводни политики, освен приблизителните оценки и
предположения, ръководството на Дружеството е направило следните преценки, които имат найсъществен ефект върху сумите, признати във финансовия отчет:
Приблизителни оценки и предположения
Основните предположения, които са свързани с бъдещи и други основни източници на
несигурности в приблизителните оценки към датата на баланса, и за които съществува значителен
риск, че биха могли да доведат до съществени корекции в балансовите стойности на активите и
пасивите през следващия отчетен период, са посочени по-долу:
3. 14. Грешки и промени в счетоводната политика
Грешки по смисъла на МСС8 могат да възникнат във връзка с признаването, оценяването,
представянето или оповестяването на ком поненти от финансовите отчети. Потенциалните грешки
за текущия период, открити в същия, се коригират преди финансовите отчети да се одобрят за
публикуване. Въпреки това, грешки понякога се откриват в последващ период и тези грешки от
предходни периоди се коригират.
Дружеството коригира със задна дата съществените грешки от предходни периоди в първия
финансов отчет, одобрен за публикуване след като са открити чрез:
√ преизчисляване на сравнителните суми за представения предходен период, в които е
възникнала грешка;
√ в случай, че грешката е възникнала преди най-ранно представения предходен период,
преизчисляване на началното салдо на активите, пасивите и капитала за този период.
Грешка от предходен период се коригира посредством преизчисляване със задна дата, освен ако е
практически неприложимо да се определи някой от специфичните ефекти за периода или
кумулативния ефект от тази грешка.
3. 15. Свързани лица и сделки между тях
Дружеството спазва изискванията на МСС24 при определяне и оповестяване на свързаните лица.
Сделка между свързани лица е прехвърляне на ресурси, услуги или задължения между свързани
лица без разлика на това, дали се прилага някаква цена.
3.16. Събития след края на отчетния период
Събития след края на отчетния период са онези събития, както благоприятни, така и
неблагоприятни, които възникват между края на отчетния период и датата, на която финансовите
отчети са одобрени за публикуване.
Разграничават се два вида събития:
√
такива, които доказват условия, съществували към края на отчетния период (коригиращи
събития след края на отчетния период);
√
такива, които са показателни за условия, възникнали след края на отчетния период
(некоригиращи събития след края на отчетния период);
Дружеството коригира сумите, признати във финансовите отчети, за да отрази коригиращите
събития след края на отчетния период и осъвременява оповестяванията.
Дружеството не коригира сумите, признати във финансови отчети, за да отрази некоригиращите
събития след края на отчетния период. Когато некоригиращите събития след края на отчетния
период са толкова съществени, че неоповестяването би повлияло на способността на
потребителите на финансовите отчети да вземат стопански решения, Дружеството оповестява
следната информация за всяка съществена категория на некоригиращото събитие след края на
отчетния период:
√
естеството на събитието;
√
оценката на финансовия му ефект или изявление, че такава оценка не може да бъде
направена;
.
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3. 17. Отчет за паричния поток
Приета политика за отчитане и представяне на паричните потоци по прекия метод.
Паричните потоци се класифицират като парични потоци от:
•
Оперативна дейност
•
Инвестиционна дейност
•
Финансова дейност
НОВО: Някои сделки, като например продажбата на дадено оборудване, могат да донесат
печалбата или загубата, която се включва в признатата печалбата или загубата. Паричните потоци,
които са свързани с подобни сделки представляват парични потоци от инвестиционна дейност.
Паричните плащания за производство или придобиване на активи за отдаване под наем и
впоследствие държани за продажба, както е описано в параграф 68А на МСС 16
Имоти, машини и съоръжения, обаче са парични потоци от оперативна дейност. Паричните
постъпления от наеми и последващи продажби на такива активи също са парични потоци от
оперативни дейности.
3. 18. Отчет за промените в собствения капитал
Приета е счетоводна политика да се изготвя отчета чрез включване на:
Нетна печалба и загуба за периода
Салдото на неразпределената печалба както и движенията за периода
Всички статии на приходи или разходи, печалба или загуба, които в резултат на действащите МСС
се признават директно в собствения капитал.
Кумулативен ефект от промените в счетоводна политика и фундаментални грешки в съответствие
с МСС 8.
Прехвърляне и разпределение на капитал между собствениците.
Настъпилите промени в резултат на всички изменение по всички елементи на собствения капитал.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ СТАТИИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
1. Отчет за всеобхватния доход
1.1.1. Приходи от продажби
Приходи от продажби
Приходи от продаж би на:
Услуги
Общо

2010

2009
29
29

-

1.1.3. Финансови приходи
Финансови приходи - нето
Вид приход
Приходи от лихви в т.ч.
по заеми
Други финансови приход и
Общо

2010

2009

30
30
99
129

62
62
264
326

1.2. Разходи
1. 2. 1. Използвани суровини, материали и консумативи
Разходи за материали
Вид разход
Офис материали и консумативи
Общо

2010

2009
1
1

1
1
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1. 2. 2. Разходи за външни услуги
Разходи за външни услуги
2010

Вид разход
Консултански и други договори
Данъци и такси
Други разходи за външни услуги
Общо

2009

137
4
3
145

25

25

1. 2. 4. Разходи за заплати и осигуровки на персонала
Разходи за заплати и осигуровки
2010

Разходи за:
Заплати на в т.ч.
административен персонал
Осигуровки на в т.ч.
административен персонал
в т.ч. разход и по неизпозвани отпуски
Общо

2009
74
74
9
9
2
83

76
76
14
14
2
90

1. 2. 6. Други разходи
Други разходи
2010
1
1

Вид разход
Наеми
Общо

2009
3
3

1. 2. 8. Финансови разходи
Финансови разходи - нето
2010

Вид разход
Разходи за лихви в т.ч.
Приходи от лихви в т.ч.
други
Други финансови разходи
Общо

99
2
101

2009

264
2
266

2. Отчет за финансовото състояние
2.5. Финансови активи нетекущи
2. 5. 1. Дялове и участия
Нетекущи финансови активи - приложение №1
Нетекущи финансови
активи
Дялове и участия
Общо

31.12.2010 г.

31.12.2009

159
159

159
159

Инвестиции в асоциирани предприятия
Участия
Бор 1958 АД
Общо

31.12.2010 г.
размер
стойност
31%
15
15

31.12.2009 г.
размер
стойност
31%
15
15

Инвестиции в други предприятия
Участия

31.12.2010 г.

31.12.2009 г.
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размер
13%
5%
5%
6%
0%

Климатех АД
Бъдеще Бу тово АД
Бял Бор АД
ГБС Тонзос АД
Черноморско злато АД
Общо

стойност
112
9
4
13
6
144

размер
13%
5%
5%
6%
0%

стойност
112
9
4
13
6
144

2. 10. Финансови активи текущи
Текущи финансови активи - приложение №2
Текущи финансови активи

31.12.2010 г.

31.12.2009 г.

249
249

249
249

Финансови активи държани за
търгуване
Общо

Финансови активи държани за търгуване
31.12.2010 г.
Вид

акции

31.12.2009 г.

Емитент
размер

стойност

размер

4%

249
249

4%

ГБС Инфраструктурно
строителство АД
Общо

стой
ност
249
249

Предоставени заеми, без свързани предприятия
Кредитополучател
ГБС Инфраструктурно строителство АД
ГБС Тонзос АД
Климатех АД

Валута
лева
лева
лева

Л. %

Падеж
7% .10.2011
7% .12.2011
5% .12.2011

Обезпечения / Гаранции

Салда по предоставени заеми, без свързани предприятия
Вземания
до 1 година
113
169
121
94
497

Кредитополучател
ГБС Инфраструктурно строителство АД
ГБС Тонзос АД
Климатех АД
Пътинженеринг АД
Общо

Вземания
над 1 година

-

Данъци за възстановяване
Вид
Данък вър ху печалбата
Данък вър ху добавената стойност
Общо

31.12.2010 г.
13
57
70

31.12.2009
16
56
72

2. 11. Парични средства
Парични средства
Вид
Парични средства в брой в т.ч.
В лева
Парични средства в разплащателни сметки в т.ч.
В лева
Общо

2010
1
1
148
148
149

2009
83
83
83
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2. 12. Собствен капитал
2. 12. 1. Основен капитал
Основен /записан/ капитал АД
31.12.2010г
Вид акции

Брой акции

Обикновени
Общо:

Стойност
375
375

375 288
375 288

31.12.2009 г
Брой акции

Номинал
1

Стойност
375
375

375 288
375 288

Номинал
1

2. 12. 2. Резерви
Резерви
Общи
резерви

Резерв от последващи оценки на
активи
Салдо към
31.12.2008 г.
Преизчислени
резерви към
31.12.2009 г.
Увеличения
от:
Разпределение
на печалба
Преизчислени
резерви към
31.12.2010
Увеличения
от:
Разпределение
на печалба
Резерви към
31.12.2009

Други
резерви

69

-

84

Общо
резерви

351 420

486

-

570
-

-

15

135

150

84

486

570

71

71

71

71

557

641

-

-

84

2. 12. 3. Финансов резултат
Финансов резултат
Печалба към 31.12.2008 г.
Увеличения от:
Разпределение в резерви
Намаления от:
Печалба към 31.12.2009 г.
Увеличения от:
Загуба за го дината 2010
Загуба към 31.12.2010 г.
Финансов резултат към 31.12.2008 г.
Финансов резултат към 31.12.2010 г.

96
(131)
96
(105)
(105)
(105)
96
(9)

2. 20. Задължения към персонал
Задължения свързани с персонала
Вид
Задължения към персонала
в т.ч. задължения по неизпо лзвани отпуски
Задължения към осигурителни
предприятия

31.12.2010 г. 31.12.2009
13
11
2
2

2
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в т.ч. задължения по неизпо лзвани отпуски
15

Общо

13

IV. Други оповестявания

3. Доход на акция

Изчисляване на средно претеглен брой акции за перио д
Средно времеви фактор:

Салдо към:
Салдо на
Всичко ср.претеглен бр.акции

Брой на дни/месеци/ през които конкретните
акции са били в обръщение
Средновремеви ф-р
Ср.прет
Емитирани Изкупени Акции
Брой дни Ср.прет
бр
акции
собст.акц в обръщ. в обръщ бр/дни
акц/Дни
01.Януари
375288
375288
365
1
375288
31.12.2010
375288
365
1
0
375288

Забележка: Изчисл на ср.прет брой се изв на база един о т двата варианта който е по подхо дящ в конкретния случайдни или месеци

Изчисляване на до хо д о т акция:
Нетна печалба/загуба:

-105

Среднопрет бр.акции/ДНИ/

375288

Дохо д на акция:

0.00

Основен доход на акция
5. Цели и политика за управление на финансовия риск
Дружеството е анализирало ефектите от МСФО 7 и изменението на МСС 1.
Оценка
Прилаганите счетоводни политики за оценка на финансовите активи и пасиви са както следва:
Вид актив / пасив Класификация

База за оценка

Парични
средства

Номинална стойност

Парични
средства

Блокирани
Блокирани
парични средства парични
средства

Номинална стойност

Краткосрочни и
дългосрочни
заеми

Амортизирана стойност

Финансов пасив
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Търговски
вземания

Заеми
и Търговските вземания са безлихвени краткосрочни
вземания,
вземания, които обичайно се оценяват по
възникнали
оригиналната им фактурна стойност, намалена с
първоначално в евентуални разходи за обезценка (резерв за
дружеството
трудносъбираеми вземания)

Търговски
задължения

Финансов пасив

Търговските
задължения
са
безлихвени
краткосрочни задължения, които обичайно се
оценяват по оригиналната им фактурна стойност.

Дългосрочни
задължения

Финансов пасив

Амортизирана стойност

Кредитен риск
Дружеството търгува единствено с утвърдени, платежоспособни контрагенти. Неговата политика
е, че всички клиенти, които желаят да търгуват на отложено плащане, подлежат на процедури за
проверка на тяхната платежоспособност. Освен това, салдата по търговските вземанията се следят
текущо, в резултат на което експозицията на Дружеството към кредитен риск не е съществена.
Кредитният риск, който възниква от другите финансови активи на Дружеството, като например,
парични средства и други финансови активи, представлява кредитната експозицията на
Дружеството, произтичаща от възможността неговите контрагенти да не изпълнят своите
задължения. Максималната кредитна експозиция на Дружеството по повод на признатите
финансови активи, възлиза на съответната им стойност по баланса към 31 декември 2010 г.
.
Вид

Вземания по про дажби
Вземания по предоставени търговски
заеми
ДДС за възстановяване
Надвнесен корпоративен данък
Други краткосрочни вземания
Общо

до 1 г.
12

2010
от 1 до от 3 до
3 г.
5 г.

на 5 г.

403
56
13
94
578

до 1 г.
12

2009
от 1 до от 3 до
3 г.
5 г.

на 5 г.

437
55
13
94
-

-

-

611

-

-

-

Финансови пасиви
Вид
до 1 г.

2010
от 1 до от 3 до
3 г.
5 г.

на 5 г.

до 1 г.

2009
от 1 до от 3 до
3 г.
5 г.

на 5 г.

Задължения към персонала
в т.ч. по компенсируеми отпуски
Задължения към социално осигуряване
Провизии
Други краткосрочни задължения в т.ч.
Други краткосрочни задължения

13
3
2

11

Общо

18

118

-

-

13

-

-

-

Нетна ликвид на разлика

560

(118)

-

-

598

-

-

-

2
118
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6. Корекция на грешки и промяна в счетоводна политика
Оповестява се:
-вида на грешката
-размера на корекцията по периоди
-преизчислена ли е сравнителната информация
Корекции за 2010 година няма.
7. Корекции на приблизителни оценки
Оповестява се:
Характера и размера на промяната в приблизителната оценка
9. Събития след края на отчетния период
Освен оповестеното по-горе, не са настъпили събития след края на отчения период, които да
налагат допълнителни корекции.
Оповестяваме следното:
По време на изготвяне на финансовия отчет, дружеството е завършила данъчна проверка с
неблагоприятен резултат в размер на..55000 лева. Дружеството обжалва ревизионния акт
10. Действащо дружество
Ръководството на Дружеството счита, че Дружеството е действащо и ще остане действащо, няма
планове и намерения за преустановяване на дейността.
Показатели
№
1
2
3
5
7
8
9
10
12
13
14
15
16

Показатели
Дълго трайни активи
/общо/
Краткотрайни активи в
т.ч.
Активи държани за
продажба
Краткосрочни вземания
Парични средства
Обща сума на активите
Собствен капитал
Финансов резултат
Краткосрочни пасиви
Обща сума на пасивите
Прихо ди общо
Прихо ди о т продажби
Разхо ди общо

2010 г.
Стойност

2009 г.
Стойност

159

159

981

1 088

(107)

253
579
149
1 140
1 007
(105)
133
133
129
232

253
752
83
1 247
1 112
71
135
135
342
29
266

(173)
66
(107)
(105)
(176)
(2)
(2)
(213)
(29)
(34)

Разлика
Стойност

%

-

0%
-10%
-23%
80%
-9%
-9%
-248%
-1%
-1%
-62%
-100%
-13%

Коефициенти
№

1
2
3
4
5

Коефициенти
Рентабилност:
На собствения капитал
На активите
На пасивите
На прихо дите о т
продажби
Ефективност:
На разхо дите

2010 г.
Стойност

2009 г.
Стойност

Разлика
Стойност

(0.10)
(0.09)
(0.79)

0.06
0.06
0.53

(0.17)
(0.15)
(1.32)

#DIV/ 0!

2.45

#DIV/ 0!

0.56

1.29

(0.73)

%
-263%
-262%
-250%
#DIV/ 0!
-57%
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