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ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 
1. Корпоративна информация 
 
Собственост и управление 

Акционер Брой 
акции 

Номинална 
стойност за 1 

акция 
Платени Относителен дял 

Главболгарстрой АД 189 000 1 да 50.36% 

Други юридически лица 4 323 1 да 1.15% 

Физически лица 181 965 1 да 48.49% 

ОБЩО: 375 288   100 % 

 

Системата на управление на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД е двустепенна.  
Към 31.12.2016 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 Юлиана Божинова 
Иванова– член. 

- Управителен съвет: Георги Иванов Георгиев – член на управителния съвет и 
изпълнителен директор, Станимир Петров Качулев-председател на управителния 
съвет, Харалампи Златков Парашкевов – зам.председател на управителния съвет. 

 

Дружеството се представлява от Георги Иванов Георгиев –изпълнителен директор 

 

2. База за изготвяне на финансовите отчети 

 
Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на 
Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), които включват 
Международните счетоводни стандарти и Разяснения, издадени от Съвета по 
межднародни счетоводни стандарти (СМСС), приети от Комисията на 
Европейския съюз.    
 

Финансовите отчети са изготвени на принципа на действащо предприятие, който 
предполага, че Дружеството (Компанията) ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. 
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. Елементите на финансовите отчети, 
чието представяне включва по-висока степен на преценка или субективност, както и тези 
елементи, за които предположенията и оценките имат значително влияние върху финансовите 
отчети като цяло, се оповестяват отделно.  
 

При прилагане счетоводна политика със задна дата, при преизчисляване на статии (грешки) 
със задна дата или когато се прекласифицират статии във финансовите отчети, се представят 
три отчета за финансово състояние и два от всеки други отчети и свързаните с тях пояснителни 
приложения. 
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2.1  Изявление за съответствие 
 
Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие 
с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).  
Новите счетоводни принципи на Дружеството, преработени в съответствие с приемането на 
МСФО, са описани по-долу.  
 
Дружеството е приложило изискванията на МСФО1 при прехода по МСФО.  
 
Финансовите отчети са изготвени при спазване принципа на историческата цена, с изключение на 
случаите на преоценка на финансови активи и пасиви по справедлива стойност  в печалбата или 
загубата и други посочени в приложенията към финансовите отчети.  

 
Приложими за Дружеството са следните Международни стандарти и практики: 
МСС 1 Представяне на финансови отчети; 
МСС 2 Материални запаси; 
МСС 7 Отчети за паричните потоци; 
МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки;  
МСС 10 Събития след края на отчетния период;  
МСС 11 Договори за строителство; 
МСС 12 Данъци върху дохода; 
МСС 16 Имоти, машини и съоръжения;  
МСС 17 Лизинг;  
МСС 18 Приходи; 
МСС 19 Доходи на наети лица; 
МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставен от държавата и оповестяване на 
държавна помощ; 
МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове; 
МСС 23 Разходи по заеми; 
МСС 24 Оповестяване на свързани лица;  
МСС 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване; 
МСС 27 Самостояелни финансови отчети; 
МСС 28 Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия; 
МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики; 
МСС 32 Финансови инструменти: Представяне; 
МСС 33 Нетна печалба за на акция; 
МСС 34 Междинно финансово отчитане; 
МСС 36 Обезценка на активи; 
МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи; 
МСС 38 Нематериални активи; 
МСС 39 Финансови инструменти: Признаване и оценяване; 
МСС 40 Инвестиционни имоти; 
МСС 41 Земеделие; 
МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните Стандарти за финансово отчитане; 
МСФО 2 Плащане на базата на акции; 
МСФО 3 Бизнес Комбинации; 
МСФО 4 Застрахователни договори; 
МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности; 
МСФО 6 Проучване и оценяване на минерални ресурси 
МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване; 
МСФО 8 Оперативни сегменти 
МСФО 9 Финансови инструменти 
МСФО 10 Консолидирани финансови отчети 
МСФО 11 Съвместни споразумения 
МСФО 12 Оповестяване на участия в други предприятия 
МСФО 13 Оценяване по справделива стойност 
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• КРМСФО 1 Промени в съществуващите задължения за извеждане от експлоатация, 

възстановяване и сходни задължения; 
• КРМСФО 2 Дялове на членове в кооперации и сфодни инструменти; 
• КРМСФО 4 Определяне дали дадено споразумение съдържа лизинг; 
• КРМСФО 5 Права на участие във фондове за извеждане от експлоатация и възстановяване на 

околната среда; 
• КРМСФО 6 Задължения възникващи от участие на специфични пазари – отпадъци свързани с 

електрическо и електронно оборудване; 
• КРМСФО 7 Прилагане на подхода за преизчисление на финансовите отчети съгласно МСС 29 

Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики; 
• КРМСФО 8 Обхват на МСФО 2; 
• КРМСФО 10 Междинни финансови отчети и обезценка; 
• КРМСФО 11 МСФО 2 – сделки със собствени акции или акции на друго дружество от същата 

Група; 
 

МСФО 2 (ревизира) “Плащане на базата на акции”  
МСФО 8 “Оперативни сегменти”  
МСС 1 (ревизиран) “Представяне на финансови отчети”  
МСС 23 (ревизиран) “Разходи по заеми”   
МСС 32 (коригиран) “Финансови инструменти: представяне” 
МСС 39 (коригиран) “Финансови инструменти: признаване и оценяване” 
КРМСФО 13 “Програми за лоялни клиенти” 
КРМСФО 15 “Споразумения за строителство на недвижими имоти” 
КРМСФО 16 “Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна операция” 
КРМСФО 17 „Разпределения на непарични активи на собствениците” 
КРМСФО 18  „Прехвърляне на активи от клиенти” 
 
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. Имоти, машини съоръжения и оборудване: 
Като имоти машини и съоръжения се отчитат активи, които отговарят на критериите на МСС 
16 и имат стойност при придобиването равна или по-висока от 700.00 лв. Активите, които имат 
стойност по - ниска от посочената се отчитат като текущи разходи за периода на придобиване в 
съответствие с одобрената счетоводна политика. Всеки имот, машина или съоръжение се 
оценява при придобиването му по цена на придобиване определена в съответствие с 
изискванията на МСС 16.   
Дружеството е приело да отчита Имотите, машините, съоръженията и оборудването в 
съответствие с МСС 16 по цена на придобиване без всички натрупани амортизационни 
отчисления и натрупана загуба от обезценка.  
. 
Последващите разходи се прибавят към балансовата стойност на актива или се отчитат като 
отделен актив, само когато се очаква, че Дружеството ще получи бъдещи икономически изгоди 
свързани с употребата на този актив и когато отчетната им стойност може да бъде достоверно 
определена.  Раходите за текущото обслужване на имоти, машини, съоръжения и оборудване се 
отчитат като текущи за периода.  
 
Балансовата стойност на даден имот, машина, съоръжение и оборудване се отписва: 

√ при продажба на актива; 
√ когато не се очакват никакви други икономически изгоди от използването на актива 

или при освобождаване от актива; 
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Обект имот, машина или оборудване се отписва при продажбата му или когато не се очакват 
бъдещи стопански ползи от продължаващата употреба на актива. Печалбата или загубата, 
възникваща от отписването на имот, машина, съоръжение или оборудване се включват в печалбата 
или загубата, когато активът се отпише. Печалбите и загубите от отписването им се определят като 
се съпоставят постъпленията с балансовата стойност и се отчитат в отчета за доходите. 
Когато в хода на обичайната дейност рутинно се продава активи на имоти, машини и 
съоръжения, които са държани за отдаване под наем, и когато те престанат да бъдат отдавани 
под наем и станат държани за продажба се прехвърлят в материалните запаси по тяхната 
балансова стойност. Постъпленията от продажбата на такива активи се признават като приходи 
в съответствие с МСС 18 Приходи. МСФО 5 не се прилага, когато активи, държани за продажба 
в обичайния ход на дейността, бъдат прехвърлени към материални запаси. 
Освобождаване от актив от имоти, съоръжения, машини и оборудване може да настъпи по 
различен начин (напр. чрез продажба, сключване на финансов лизинг или чрез дарения). При 
определяне датата на освобождаване от актива, дружеството прилага критериите на МСС 18 за 
признаване на приход от продажбата на стоки. МСС 17 се прилага към изваждане от употреба 
чрез продажба и обратен лизинг. 
Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод за периода на очаквания 
полезен живот, определен към момента на придобиване на актива. Амортизацията на активите 
започва от момента, в който те са налични в дружеството, на мястото и състоянието, 
необходими за експлоатацията им по начина предвиден от ръководството. Амортизацията на 
активите се преустановявава на по ранната от двете дати: 

√ датата, на която са класифицирани като държани за продажба съгласно МСФО 5;  
√ датата на отписване на активите; 

Амортизацията не се преустановява в периоди на престой или изваждане от активна употреба.  
Средният полезен живот в години за основните групи дълготрайни материални активи, е както 
следва: 
 

Група Години
Сгради 50
Машини и съоръжения 10
Транспортни средства и др.активи 4
Стопански инвентар 2  

 
 

Описание Съдържание 

Земи Спомагателна земя, оценена отделно, дори да е закупена заедно със 
сгради. Земята не подлежи на амортизация.  

Сгради Съпътстващи сгради и временни постройки се оценяват поотделно, 
дори ако са закупени заедно със земята, върху която са разположени.  

Машини и съоръжения  Общи и специфични съоръжения, автоматизирани и неавтоматизирани 
машини.  

Производствено и 
търговско оборудване  

Общо оборудване, офисно и складово оборудване, мотокари 
високоповдигачи и друг вид подемно оборудване.  

Други активи Обзавеждане и мебелировка, електронна офис-техника, железария, 
вътрешни транспортни средства, камиони, платформи и други 
превозни средства, възстановими опаковки, мобилни телефони със 
стойност над 700 лева. 

Незавършени активи и 
аванси към доставчици 

Незавършени сгради, машини, съоръжения или друго оборудване, 
аванси към доставчици за закупуване на дълготрайни материални 
активи (но не за стоки или услуги) с изключение на имот, който се 
изгражда или разработва за бъдещо използване като инвестиционен 
имот 
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Обезценка на дълготрайни материални активи 
Към всяка отчетна дата Дружеството преценява дали са налице индикации, че даден актив 
може да бъде обезценен. Когато съществува признак за обезценка, Дружеството прави 
официална приблизителна оценка на възстановимата стойност.  Когато балансовата стойност 
на даден актив надвишава неговата възстановима стойност, активът се счита за обезценен и 
стойността му се намалява до неговата възстановима стойност. Възстановимата стойност е по-
високата от справедливата стойност, намалена с разходите за продажбата и стойност в употреба 
на актива или на обекта, генериращ парични постъпления и се определя за индивидуален актив, 
освен ако активът не генерира парични постъпления, които са до голяма степен зависими от 
тези от други активи или групи активи. 
Към дата на финансовия отчет няма  индикация за обезценка.  

3. 3. Разходи по заеми 
 
Разходите по заеми включват: 

• разходите за лихви, изчислени по метода на ефективния лихвен процент, както е описан 
в МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване; 

• финансови разходи по отношение на финансов лизинг, признат в съответствие с МСС 
17 Лизинг;  

• курсови разлики, произтичащи от валутни заеми, в степента, в която се разглеждат като 
корекция на разходите за лихви; 

 
Отговарящ на условията актив е актив, който по необходимост изисква значителен период от 
време за подготовка за неговата предвиждана употреба или продажба. Могат да са материални 
запаси; производствени съоръжения; съоръжения за производство на енергия; нематериални 
активи; инвестиционни имоти. 
Дружеството капитализира разходите по заеми, които могат пряко да се отнесат към 
придобиването, строителството или производството на един отговарящ на условията актив като 
част от стойността на този актив. 
Разходите по заеми, които могат да бъдат пряко отнесени към придобиването, строителството 
или производството на даден отговарящ на условията актив, са онези разходи по заеми, които 
биха били избегнати, ако разходът по отговарящия на условията актив не е бил извършен.  
Когато се заемат средства специално с цел придобиване на един отговарящ на условията актив, 
размерът на разходите по заеми, които са допустими за капитализиране по този актив, се 
определя, като от действителните разходи, извършени по тези заеми през периода, се извади 
всякакъв инвестиционен доход от временното инвестиране на тези заеми. 
Когато се  заемат средства като цяло и се използват с цел придобиване на един отговарящ на 
условията актив, размерът на разходите за заеми, които са допустими за капитализиране, чрез 
прилагане на процент на капитализация към разходите по този актив. Процентът на 
капитализация е средно претеглената величина на разходите по заеми, отнесени към заемите на 
дружеството, които са непогасени през периода, като се изключат заемите, извършени 
специално с цел придобиване на един отговарящ на условията актив. 
Размерът на разходите по заеми, които едно дружество капитализира през един период, не 
трябва да превишава размера на разходите по заеми, извършени през този период. 
Когато балансовата сума или очакваната окончателна стойност на отговарящия на условията 
актив превишава неговата възстановима стойност или нетна реализируема стойност, 
балансовата сума се отписва частично или изцяло в съответствие с изискванията на други 
стандарти. В някои случаи частично или изцяло отписаната сума се възстановява впоследствие 
обратно в съответствие с тези други стандарти. 
Капитализация започва на началната дата на капитализация, която е когато дружеството за 
първи път удовлетвори следните условия: 

� извърши разходите за актива; 
� извърши разходите по заемите; както и 
� предприеме дейности, необходими за подготвяне на актива за предвижданата му 

употреба или продажба. 
Преустановява се капитализирането на разходите по заеми за дълги периоди, през които е 
прекъснато активното подобрение на отговарящ на условията актив. 
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Прекратява се капитализацията на разходите по заеми, когато са приключени в значителна 
степен всички дейности, необходими за подготвянето на отговарящия на условията актив за 
предвижданата употреба или продажба. 
 
Другите разходи по заеми се признават като разход в периода, в който те са извършени. 
 

3. 4. Инвестиционни имоти 
 
Като инвестиционни имоти съгласно МСС 40 се отчитат земи и/или сгради, които се държат с 
цел получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала.  
Дружеството не отчита участие в имоти, държани по оперативен лизинг, като инвестиционни 
имоти. 
Инвестиционните имоти се оценяват първоначално по цена на придобиване, която включва и 
разходите по сделката за придобиване.  
След първоначалното признаване инвестиционните имоти се отчитат по модела на цената на 
придобиване. Оценяват се по цена на придобиване намалена с всички натрупани амортизации и 
загуби от обезценка. След първоначалното признаване инвестиционните имоти се оценяват в 
съответствие с изискванията на МСС 16 за този модел.  
В изключителни случаи, когато дружеството за първи път придобива инвестиционен имот (или 
когато съществуващ имот за първи път става инвестиционен имот след промяна в 
използването), може да има ясни доказателства, че Дружеството няма да може да определи 
достоверно справедливата стойност на инвестиционен имот на непрекъсната основа. Това 
възниква само когато сравнимите пазарни сделки са редки и няма алтернативни надеждни 
оценки на справедливата стойност 
Ако Дружеството определи, че справедливата стойност на инвестиционен имот в процес на 
строителство не е надеждно определима, но очаква справедливата стойност на имота да бъде 
надеждно определима, когато строителството приключи, то оценява този инвестиционен имот в 
процес на строителство по себестойност, докато или неговата справедлива стойност стане 
надеждно определима, или строителството бъде завършено (което от двете е по-рано).  
Дружество, което е оценило инвестиционен имот в процес на строителство по справедлива 
стойност, не може да заключи, че справедливата стойностна завършения инвестиционен имот 
не може да се определи надеждно. 
Инвестиционните имоти се отписват при освобождаването или когато трайно се извадят от 
употреба и от тяхното освобождавне не се очаква никаква бъдеща полза.   
Печалбите и загубите от изваждане от употреба или освобождаване от инвестиционен имот, се 
определят като разлика между нетните постъпления от освобождаването и балансовата сума на 
актива и се признават в отчета за доходите за периода на изваждане от употреба или 
освобждаване.  
Амортизация се начислява, само ако активът е оценен по себестойност (но не и ако е записан по 
справедлива стойност) и се изчислява на базата на квоти отразяващи оставащия полезен живот 
на актива.  
 

Описание Съдържание 

Земи √ Инвестиционните земи, държани с цел доходи от наем и/или с 
цел бъдещо значително увеличение на стойността, се оценяват 
отделно, дори ако са закупени заедно със сгради. При 
положение че е прието, че земята има неограничен полезен 
живот, тя не подлежи на амортизация.  

√ Земя, притежавана за неопределено понастоящем бъдещо 
използване (ако не е определено, че земята ще се използва или 
като ползван от собственика имот, или за краткосрочна 
продажба в хода на обичайната дейност, се счита, че земята се 
притежава за увеличаване на стойността на капитала); 

Сгради Инвестиционните сгради и временните постройки, държани с цел 
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доходи от наем/лизинг и/или с цел бъдещо значително увеличение на 
стойността, се оценяват отделно, дори ако са закупени заедно със земя. 

Други Имот, който се изгражда или разработва за бъдещо използване като 
инвестиционен имот 

 
Обезценка на инвестиционни имоти 
Съгласно изискванията на МСС36 към датата на изготвяне на финансовия отчет се прави 
преценка дали съществуват индикации, че стойността на инвестиционните имоти е обезценена.  
В случай на такива индикации се изчислява възстановимата стойност на инвестиционните 
имоти и се определя загубата от обезценка.  
 

3. 5. 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 от следните четири категории (“групи”): 

1. Заеми и вземания; 
2. Инвестиции, държани до падеж; 
3. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, в т.ч. 

държани за търгуване;  
4. 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; 
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√ 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.   

Амортизираната стойност е последващата оценка на две категории финансови активи:  
� кредити и вземания, които са с фиксиран падеж; и  
� инвестиции, държани до падеж.   

 
Амортизирана стойност 

1. Цена на придобиване. 
2. Плюс или минус: Натрупана амортизация на премията или 
отбива (разликата между цената на придобиване и номиналната 
стойност). 
4. Минус: Евентуална загуба от обезценка. 

 

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.  

За признати в отчета за финансовото състояние оценки на справедливата стойност 
дружеството, за всеки клас финансови инструменти, оповестява нивото в йерархията на 
справедливите стойности, към което оценките на справедливата стойност са категоризирани в 
цялостния им обхват,  

Дружеството представя изискваните в настоящия параграф количествени оповестявания в 
табличен вид, освен ако е по-подходящ друг формат.  

 

Ликвиден риск  

Дружеството оповестява:  

а) анализ на падежа на недеривативните финансови задължения (включително емитираните 
договори за финансови гаранции), който показва оставащите падежи по договор;  

б) анализ на падежа на деривативните финансови задължения. Анализът на падежа включва 
оставащите падежи по договор за деривативните финансови задължения, за които падежите по 
договор са ключови за разбирането на времевия график на всеки един от паричните потоци.  

в) описание как то управлява този ликвидния риск, произтичащ от букви а) и б).  

 
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.  
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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 

Аванси    Платени аванси за придобиването на капиталови инвестиции 

 
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 

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, 
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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. 
 

 “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.  

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 
такива 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. 
 
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. 
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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. 

 
 
Себестойност при предоставяне на услуги 
Дотолкова, доколкото при предоставянето на услуги се ползват материални запаси, то те се 
включват в себестойноста на услугите.  Себестойноста се състои главно от разходите за труд и 
другите разходи за персонала, зает в предоставянето на услугата, включително служителите, 
изпълняващи надзорна дейност, и съответната част от общите разходи за тях.  Трудът и други 
разходи, свързани с продажбите и общия административен персонал, не се включват, а се 
признават за разходи в периода, в който са възникнали.   
 

3. 6. Нетекущи активи държани за продажба 
 
Като активи държани за продажба съгласно МСФО 5 се класифицират нетекущи активи, чиято 
балансова стойност ще бъде възстановена по-скоро чрез сделка за продажба отколкото чрез 
продължаваща употреба.  
Активите държани за продажба се оценяват по по-ниската от балансовата им стойност и 
справедливата им стойност намалена с разходите по продажбата.  
Загуба от обезценка се признава при всяко първоначално или последващо намаление на 
стойността на активи държани за продажба.  
Печалба от последващо увеличение на справедливи стойности, намалени с разходите за 
продажба на активи държани за продажба се признава до размера на обезценка на съответния 
актив начислена преди съгласно МСС 36 и МОФО5.  
Тази категория обхваща всички нетекущи активи, които дружеството е предназначило за 
продажба.  
Предназначаването на актив за продажба се смята за вероятно в следните случаи: 

� Активът е непосредствено годен за продажба в настоящото си състояние; 

� Активът не е обременен от рестрикции и е предмет на обичайните условия за 

продажба на такъв вид актив; 

� Ръководството на дружеството е демонстрирало конкретно намерение да продаде 

актива през годината, като е изготвило съответен план за продажба; 

� Активът може да бъде заменен на активния пазар или е налице заинтересован 

купувач; 
 
Описание Съдържание 

Нематериални активи Тази категория включва всички нематериални активи, които отговарят 
на гореспоменатите изисквания и които са предназначени за продажба. 
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Те трябва да се оценяват по по-ниската от отчетната стойност и 
справедливата стойност, без разходите за продажба.  

Имоти, машини, 
съоръжения и оборудване 

Тази категория обхваща всички материални активи, които отговарят на 
гореспоменатите изисквания и са предназначени за продажба. Те 
трябва да се оценяват по по-ниската от отчетната стойност и 
справедливата стойност, без разходите за продажба. Във всеки 
случай, трябва да се прекрати процеса на амортизация.  
 

Инвестиционни имоти Тази категория обхваща всички инвестиционни имоти, които отговарят 
на гореспоменатите изисквания, и които са предназначени за продажба. 
Критериите за оценка на инвестиционни имоти са същите като за 
нетекущи активи. Във всеки случай, трябва да се прекрати процеса на 
амортизация.  

Капиталови инвестиции Тази категория обхваща всички финансови активи, които отговарят на 
гореспоменатите изисквания, и които са предназначени за продажба. 
Критериите за оценка на финансови активи са същите като за нетекущи 
активи.  

 
 

3. 7.  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 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  

Касова наличност Касова наличност в местна и чуждестранна валута. 

 

3. 8. Собствен капитал 
 
Собственият капитал на дружеството се състои от: 
 
Основен капитал включващ: 
Регистриран капитал – представен по номинална стойност съгласно съдебно решение за 
регистрация 
 
Невнесен капитал – представлява невнесената част от основния капитал по номинален размер.  
 
Изкупени собствени акции- представени по стойността на платеното за обратното придобиване.  
 
Резерви включващи: 
Общи резерви – образувани от разпределение на печалба съгласно изискванията на Търговския 
закон на РБългария и устава на дружеството.  
 
Допълнителни резерви – образувани по решение на общото събрание на дружеството от 
разпределение на финансов резултат .   
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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.  
 

3. 9. Търговски и други задължения и кредити 
 
Задължения със срок над 12 месеца  

Тук се включват всички задължения, дължими в срок над 12 месеца от края на отчетния 
период, които включват договорни задължения както следва: 

� Да предадат ликвидни средства или други финансови активи на друго дружество; 
� Да обменят финансови инструменти с друго дружество при потенциално неизгодни 

условия. 
Първоначалното признаване на задължението се извършва по номинална стойност 
(включително натрупаните оперативни разходи).  

Следователно задължението се записва по амортизируема стойност.  

Описание Съдържание 

Задължения към банки 
(със срок над 12 месеца) 

Задължения към банки, ипотечни кредити, средносрочни и 
дългосрочни заеми, всички те със срок над 12 месеца от края на 
отчетния период (включващи лихви и съответните разходи за периода, 
дори и да фигурират в следващите банкови извлечения) и приходи за 
бъдещи периоди.  

Задължения към други 
финансови доставчици 
(със срок над 12 месеца) 

Задължения към акционери, финансови и лизингови предприятия, 
небанкови ипотечни заеми, правителствени финансирания, други 
финансови заеми, всички те със срок над 12 месеца от края на 
отчетния период както и приходи за бъдещи периоди. 

Финансови задължения 
към дъщерни 
предприятия (със срок над 
12 месеца) 

Финансови задължения със срок над 12 месеца от края на отчетния 
период както и приходи за бъдещи периоди. 

Финансови задължения 
към свързани 
предприятия (със срок над 
12 месеца) 

Финансови задължения със срок над 12 месеца от края на отчетния 
период както и приходи за бъдещи периоди. 

Финансови задължения 
към малцинствени 
участия (със срок над 12 
месеца) 

Финансови задължения със срок над 12 месеца от края на отчетния 
период както и приходи за бъдещи периоди. 

Други задължения (със 
срок над 12 месеца) 

Други задължения със срок над 12 месеца от края на отчетния период. 

 
Класифициране на задълженията и кредитите: 
Като кредити и задължения се класифицират задължения възникнали от директно предоставяне 
на стоки, услуги, пари или парични еквиваленти от кредитори.  
Първоначално тези задължения и кредити се оценяват по себестойност включваща 
справедливата стойност на полученото и разходите по сделката.  
След първоначалното признаване кредитите и задълженията, които са без фиксиран падеж се 
отчитат по себестойност.  
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Кредитите и задълженията, които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им 
стойност.  
Като дългосрочни се класифицират задължения, които са с фиксиран падеж и остатъчен срок 
до падежа над една година от датата на падежа.  
Като краткосрочни се класифицират задължения, които са: 

√ без фиксиран падеж;  
√ с фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия 

отчет 
Заеми 
Заемите се признават първоначално по справедлива стойност, намалена с направените разходи 
по извършването на транзакцията. В последствие заемите се отчитат по амортизируема 
стойност; всяка разлика между дължимите плащания (нетирани с разходите по извършването 
на транзакциите) и стойността на заема се признава в отчета за доходите през периода на заема, 
като се използва метода на ефективната лихва. 
 
 

 
Предоставени заеми, без свързани предприятия 

Кредитополучател Валута Л. % Падеж Обезпечения / Гаранции 
ГБС Тонзос АД 97  .12.2016   
 лева  .   

Салда по предоставени заеми, без свързани предприятия 

Кредитополучател 
Вземания 

 до 1 година 
Вземания 

 над 1 година 
ГБС Тонзос АД 97    

Общо 97  - 
 

3. 10. 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. За просрочените 
задължения по данъци /не са начислени дължимите лихви за забава към датата на финансовия 
отчет.  
 

3. 11. 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 изискванията на КТ за забавени плащания към персонала са начислени /не са 
начислени/ лихви в размер на законовата лихва.  
 
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 
при пенсиониране, а ако е работил по-малко от 10 години при същия работодател – две брутни 
месечни заплати. Планът за доходи на персонала при пенсиониране не е финансиран. 
Дружеството определя своите задължения за изплащане на доходи на персонала при 
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пенсиониране като използва актюерски метод на оценка. 
 
Разходите за минал трудов стаж се признават като разход на линейна база за средния срок, 
докато доходите станат безусловно придобити. До степента, до която доходите са вече 
безусловно придобити, незабавно след въвеждане или промени в плана за доходи при 
пенсиониране, Дружеството признава разхода за минал трудов стаж веднага. 
 
Задължението за доходи на персонала при пенсиониране се състои от настоящата стойност на 
задължението за изплащане на тези доходи, намалена с непризнатите разходи за минал трудов 
стаж. 
 
 

3. 12. 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.  

3. 13. Пасиви държани за продажба МСФО 5 
 
Съгласно изикванията на МСФО5 Дружеството класифицира като пасиви държани за 
продажба, пасиви включени в група за изваждане от употреба.  Пасивите се оценяват в 
съответствие с изискванията на МСФО5.  

3. 14. Оценка на амортизируема/дисконтирана стойност 
 
Под амортизируема/дисконтирана стойност се разбира първоначалната стойност на актива 
нетна от възстановени суми и обезценки за загуби поради неплащане, дисконтирана до 
настоящата стойност с реален лихвен процент.  

3. 15. 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. 16.  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 Съдържание 
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Разходи за услуги 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).  

Основни материали, допълнителни 
материали и консумативи  

Тук се включват разходи направени за покупка на 
опаковъчни материали, канцеларски материали, печатни 
материали, горива, гуми и други стоки с ограничена 
стойност. 

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.)  

 

3. 17. Приходи 
 
Общ всеобхватен доход е промяната в собствения капитал през периода в резултат от операции 
и други събития, различни от промените в резултат от операции със собствениците в 
качеството им на собственици. 
Общият всеобхватен доход се състои от всички компоненти на „печалба или загуба” и на „друг 
всеобхватен доход”. 
Друг всеобхватен доход съдържа статии на приходи и разходи (включително корекции за 
прекласифициране), които не се признават в печалба или загуба, както е разрешено или се 
изисква от други МСФО.  
Компонентите на друг всеобхватен доход включват: 

� Промени в преоценъчния излишък (вж. МСС 16 Имоти,машини и съоръжения и МСС 
38 Нематериални активи); 

� Актюерски печалби и загуби по планове за дефинирани доходи, признати в 
съответствие с параграф 93А на МСС 19 Доходи на наети лица; 

� Печалби и загуби, възникващи от преизчисляване на финансовите отчети на 
чуждестранна дейност (вж. МСС 21 Ефекти от промените във обменните е курсове); 

� Печалби и загуби от преоценяване на финансови активи на разположение за продажба 
(вж. МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване); 

� Ефективната част от печалбите и загубите по хеджиращи инструменти при хеджиране 
на парични потоци (вж. МСС 39). 

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 
приемане на работата от клиента;  
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√ При дългосрочни услуги - на базата на етап на завършен договор;  
Етапът на завършен договор се определя на база на набраните към датата на изготвяне на 
отчета, разходи към общо предвидените разходи по договора.  /ако се ползва друг метод да се 
опише/ 

√ 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 
 
Други приходи и постъпления 
Този раздел включва всички приходи не генерирани от обичайната дейност на Дружеството. 
Постъпленията се оценяват по сумата на получените или дължими приходи, нетни от 
намаления, отстъпки и дарения.  
 

Описание Съдържание 

Други приходи и 
постъпления - разни 

Постъпления от други услуги (приходи от обработка на митнически 
документи), приходи от наем, приходи от преотдаване под наем, 
извънредни приходи, други необичайни приходи.  

Други приходи и 
постъпления - дарения  

Дарения, отразени в съответствие с принципа на начисление.  

Приходи от ликвидация 
на активи 

Приходи, произтичащи от ликвидация на дружества, освобождаване от 
дълготрайни материални активи, капиталови инвестиции, търгуеми 
ценни книжа. 

 

Финансовите приходи и разходи вече не могат да се компенсират във финансовия отчет по 
МСФО, а тябва да бъдат представени отделно.  

 

Описание Съдържание 

Дивиденти:  

a) от дъщерни предприятия 

б) от свързани предприятия 

Дивиденти по капиталови инвестиции, бруто удържани данъци при 
източника и данъчни кредити.  



"СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД , ЕИК: 121592481 
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2016 г 

 

 25

в) от други  

Други финансови приходи от 
нетекущи вземания 

Лихви по нетекущи вземания, дължими от дъщерни, асоциирани 
предприятия от малцинствени участия и други предприятия.  

Други финансови приходи от 
ценни книжа различни от 
капиталови инвестиции 
записани в нетекущи активи 

Лихви по облигации, държавни ценни книжа, депозитни 
сертификати и др., записани като нетекущи финансови активи.  

Други финансови приходи от 
ценни книжа различни от 
капиталови инвестиции 
записани в текущи активи 

Лихви по облигации, държавни ценни книжа, депозитни 
сертификати и др., записани като текущи финансови активи.  

Финансови приходи 
различни от гореописаните  

a) от дъщерни предприятия 

б) от свързани предприятия 

в) от малцинствени участия 

г) от други 

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, 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 
разходи  

a) от дъщерни предприятия 

б) от свързани предприятия 

в) от малцинствени участия 

г) от други предприятия 

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

Обезценки На капиталови инвестиции 

Обезценки На нетекущи финансови дълготрайни активи, различни от 
капиталови инвестиции 

Обезценки На текущи ценни книжа, различни от капиталови инвестиции.  

 

3. 18. 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.  
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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 
активиДружеството 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 
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 отперация 
или събитие, което е признато през същия или различен период директно в собствения капитал 

 

3. 19. 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 2016 година са оценени в 
настоящия финансов отчет по заключителния курс на БНБ.   
 

3. 20. 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 
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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. 
 

3. 21. Грешки и промени в счетоводната политика 
 
Грешки по смисъла на МСС8 могат да възникнат във връзка с признаването, оценяването, 
представянето или оповестяването на компоненти 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.  

Корекции за прекласификация са сумите, прекласифицирани към печалба или загуба през 
текущия период, които са признати в друг всеобхватен доход в текущия или предходен 
периоди. При прилагане счетоводна политика със задна дата или извършва преизчисляване със 
задна дата на статии във финансовия отчет или когато се прекласифицират статии във 
финансовия отчет, се представят три отчета за финансово състояние, два от всеки други отчети 
и свързаните с тях пояснителни приложения. Дружеството представя отчети за финансовото 
състояние към текущия период, които са признати в друг всеобхватен доход в текущия или 
предходен периоди: 

(а) края на текущия период; 

(б) края на предходния период (което отговаря на началото на настоящия период), и 

(в) началото на най-ранния сравним период. 

Когато Дружеството промени представянето или класификацията на статии във 
финансовите си отчети, Дружеството трябва да прекласифицира сравнителната 
информация, освен ако прекласификацията е практически невъзможна. Когато 
Дружеството прекласифицира сравнителни суми, то следва да оповести: 

(а) характера на прекласифицирането; 
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(б) сумата на всяка статия или група статии, които са прекласифицирани; и 

(в) причината за прекласифицирането. 

Когато прекласифицирането на сравнителна информация е практически невъзможно, 
Дружеството следва да оповести: 

(а) причината, поради която не е прекласифицирана информацията; и 

(б) същността на корекциите, които биха били направени, ако сравнителната 
информация беше прекласифицирана. 

3. 22. Сделки по плащания, базирани на акции   
 
Служителите (включително директорите) на Дружеството не получават възнаграждения под 
формата на сделки по плащания, базирани на акции, където служителите предоставят услуги в 
замяна на акции или права върху акции („сделки, уреждани със собствен капитал”). 

Дружеството прилага МСФО 2 при отчитането на всички сделки за плащане на базата на акции, 
включително:  

√ сделки за плащане на базата на акции, уреждани чрез издаване на капиталови 
инструменти, при които Дружеството получава стоки или услуги като възнаграждение 
за капиталови инструменти на самото дружество (включително акции и опции за 
акции); 

√ сделки за плащане на базата на акции, уреждани чрез издаване на капиталови 
инструменти, при които Дружеството придобива стоки или услуги, като поема 
задължения към доставчика на тези стоки или услуги за сумите, базирани на цената 
(или стойността) на акциите на Дружеството или на други капиталови инструменти на 
Дружеството;  

√ сделки, при които Дружеството получава или придобива стоки или услуги и при които 
условията на споразумението предоставят или на Дружеството, или на доставчика на 
тези стоки или услуги възможност за избор дали Дружеството да уреди сделката в 
парични средства или чрез емитиране на капиталови инструменти; 

Дружеството признава получените или придобити стоки и услуги в сделки за плащане на базата 
на акции, когато получи стоките или с получаването на услугите.  

Когато стоките или услугите, получени или придобити в сделка за плащане на базата на акции, 
не отговарят на условията за признаване като активи, те се признават като разходи. 

Когато стоките или услугите са получени като престация срещу дялове или акции на 
Дружеството транзакцията се оценява по справедливата стойност на получените стоки и услуги 
на датата на получаването им, когато това е възможно. Ако справедливата стойност не може 
надеждно да се оцени, тогава транзакцията се признава по справедливата стойност на капитала, 
който Дружеството издава като насрещна престация. 

Когато стоките или услугите са получени от Дружеството при условията на избор дали да се 
плати в брой или чрез издаване на капиталови инструменти - ако Дружеството трябва да погаси 
задължението с пари в брой или други активи, то отчита сделката или елементите на сделката 
като уредена с парични средства в брой. Останалата част на сделката се базира на капитала. 

 

3. 23. 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.  
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Признаването на финансовия доход се основава на модел, отразяващ постоянна и периодична 
норма на възвръщаемост върху нетната инвестиция на лизингодателя, свързана с финансовия 
лизинг.  
Приходът от продажбата, признат в началото на срока на финансовия лизинг от лизингодателя, 
представлява справедливата стойност на актива или ако тя е по-ниска – сегашните стойности на 
минималните лизингови плащания, изчислени при пазарен лихвен процент. Себестойността на 
продажбата в началото на срока на лизинговия договор е себестойността или балансовата 
стойност, ако са различни, на наетата собственост, намалена със сегашната стойност на 
негарантираната остатъчна стойност.  
 

3. 24. 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; 
 

3. 25. 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 

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. 26. 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 
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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 
 
1.2.1. Разходи за материали 

Вид разход 2016 г. 2015 г. 
Ел. енергия 1 

Общо 1 - 

1.2.2. Разходи за външни услуги 
Вид разход 2016 г. 2015 г. 

Консултански и други договори 1 3 
Наеми 2 2 
Съобщителни услуги 1  
Такси КФН, БФБ, ЦД и др. 2 2 

Общо 6 7 

1.2.3. Разходи за амортизации 
Разходи за амортизации на: 2016 г. 2015 г. 
Административни в т.ч. 1 2 
дълготрайни материални активи 1 2 

Общо 1 2 

1.2.4. Разходи за заплати и осигуровки 
Разходи за: 2016 г. 2015 г. 

Заплати на в т.ч. 82 76 
административен персонал 82 76 
Осигуровки на в т.ч. 15 12 
административен персонал 15 12 

Общо 97 88 

1.2.5. Обезценка на активи 
Разходи от обезценка на: 2016 г. 2015 г. 

Вземания 17 
Общо 17 - 

1.2.6. Други разходи 
Вид разход 2016 г. 2015 г. 

Други 31 63 
Общо 31 63 

 
1.2.7. Финансови разходи  

Вид разход 2016 г. 2015 г. 
Други финансови разходи 1 1 

Общо 1 1 

1.2.8. Разходи за данъци 
Вид разход 2016 г. 2015 г. 

Данъци от печалбата 2 
Общо 2 - 
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2. Отчет за финансовото състояние 
2. 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 

Към 31 декември 2016 и 2015 година Имотите, машините съоръженията и оборудването 
включват: 
 

 Земи Земи и 
сгради 

Съоръже

ния 
Машини и 
обороудване 

Транспорт

ни 
средства 

Други 
активи 

Капитал

изирани 
разходи 

Общо 

Отчетна стойност 
Салдо към 
31.12.2014   8 8 

Излезли  (4) (4) 
Салдо към 
31.12.2015 - - - 4 - - - 4 

Излезли (4) (4) 
Салдо към 
31.12.2016 - - - - - - - - 

Амортизация  
Салдо към 
31.12.2014 (6) (6) 

Излезли 3 3 
Салдо към 
31.12.2015 - - - (3) - - - (3) 

Постъпили (1) (1) 

Излезли 4 4 
Салдо към 
31.12.2016 - - - - - - - - 

Балансова стойност  
Балансова 
стойност към 
31.12.2015 - - - 1 - - - 1 
Балансова 
стойност към 
31.12.2016 - - - - - - - - 

 

2.2. Финансови активи нетекущи 
Инвестиции в асоциирани предприятия 

Участия 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 
размер стойност размер стойност 

Бор 1958 АД Русе 31% 15 31% 15 
Общо 15 15 

Инвестиции в други предприятия 

Участия 
31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 

размер стойност размер стойност 
Климатех АД 13% 112 13% 112 
ГБС Инфраструктурно строителство АД 4% 250 4% 250 
Бъдеще Бутово АД 5% 9 5% 9 
Бял Бор АД 5% 3 5% 3 
Черноморско злато АД 0% 4 0% 6 
ГБС Тонзос АД 1% 13 1% 13 

Общо 391 393 
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2.3. Активи по отсрочени данъци 

Временна разлика 

31 декемември 2015 
Движение на отсрочените данъци 2016г. 

31 декемември 2016 
увеличение намаление  

Данъчна 
основа 

Временна 
разлика 

Данъчна 
основа 

Временна 
разлика 

Данъчна 
основа 

Временна 
разлика 

Данъчна 
основа 

Временна 
разлика 

Активи по отсрочени данъци 

Обезценка   
17 2 

  
17 2 

Общо активи: - - 17 2 - - 17 2 
Отсрочени 
данъци (нето) - - 17 2 - - 17 2 

 

2.4. Текущи вземания 
Вид 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 

Вземания от свързани предприятия в т.ч. /нето/ 333 333 
Вземания по дивиденти 333 333 
Вземания по съдебни спорове /нето/ 53 70 
Вземания по съдебни спорове 53 70 
Други вземания в т.ч. /нето/ 98 222 
Други краткосрочни вземания 98 222 

Общо 484 625 
 

2.5. Парични средства  
Вид 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 

Парични средства в брой в т.ч. 2 2 
В лева 2 2 
Парични средства в разплащателни сметки в 
т.ч. 8 11 
В лева 8 11 

Общо 10 13 
 

2. 6. Основен капитал 

Акционер 
2016 г. 2015 г. 

Брой 
акции 

Стойност-
лв Платени 

% 
Дял 

Брой 
акции 

Стойност-
лв Платени 

% 
Дял 

Главболгарстрой АД 189 000 189 000 189 000 50% 188 000 188 000 188 000 50% 

Други юридически 
лица 4 323 4 323 4 323 1% 4 323 4 323 4 323 1% 

Физически лица 181 965 181 965 181 965 49% 182 965 182 965 182 965 49% 
Общо: 375 288 375 288 375 288 100% 375 288 375 288 375 288 100% 
 
 

2. 7. Резерви 

  

Резерв от 
последващи 
оценки на 
активи 

Общи 
резерви 

Други 
резерви 

Общо 
резерви 

Салдо към 31.12.2015 г. 84 662 746 
Преизчислени резерви към 01.01.2016 г. - 84 662 746 
Преизчислени резерви към 31.12.2016 г. - 84 662 746 
Резерви към 31.12.2016 - 84 662 746 
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2. 8. Финансов резултат 
Загуба към 31.12.2014 г. (254) 
Увеличения от: 172 
Загуба за годината 2015 (161) 
Промени в счетоводната полтика, грешки и др. 333 
Намаления от: - 
Покриване на загуби с резерви и печалби 
Отписан преоценъчен резерв - 
Промени в счетоводната полтика, грешки и др. - 
Загуба към 31.12.2015 г. (82) 
Увеличения от: (152) 
Загуба за годината 2016 (152) 
Промени в счетоводната полтика, грешки и др. - 
Намаления от: - 
Покриване на загуби с резерви и печалби 
Отписан преоценъчен резерв 
Промени в счетоводната полтика, грешки и др. 
Загуба към 31.12.2016 г. (152) 

Финансов резултат към 31.12.2014 г. (254) 
Финансов резултат към 31.12.2015 г. (82) 
Финансов резултат към 31.12.2016 г. (234) 

 

2. 9. Задължения към персонал 
 

Задължения свързани с персонала 
Вид 31.12.2016 г. 31.12.2015 г. 

Задължения към персонала 12 11 
Задължения към осигурителни 
предприятия 3 1 

Общо 15 12 
 

4. Други оповестявания 

4.1. Доход на акция 
Основният доход/(загуба) на акция е изчислен като нетната печалба/(загуба), подлежаща на 
разпределение между притежателите на обикновени акции е разделена на среднопретегления 
брой акции за периода. 

    Емитирани Изкупени Акции 
Брой 
дни Ср.прет 

Ср.прет 
бр 

    акции собст.акц в обръщ. в обръщ бр/дни акц/Дни 
Салдо към: 1.1.2016 375288  0   1 375288 
Салдо на 31.12.2016 375288  0 375288 365 1 375288 
Всичко ср.претеглен 
бр.акции 375288 
    
Забележка: Изчисл на ср.прет брой се изв на база един от двата варианта който е по подходящ в конкретния 
случай-дни или месеци 
  

 

  
Изчисляване на доход от акция:   
Нетна печалба/загуба: -151322.73   
    
Среднопрет 
бр.акции/ДНИ/     375288   Доход на акция: -0,41 
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4.2. . Цели и политика за управление на финансовия риск 
Дружеството е анализирало ефектите от МСФО 7 и изменението на МСС 1 и счита, че 
основните допълнителни оповестявания ще се отнасят до анализа на чувствителността на 
пазарния риск  
 
Кредитен и ликвиден риск 

Кредитният риск или рискът, произтичащ от възможността Дружеството да не получи в 
договорения размер финансов актив.  
 
Степента на кредитния риск, на който е изложено Дружеството се определя от стойността на 
търговските и други краткосрочни вземания и активи към датата на баланса. Към 31 декември 
2016 година и 31 декември 2015 година, максималната кредитна експозиция на Дружеството 
при условие, че неговите контрагенти не изпълнят своите финансови задължения възлиза 
съответно на 494 хиляди лева и 638 хиляди лева. 
 
Максималната кредитна експозиция на Дружеството е представена по-долу: 
  

  31 декември  
2016 

 31 декември  
2015 

     
     Парични средства  10  13 
Блокирани парични средства     
Търговски и други краткосрочни вземания, нетно  484  625 
     Общо  494  638 
 
Ликвидният риск произтича от възможността Дружеството да не осигури достатъчно външно 
финансиране, както и контрагентите да не изпълнят своите финансови задължения на 
договорените падежи. В допълнение, периодично се извършва преглед и оценка на 
събираемостта на търговските и други краткосрочни вземания като за тези, които са 
трудносъбираеми и несъбираеми се заделят резерви, както е посочено по-горе. 
 
Лихвен и валутен риск 

Лихвеният риск произтича от колебанията в цената на финансов инструмент в зависимост от 
промените в лихвените нива. 
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.  

 

Риск на ликвидността 
 
Целта на дружеството е да поддържа равновесие между постоянното финансиране и 
гъвкавостта чрез използване на кредити, финансови лизинги и др.   
 

4.3.  Събития след края на отчетния период 
Не са настъпили събития след края на отчения период, които да налагат допълнителни 
корекции и/или оповестявания във финансовия отчет на Дружеството за годината, 
приключваща на 31 декември 2016 г.  
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4.4. Действащо дружество 
Ръководството на Дружеството счита, че Дружеството е действащо и ще остане действащо, 
няма планове и намерения за преустановяване на дейността.  
 

Показатели 

№ Показатели 
2016 г. 2015 г. Разлика 

Стойност Стойност Стойност % 
1 Нетекущи активи /общо/              408              413                 (5) -1% 

2 
Краткотрайни активи  /общо/ 
в т.ч.              494              638             (144) -23% 

3 
  Активи държани за 
продажба                 -                   -                   -    #DIV/0! 

4   Материални запаси                 -                   -                   -    #DIV/0! 
5   Краткосрочни вземания              484              625             (141) -23% 

6 
  Краткосрочни финансови 
активи                 -                   -                   -    #DIV/0! 

7   Парични средства                10                13                 (3) -23% 
8 Обща сума на активите              902           1 051             (149) -14% 
9 Собствен капитал              887           1 039             (152) -15% 
10 Финансов резултат            (234)              (82)            (152) 185% 
11 Дългострочни пасиви                 -                   -                   -    #DIV/0! 
12 Краткосрочни пасиви                15                12                  3  25% 
13 Обща сума на пасивите                15                12                  3  25% 
14 Приходи общо                 -                   -                   -    #DIV/0! 
15 Приходи от продажби                 -                   -                   -    #DIV/0! 
16 Разходи общо              154              161                 (7) -4% 

Коефициенти 

№ Коефициенти 
2016 г. 2015 г. Разлика 

Стойност Стойност Стойност % 
  Рентабилност:         
1 На собствения капитал           (0,26)           (0,08) -0,1848886 2,3426733 
2 На активите           (0,26)           (0,08)           (0,18) 233% 
3 На пасивите         (15,60)           (6,83)           (8,77) 128% 
4 На приходите от продажби #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 
  Ефективност:         
5 На разходите                 -                   -                   -    #DIV/0! 
6 На приходите #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 
  Ликвидност:         
7 Обща ликвидност           32,93           53,17          (20,23) -38% 
8 Бърза ликвидност           32,93           53,17          (20,23) -38% 
9 Незабавна ликвидност             0,67             1,08            (0,42) -38% 
10 Абсолютна ликвидност             0,67             1,08            (0,42) -38% 
  Финансова автономност:         

11 Финансова автономност           59,13           86,58          (27,45) -32% 
12 Задлъжнялост             0,02             0,01             0,01  46% 

 

4.5 . Възнаграждение за одит 
Съгласно чл. 30, ал. 1 от Закона за счетоводството Дружеството оповестява, че  
възнаграждението за независим финансов одит на ГФО за 2016 г. е в размер на.1500 лв. без 
ДДС, като не са ползвани услуги, свързани с данъчни консултации или други, несвързани с 
одита. 
 
 


