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Пояснения към финансовия отчет 
1. Предмет на дейност 

Предметът на дейност на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД 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; 

Дружеството е регистрирано като акционерно дружество в Търговския регистър с ЕИК 
121592481. Седалището на Дружеството е в гр. София. Адресът на управление е: гр. София 
1619, ул. “Дамяница” № 3-5. Адресът на дейност е: гр. София 1606, бул. „Ген. Тотлебен“ 34, 
сграда 6, ет. 3, офис 12. 

Акциите на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД са приети за търговия на Алтернативен пазар BaSE 
на “Българска фондова борса” АД  

Системата на управление е двустепенна. Към 31.12.2018 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 Станкова – 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. 

Броят на персонала към 31 декември 2018 г. е 2. 

 

2. Основа за изготвяне на финансовия отчет 

Финансовият отчет на Дружеството е съставен в съответствие с Международните стандарти за 
финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни 
счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (МСФО, приети от ЕС). По 
смисъла на параграф 1, точка 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, 
приложим в България, терминът „МСФО, приети от ЕС“ представляват Международните 
счетоводни стандарти (МСС), приети в съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета. 

Финансовият отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута на 
Дружеството. Всички суми са представени в хиляди лева (хил. лв.) (включително 
сравнителната информация за 2017 г.), освен ако не е посочено друго. 

Ръководството носи отговорност за съставянето и достоверното представяне на 
информацията в настоящия финансов отчет. 

Този финансов отчет е индивидуален.  

Финасовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие. 

Дружеството отчита загуба за периода в размер на 366 хил. лв. и негативен паричен поток от 
оперативна дейност в размер на 11 хил. лв. Текущите пасиви не надвишават текущите активи  . 

Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет ръководството е направило преценка 
на способността на Дружеството да продължи своята дейност като действащо предприятие на 
база на наличната информация за предвидимото бъдеще. След извършения преглед на 
дейността на Дружеството ръководството очаква, че Дружеството има достатъчно финансови 
ресурси, за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще и продължава да прилага 
принципа за действащо предприятие при изготвянето на финансовия отчет. 
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3. Промени в счетоводната политика 

3.1. Нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които са влезли в сила от 1 
януари 2018 г. 

Дружеството прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, 
разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които имат 
ефект върху финансовия отчет на Дружеството и са задължителни за прилагане от годишния 
период, започващ на 1 януари 2018 г.: 

 
МСФО 9 „Финансови инструменти” в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС 
МСФО 9 „Финансови инструменти“ заменя МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и 
оценяване”. Новият стандарт въвежда значителни промени в класификацията и оценяването 
на финансови активи, както и нов модел на очакваните кредитни загуби за обезценка на 
финансови активи. 
При прилагането на МСФО 9 Дружеството е използвало преходното облекчение и е избрало да 
не преизчислява предходни периоди. Разлики, възникващи от прилагането на МСФО 9, във 
връзка с класификация, оценяване и обезценка се признават в неразпределената печалба. 
МСФО 9 съдържа и нови изисквания относно счетоводното отчитане на хеджирането. Новите 
изисквания имат за цел да доближат отчитането на хеджирането по-близко до дейностите на 
Дружеството по управление на риска, като се увеличи допустимият обхват както на 
хеджираните позиции, така и на хеджиращите инструменти и се представи по-принципен 
подход за оценяване на ефективността на хеджирането. Дружеството прилага новите 
изисквания за отчитане на хеджирането за  бъдещи периоди и всички хеджиращи 
взаимоотношения могат да бъдат разглеждани като продължаващи хеджиращи 
взаимоотношения. 
 
Прилагането на МСФО 9 е засегнало следните области: 
 
• Класификация и оценяване на финансовите активи на Дружеството 

 
Ръководството държи повечето финансови активи, за да събира свързаните с тях договорни 
парични потоци. Голяма част от инвестициите, класифицирани по-рано като инвестиции, 
държани до падеж, продължават да се оценяват по амортизирана стойност. Част от 
инвестициите, класифицирани по-рано като инвестиции на разположение за продажба, както и 
някои други финансови активи, сега се оценяват по справедлива стойност през печалбата 
или загубата, тъй като паричните потоци не представляват единствено плащания по главница 
и лихва. 
 Оценъчна категория Ефекти от прилагане на МСФО 9  
 Финансови 

активи  
съгласно  
МСС 39 

Финансови  
активи  

съгласно  
МСФО 9  

Салдо  
31 декември  

2017 г.  
МСС 39 

Рекласи-
фикация 

Очаквани 
кредитни 
загуби/ 

Преоценка 

Салдо  
1 януари  

2018 г.  
МСФО 9 

 
Нетекущи финансови активи 
Облигации До падеж Амортизирана 

стойност     
Котирани на 
борсата капиталови 
инструменти 

На разположение 
за продажба 

Справедлива 
стойност през 
печалба или загуба     

Инвестиция в АА На разположение 
за продажба 

Справедлива 
стойност през 
печалба или загуба 124  - 124 

   124  0 124 
Текущи финансови активи 
Кредити и вземания 
от клиенти 

Кредити и 
вземания 

Амортизирана 
стойност 39   39 

Инвестиции 
държани до падеж 

Държани до 
падеж 

Амортизирана 
стойност     

Държавни ценни 
книжа 

На разположение 
за продажба 

Справедлива 
стойност през друг 
всеобхватен доход     

Корпоративни 
облигации 

На разположение 
за продажба 

Амортизирана 
стойност .    

   163   163 

 
• Обезценка на финансови активи по модела на очакваните кредитни загуби 
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Моделът на очакваните кредитни загуби има ефект върху търговските вземания на 
Дружеството, както и върху дълговите инструменти, които преди са били класифицирани в 
категориите държани до падеж или на разположение за продажба. За активи по договор, 
произтичащи от МСФО 15 и за търговски вземания Дружеството прилага опростен подход за 
признаване на очакваните кредитни загуби, тъй като те не съдържат съществен компонент на 
финансиране. 

 

Годишни подобрения на МСФО 2014-2016 г., в сила от 1 януари 2018 г., приети от ЕС 

• МСФО 1 “Прилагане за първи път на МСФО” – Премахване на краткосрочните 
освобождавания за предприятия, които прилагат за първи път МСФО, относно 
преминаване към МСФО 7, МСС 19 и МСФО 10, които вече не са приложими.  

• МСС 28 “Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия” – Оценяване на 
асоциирано или съвместно предприятие по справедлива стойност. Изменението 
пояснява, че изборът от страна на организации с рисков капитал, съвместни фондове, 
тръстове и подобни организации да оценяват инвестициите в асоциирани или 
съвместни предприятия по справедлива стойност през печалбата или загубата следва 
да се извършва отделно за всяко асоциирано или съвместно предприятие при 
първоначално признаване. 

 

3.2. Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се 
прилагат от по-ранна дата от Дружеството 

Към датата на одобрение на този финансов отчет са публикувани нови стандарти, изменения и 
разяснения към съществуващи вече стандарти, но не са влезли в сила или не са приети от ЕС 
за финансовата година, започваща на 1 януари 2018 г., и не са били приложени от по-ранна 
дата от Дружеството. Не се очаква те да имат съществен ефект върху финансовите отчети на 
Дружеството. Ръководството очаква всички стандарти и изменения да бъдат приети в 
счетоводната политика на Дружеството през първия период, започващ след датата на 
влизането им в сила. 

Промените са свързани със следните стандарти: 

• МСФО 9 „Финансови инструменти” (изменен) – Предплащания с отрицателно 
компенсиране,  в сила от 1 януари 2019 г., приет от ЕС 

• МСФО 14 „Отсрочени сметки при регулирани цени” в сила от 1 януари 2016 г., все още не 
е приет от ЕС 

• МСФО 16 „Лизинг” в сила от 1 януари 2019 г., приет от ЕС 
• МСФО 17 „Застрахователни договори” в сила от 1 януари 2021 г., все още не е приет от 

ЕС 
• МСС 19 „Доходи на наети лица“ (изменен) – Промяна в плана, съкращаване или 

уреждане - в сила от 1 януари 2019 г., все още не е приет от ЕС 
• МСС 28 „Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия“ (изменен) – 

Дългосрочни участия в асоции. рани и съвместни предприятия в сила от 1 януари 2019 г., 
все още не е приет от ЕС.  

• КРМСФО 23 „Несигурност относно отчитането на данък върху дохода” в сила от 1 януари 
2019 г., все още не е приет от ЕС 

• Годишни подобрения на МСФО 2015-2017 г., в сила от 1 януари 2019 г., все още не са 
приети от ЕС 
 

4. Счетоводна политика 

4.1. Общи положения 

Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на този индивидуален 
финансов отчет, са представени по-долу. 
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Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципите за оценяване на всички видове 
активи, пасиви, приходи и разходи съгласно МCФО. Базите за оценка са оповестени подробно 
по-нататък в счетоводната политика към индивидуалния  финансовия отчет. 

Следва да се отбележи, че при изготвянето на представения финансов отчет са използвани 
счетоводни оценки и допускания. Въпреки че те са базирани на информация, предоставена на 
ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет, реалните резултати могат да се 
различават от направените оценки и допускания. 

 

4.2. Представяне на финансовия отчет 

Финансовият отчет е представен в съответствие c МCC 1 „Представяне на финансови отчети”.. 

Дружеството представя отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход в 
Eдинен отчет за всеобхвания доход.  

 

4.3. Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия  

Асоциирани са тези предприятия, върху които Дружеството е в състояние да оказва 
значително влияние, но които не са нито дъщерни предприятия, нито съвместно контролирани 
предприятия. Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат по цена на придобиване . 

Дружеството признава дивидент от съвместно контролирано предприятие или асоциирано 
предприятие в печалбата или загубата в своите индивидуални финансови отчети, когато бъде 
установено правото му да получи дивидента.  

 

4.4. Сделки в чуждестранна валута 

Сделките в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута на Дружеството по 
официалния обменен курс към датата на сделката (обявения фиксинг на Българска народна 
банка). Печалбите и загубите от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези 
сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута към края на отчетния 
период, се признават в печалбата или загубата. 

Непаричните позиции, оценявани по историческа цена в чуждестранна валута, се отчитат по 
обменния курс към датата на сделката (не са преоценени). Непаричните позиции, оценявани по 
справедлива стойност в чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс към датата, на 
която е определена справедливата стойност. 

 

4.5. Приходи 

Дружеството не е реализирало приходи, свързани с основната си дейност през отчетната 
финансова година. 

За да определи дали и как да признае приходи, Дружеството използва следните 5 стъпки: 

1 Идентифициране на договора с клиент 
2 Идентифициране на задълженията за изпълнение 
3 Определяне на цената на сделката  
4 Разпределение на цената на сделката към задълженията за изпълнение 
5 Признаване на приходите, когато са удовлетворени задълженията за изпълнение. 

Приходите се признават или в даден момент или с течение на времето, когато или докато 
Дружеството удовлетвори задълженията за изпълнение, прехвърляйки обещаните стоки или 
услуги на своите клиенти. 

Дружеството признава като задължения по договор възнаграждение, получено по отношение 
на неудовлетворени задължения за изпълнение и ги представя като други задължения в отчета 
за финансовото състояние. По същия начин, ако Дружеството удовлетвори задължение за 
изпълнение, преди да получи възнаграждението, то признава в отчета за финансовото 
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състояние или актив по договора, или вземане, в зависимост от това дали се изисква нещо 
друго освен определено време за получаване на възнаграждението. 

 

4.5.1. Приходи от лихви и дивиденти 

Приходите от лихви са свързани с предоставени заеми. Те се отчитат текущо по метода на 
ефективната лихва.  

Приходите от дивиденти се признават в момента на възникване на правото за получаване на 
плащането. 

 

4.6. Оперативни разходи 

Оперативните разходи се признават в печалбата или загубата при ползването на услугите или                     
на датата на възникването им.  

Следните оперативни разходи винаги се отразяват като текущ разход в момента на 
възникването им:    

– Общи и административни разходи (освен ако не са за сметка на клиента); 

 

4.7. Разходи за лихви и разходи по заеми 

Разходите за лихви се отчитат текущо по метода на ефективната лихва. 

Разходите по заеми основно представляват лихви по заемите на Дружеството. Всички разходи 
по заеми, които директно могат да бъдат отнесени към закупуването, строителството или 
производството на един отговарящ на условията актив, се капитализират през периода, в който 
се очаква активът да бъде завършен и приведен в готовност за използване или продажба. 
Останалите разходи по заеми следва да се признават като разход за периода, в който са 
възникнали, в Единния отчет за всеобхватн доход на ред „Финансови разходи”.  

 

4.8. Финансови инструменти съгласно МСФО 9, считано от 01.01.2018 г.  

4.8.1. Признаване и отписване 

Финансовите активи и финансовите пасиви се признават, когато Дружеството стане страна по 
договорните условия на финансовия инструмент. 

Финансовите активи се отписват, когато договорните права върху паричните потоци от 
финансовия актив изтичат или когато финансовият актив и по същество всички рискове и 
изгоди се прехвърлят. 

Финансовите пасиви се отписват, когато задължението, посочено в договора, е изпълнено, е 
отменено или срокът му е изтекъл. 

4.2.2.Класификация и първоначално оценяване на финансови активи 

Първоначално финансовите активи се отчитат по справедлива стойност, коригирана с 
разходите по сделката, с изключение на финансовите активи по справедлива стойност през 
печалбата или загубата и търговските вземания, които не съдържат съществен финансов 
компонент. Първоначалната оценка на финансовите активи по справедлива стойност през 
печалбата или загубата не се коригира с разходите по сделката, които се отчитат като текущи 
разходи.  

Първоначалната оценка на търговските вземания, които не съдържат съществен финансов 
компонент представлява цената на сделката съгласно МСФО 15. 

В зависимост от начина на последващо отчитане, финансовите активи се класифицират в една 
от следните категории: 

• дългови инструменти по амортизирана стойност; 
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• финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата; 
• финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход с или без 

рекласификация в печалбата или загубата в зависимост дали са дългови или 
капиталови инструменти. 

Класификацията на финансовите активи се определя на базата на следните две условия: 

• бизнес моделът на Дружеството за управление на финансовите активи; 
• характеристиките на договорните парични потоци на финансовия актив. 

Всички приходи и разходи, свързани с финансовите активи, които са признати в печалбата и 
загубата, се включват във финансови разходи, финансови приходи или други финансови 
позиции с изключение на обезценката на търговските вземания, която се представя на ред 
други разходи в Единния отчет за всеобхватния доход. 

4.2.3.Последващо оценяване на финансовите активи 
Дългови инструменти по амортизирана стойност  

Финансовите активи се оценяват по амортизирана стойност, ако активите изпълняват следните 
критерии и не са определени за оценяване по справедлива стойност през печалбата и 
загубата: 

• дружеството управлява активите в рамките на бизнес модел, чиято цел е да държи 
финансовите активи и да събира техните договорни парични потоци; 

• съгласно договорните условия на финансовия актив на конкретни дати възникват 
парични потоци, които са единствено плащания по главница и лихва върху 
непогасената сума на главницата. 

Тази категория включва недеривативни финансови активи като заеми и вземания с фиксирани 
или определими плащания, които не се котират на активен пазар. След първоначалното 
признаване те се оценяват по амортизирана стойност с използване на метода на ефективната 
лихва. Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от него е несъществен. Дружеството 
класифицира в тази категория парите и паричните еквиваленти / паричните средства, 
търговските и други вземания, както и регистрирани на борсата облигации, които преди са били 
класифицирали като финансови активи, държани до падеж в съответствие с МСС 39. 

• Търговски вземания  
Търговските вземания са суми, дължими от клиенти за продадени стоки или услуги, извършени 
в обичайния ход на стопанската дейност. Обикновено те се дължат за уреждане в кратък срок и 
следователно са класифицирани като текущи. Търговските вземания се признават 
първоначално в размер на безусловното възнаграждение, освен ако съдържат значителни 
компоненти на финансиране. Дружеството държи търговските вземания с цел събиране на 
договорните парични потоци и следователно ги оценява по амортизирана стойност, като 
използва метода на ефективната лихва. Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от него 
е несъществен. 

Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата  

Финансови активи, за които не е приложим бизнес модел „държани за събиране на договорните 
парични потоци“ или бизнес модел „държани за събиране и продажба“, както и финансови 
активи, чиито договорни парични потоци не са единствено плащания на главница и лихви, се 
отчитат по справедлива стойност през печалбата или загубата.  

Тази категория съдържа също така инвестиции в капиталови инструменти. Дружеството отчита 
тези инвестиции по справедлива стойност през печалбата или загубата и не е направила 
неотменим избор да отчита инвестициите посочени в т. 6.1  по справедлива стойност през друг 
всеобхватен доход. Съгласно МСС 39 инвестициите на Дружеството посочени в т.6.1. са били 
оценена по себестойност, намалена с разходи за обезценка, тъй като се е считало, че нейната 
справедлива стойност не може да бъде оценена по надежден начин. 

Промените в справедливата стойност на активите в тази категория се отразяват в печалбата и 
загубата. Справедливата стойност на финансовите активи в тази категория се определя чрез 
котирани цени на активен пазар или чрез използване на техники за оценяване, в случай че 
няма активен пазар. 
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Финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход 

Дружеството отчита финансовите активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, 
ако активите отговарят на следните условия: 

• Дружеството управлява активите в рамките на бизнес модел, чиято цел е да държи 
финансовите активи, за да събира договорни парични потоци и да ги продава; и 

• Съгласно договорните условия на финансовия актив на конкретни дати възникват 
парични потоци, които са единствено плащания на главница и лихви върху 
непогасената сума на главницата. 

парични Финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход включват:  

• Капиталови ценни книжа, които не са държани за търгуване и които дружеството 
неотменимо е избрало при първоначално признаване, да признае в тази категория. 
Това са стратегически инвестиции и групата счита тази класификация за по-
релевантна. 

• Дългови ценни книжа, при които договорните парични потоци са само главница и лихви, 
и целта на бизнес модела на дружеството за държане се постига както чрез събиране 
на договорни потоци, така и чрез продажба на финансовите активи. 

При освобождаването от капиталови инструменти от тази категория всяка стойност, отчетена в 
преоценъчния резерв на инструментите се прекласифицира в неразпределената печалба. 

При освобождаването от дългови инструменти от тази категория всяка стойност, отчетена в 
преоценъчния резерв на инструментите се прекласифицира в печалбата или загубата за 
периода. 

4.8.2. Обезценка на финансовите активи  

Новите изисквания за обезценка съгласно МСФО 9, използват повече информация, 
ориентирана към бъдещето, за да признаят очакваните кредитни загуби – моделът за 
„очакваните кредитни загуби“, който замества „модела на понесените загуби“, представен в 
МСС 39. 

Инструментите, които попадат в обхвата на новите изисквания, включват заеми и други 
дългови финансови активи, оценявани по амортизирана стойност / по справедлива стойност 
през друг всеобхватен доход, търговски вземания, активи по договори, признати и оценявани 
съгласно МСФО 15, както и кредитни ангажименти и някои договори за финансова гаранция 
(при емитента), които не се отчитат по справедлива стойност през печалбата или загубата. 

Признаването на кредитни загуби вече не зависи от настъпването на събитие с кредитна 
загуба. Вместо това Дружеството разглежда по-широк спектър от информация при оценката на 
кредитния риск и оценяването на очакваните кредитни загуби, включително минали събития, 
текущи условия, разумни и поддържащи прогнози, които влияят върху очакваната събираемост 
на бъдещите парични потоци на инструмента. 

При прилагането на тази подход, насочен към бъдещето, се прави разграничение между: 

• финансови инструменти, чието кредитното качество не се е влошило значително 
спрямо момента на първоначалното признаване или имат нисък кредитен риск (Фаза 1) 
и 

• финансови инструменти, чието кредитното качество се е влошило значително спрямо 
момента на първоначалното признаване или на които кредитния риск не е нисък (Фаза 
2) 

• „Фаза 3“ обхваща финансови активи, които имат обективни доказателства за обезценка 
към отчетната дата. Нито един от финансовите активи на Дружеството не попада в тази 
категория. 

12-месечни очаквани кредитни загуби се признават за първата категория, докато очакваните 
загуби за целия срок на финансовите инструменти се признават за втората категория. 
Очакваните кредитни загуби се определят като разликата между всички договорни парични 
потоци, които се дължат на Дружеството и паричните потоци, които тя действително очаква да 
получи („паричен недостиг“). Тази разлика е дисконтирана по първоначалния ефективен лихвен 
процент (или с коригирания спрямо кредита ефективен лихвен процент). 
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Изчисляването на очакваните кредитни загуби се определя на базата на вероятностно 
претеглената приблизителна оценка на кредитните загуби през очаквания срок на финансовите 
инструменти. 

Търговски и други вземания, активи по договор и вземания по лизингови договори 

Дружеството използва опростен подход при отчитането на търговските и други вземания, както 
и на активите по договор и признава загуба от обезценка като очаквани кредитни загуби за 
целия срок. Те представляват очакваният недостиг в договорните парични потоци, като се има 
предвид възможността за неизпълнение във всеки момент от срока на финансовия инструмент. 
Дружеството използва своя натрупан опит, външни показатели и информация в дългосрочен 
план, за да изчисли очакваните кредитни загуби чрез разпределянето на клиентите по 
индустрии и срочна структура на вземанията и използвайки матрица на провизиите. 

Дружеството обезценява с x% стойностите, които са с  изтекъл срок от x до x дни, с x% - 
стойностите, които са с изтекъл срок между х и х дни и напълно, 100% обезценява стойностите, 
които са с изтекъл срок  повече от х дни. 

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход 

Дружеството признава очакваните 12-месечни кредитни загуби за финансови активи, отчитани 
по справедлива стойност през друг всеобхватен доход. Тъй като повечето от тези инструменти 
имат добър кредитен рейтинг, вероятността от неизпълнение се очаква да бъде ниска. Въпреки 
това към всяка отчетна дата Дружеството оценява дали съществува значително увеличение на 
кредитния риск на инструмента. 

При оценяването на тези рискове Дружеството разчита на готовата налична информация като 
кредитните рейтинги, публикувани от основните агенции за кредитен рейтинг за съответния 
актив. Дружеството държи единствено прости финансови инструменти, за които специфични 
кредитни рейтинги обикновено са на разположение. Ако няма информация или информацията 
относно факторите, които влияят на рейтинга на наличния актив, е ограничена, Дружеството 
обединява подобни инструменти в един портфейл, за да оцени на тази база дали има 
значително увеличение на кредитния риск. 

В допълнение, Дружеството разглежда и други показатели като неблагоприятни промени в 
дейността, икономически или финансови условия, които могат да засегнат способността на 
издателя на капиталовия инструмент / кредитополучателя да изпълни задълженията си по 
дълга или неочаквани промени в оперативните резултати на емитента / заемополучателя. 

Ако някой от тези показатели води до значително увеличение на кредитния риск на 
инструментите, Дружеството признава за тези инструменти или този клас инструменти 
очаквани кредитни загуби за целия срок на инструмента 

 

4.9. Данъци върху дохода 

Разходите за данъци, признати в печалбата или загубата, включват сумата на отсрочените и 
текущи данъци, които не са признати в другия всеобхватен доход или директно в собствения 
капитал. 

Текущият данък е дължим върху облагаемия доход, който се различава от печалбата или 
загубата във финансовите отчети. Изчисляването на текущия данък е базиран на данъчните 
ставки и на данъчните закони, които са в сила към края на отчетния период. 

Отсрочените данъци се изчисляват по пасивния метод за всички временни разлики между 
балансовата стойност на активите и пасивите и тяхната данъчна основа. Отсрочен данък не се 
предвижда при първоначалното признаване на актив или пасив, освен ако съответната 
транзакция не засяга данъчната или счетоводната печалба.  

Отсрочените данъчни активи и пасиви не се дисконтират. При тяхното изчисление се използват 
данъчни ставки, които се очаква да бъдат приложими за периода на реализацията им, при 
условие че те са влезли в сила или е сигурно, че ще влезнат в сила, към края на отчетния 
период. 

Отсрочените данъчни пасиви се признават в пълен размер. 
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Отсрочени данъчни активи се признават, само ако съществува вероятност те да бъдат усвоени 
чрез бъдещи облагаеми доходи 

Отсрочени данъчни активи и пасиви се компенсират, само когато Дружеството има право и 
намерение да компенсира текущите данъчни активи или пасиви от същата данъчна 
институция. 

Промяната в отсрочените данъчни активи или пасиви се признава като компонент от данъчния 
приход или разход в печалбата или загубата, освен ако те не са свързвани с позиции, признати 
в другия всеобхватен доход (напр. преоценка на земя) или директно в собствения капитал, при 
което съответният отсрочен данък се признава в другия всеобхватен доход или в собствения 
капитал. 

 

4.10. Пари и парични еквиваленти 

Парите и паричните еквиваленти се състоят от наличните пари в брой, парични средства по 
банкови сметки,  

 

4.11. Собствен капитал, резерви  

Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на емитираните   

акции. 

Другите резерви включват: 

• законови резерви 84 хил.лв., общи резерви 662 хил.лв.; 
Неразпределената печалба/ Натрупаната загуба включва текущия финансов резултат и 
натрупаните печалби и непокрити загуби от минали години.  

Задълженията за плащане на дивиденти на акционерите/съдружниците са включени на ред 
„Задължения към свързани лица” в отчета за финансовото състояние, когато дивидентите са 
одобрени за разпределение от общото събрание на акционерите/съдружниците преди края на 
отчетния период. 

Всички транзакции със собствениците на Дружеството са представени отделно в отчета за 
промените в собствения капитал. 

 

4.12. Значими преценки на ръководството при прилагане на счетоводната политика 

Значимите преценки на ръководството при прилагането на счетоводните политики на 
Дружеството, които оказват най-съществено влияние върху финансовите отчети, са описани 
по-долу.  

При изготвянето на финансовия отчет ръководството прави редица предположения, оценки и 
допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи. 

Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките и 
допусканията на ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително 
оценените резултати. 

 

5. Инвестиции в асоциирани предприятия 

Дружеството притежава 30,58% % от правата на глас и регистрирания капитал на дружество 
„Бор 1958” АД град Русе. Инвестициите са отчетени по себестойност. Датата на финансовите 
отчети на асоциираните предприятия е 31 декември. 

Дяловете на асоциираните предприятия не се търгуват на публична фондова борса и поради 
тази причина не може да бъда установена справедливата им стойност. 
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Всички трансфери на парични средства към Дружеството, напр. изплащане на дивиденти, се 
осъществят след одобрението на най-малко 51 % от всички собственици на асоциираните 
предприятия. През 2018 г. и 2017 г. Дружеството не е получило дивиденти. 

Дружеството няма  условни задължения или други поети ангажименти, свързани с инвестиции 
в асоциирани предприятия. 

 

6. Дългосрочни финансови активи  

Сумите, признати в отчета за финансовото състояние, се отнасят към следните категории 
дългосрочни финансови активи: 

 Пояснение 2018 2017 
Дългови инструменти по амортизирана стойност    
    Предоставени заеми                 6.1                  39 - 
    
 
Финансови активи по справедлива стойност през 
печалбата или загубата 

 

  Борсови инструменти    
     
Некотирани инструменти – Инвестиции в други 
предприятия, които нямат котировки. 

6.2 124 387 

    
 
  

163 387 

 

6.1. Дългови инструменти по амортизирана стойност  

Финансови активи по амортизирана стойност, включват вземание от „Пътинженеринг” АД по 
предявен иск от синдик при обявено дружествоства в процедура по несъстоятелност. 
Вземането е включено в списъка на вземанята на синдика.  Към датата на отчета 
„Пътинженеринг” АД не е обявено в несъстоятелнос, но по преценка на ръководството 
взмането е обезценено през 2018 г. с още 20% в размер на 14 х. лв. 

 

. 6.2. Инвестиции в други предприятия 

          Х. лв.           2018 

Димитровгр   „Климатех” АД - Димитровград 13.02%      112  

 "ГБС - Тонзос" АД - Казанлък – 
продадено през 2018 г. 1.52%                    -   
 "ГБС- Инфраструктурно строителство" 
АД- София – продаде през 2018 г. 4.19%                    -   
 "Бъдеще- Бутово" АД- с. Бутово  5.32%         7  

 "Бял бор" АД- Брацигово  5.00%          
 "Черноморско злато" АД- Поморие  0.03%          3  

 "Камчия" АД- Варна  0.00%                    -   
 "Метални панели и конструкции" АД- 
Бургас  0.00%                 1  
 "Компания за инженеринг и развитие" 
АД- Мездра  0.00%                1  

            124 
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7. Отсрочени данъчни активи и пасиви 

Отсрочените данъци възникват в резултат на временни разлики и неизползвани данъчни 
загуби и могат да бъдат представени като следва: 

 

Отсрочени данъчни пасиви 
(активи) 

31 декември 
2018 

Ефект от 
промени в 
счетово-

дната 
политика 

1 януари 
2018 

Признати в 
другия 

всеобхватен 
доход 

Включени в 
група за 

освобождаване 

Признати в 
печалбата 

или загубата 

31 декември 
2018 

   хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
Нетекущи активи        
Други дългосрочни 
финансови активи 4  3 - - 1 4 
Текущи активи        
Търговски и други вземания        
Нетекущи пасиви        
Пенсионни и други 
задължения към персонала  

 
     

 4  3  xxx  1 4 
        
Отсрочени данъчни активи 4  3   1 4 
Отсрочени данъчни пасиви        
Признати като:        
Нетно отсрочени данъчни 
активи 4 

 
3    4 

 

 

Всички отсрочени данъчни активи  са включени в Единния отчет за финансовото състояние. 

 

8. Търговски и други финансови вземания 

  2018 2017 
  хил. лв. хил. лв. 
   
Търговски вземания, брутна сума преди обезценка 250 387 
Очаквани кредитни загуби и загуби от обезценка на търговски 
вземания (0) (0) 
Търговски вземания 250 250 
Съдебни и присъдени вземания   
Вземания от съучастия   
Вземания по финансирания   
Финансови активи 250 250 
Търговски и други финансови вземания 250 250 

 

 

Всички вземания са краткосрочни. Нетната балансова стойност на търговските и други 
вземания се приема за разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност. 

Всички търговски и други финансови вземания на Дружеството са прегледани относно 
настъпили събития на неизпълнение, а за всички търговски вземания е приложен опростен 
подход за определяне на очакваните кредитни загуби към края на периода. Някои търговски 
вземания са били обезценени на индивидуална база и съответната обезценка в размер на 14 
х. лв. (2016 г.: 17х. лв.) е призната в  Единния отчет за всеобхватния доход  на ред  „Други 
разходи”. Обезценените вземания са били дължими главно от търговски клиенти, които са 
имали финансови затруднения.  
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9. Пари и парични еквиваленти 

Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи: 

 2018 2017 
 хил. лв. хил. лв. 
Парични средства в банки и в брой в: 4 15 
- български лева 4 15 
Брутна стойност на пари и парични еквиваленти 4 15 
Очаквани кредитни загуби и загуби от обезценка - - 
Пари и парични еквиваленти 4 15 

Дружеството няма блокирани пари и парични еквиваленти.  

Дружеството е извършило оценка на очакваните кредитни загуби върху парични средства и 
парични еквиваленти. Оценената стойност е в размер под 0.1% от брутната стойност на 
паричните средства, депозирани във финансови институции, поради което е определена като 
несъществена и не е начислена във финансовите отчети на Дружеството.  

 

10. Собсвен капитал  

10.1. Акционерен капитал 

Регистрираният капитал на Дружеството е в размер на 375288 лева и е разпределен на 375288 
броя акции, всяка с номинална стойност от 1 лев. Всички акции са с право на получаване на 
дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от общото събрание на 
акционерите/съдружниците на Дружеството. 

  2018 2017 
 Брой акции Брой  акции 
Брой издадени и напълно платени акции:     
     В началото на годината 375288 375288 
Общ брой акции към 31 декември 375288 375288 

.Списъкът на основните акционери на Дружеството е представен, както следва: 

 31 декември 31 декември 31 декември 31 декември 
 2018 2018 2017 2017 
 Брой акции % Брой акции % 
Главболгарстрой АД 189000 50,36 189000 50,36 
Други юридически лица  4323 1,15 4323 1,15 
Физически лица 181965 48,49 181965 48,49 

 375288 100 375288 100 

 

10.2. Други резерви 

Другите резерви на дружеството включват 84 х.лв, които са задължителни отчисления в размер 
на 10% от печалби в предходни периоди и 662 х. лв неразпределени печалби в предходни 
периоди. 

 

10.3. Финансов резултат 

           Х.лв.                                                                                                               
________________ 

  
Загуба към 31.12.2016 г.                          (234) 
Увеличения от:                          (109) 
Загуба за годината 2016                           (109) 
Промени в счетоводната полтика, грешки и др.   
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Намаления от:                                 -  
Покриване на загуби с резерви и печалби   
Отписан преоценъчен резерв                                 -  
Промени в счетоводната полтика, грешки и др.                                 -  
Загуба към 31.12.2017 г.                          (343) 
Увеличения от:                          (366) 
Загуба за годината 2018                          (366) 
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 31.12.2018 г.                          (366) 

  
Финансов резултат към 31.12.2016 г.                          (234) 
Финансов резултат към 31.12.2017 г.                          (343) 
Финансов резултат към 31.12.2018 г.                          (709) 

 

11. Възнаграждения на персонала 

11.1 Разходи за персонала 

Разходите за възнаграждения на персонала включват: 

  2018 2017 
  хил. лв. хил. лв. 
Разходи за заплати (70) (86) 
Разходи за социални осигуровки, .: (12) (13) 

 (82) (99) 

11.2. Пенсионни и други задължения към персонала 

Пенсионните и други задължения към персонала, признати в отчета за финансовото 
състояние, се състоят от следните суми: 

  2018 2017 
  хил. лв. хил. лв. 
  
   
Текущи:     
   
   Други краткосрочни задължения към персонала 11 10 
Текущи пенсионни и други задължения към персонала 11 11 

Други краткосрочни задължения към персонала включват депонирани възнаграждения на 
членове на надзорен и управителен съвет в размер на 7 х.лв, 4 х лв неизплатени РЗ за 
м.12.2018 г. 

 

12. Разходи за материали 

 

 2018 2017 
 хил. лв. хил. лв. 
   
Канцеласки материали - (1) 
   
 - (1) 
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13. Разходи за външни услуги 

 

 2018 2017 
 хил. лв. хил. лв. 
   
Такси (3) (1) 
Наеми (2) (3) 

Граждански договори           (10)  
Други (1) (5) 

 (16) (9) 

 

14. Други разходи 

 

 2018 2017 
 хил. лв. хил. лв. 
   
Отписани дивиденти (236) - 
Обезценка на вземания (14) - 
Други разходи      (7) (10) 
 (257) (10) 

 

15. Финансови приходи и разходи 

През 2018 г. Дружеството е получило дивидент от „Черноморско злато” АД в размер на 1 
х.лв. 

 

16. Разходи за данъци върху дохода 

Очакваните разходи за данъци, базирани на приложимата данъчна ставка за България в 
размер на 10 % (2017 г.: 10 %), и действително признатите данъчни разходи в и загубата могат 
да бъдат равнени, както следва: 

 2018 2017 
 хил. лв. хил. лв. 
   
(Загуба) преди данъчно облагане (367) хххх 
Данъчна ставка  10% хх% 
Очакван разход за данъци върху дохода (0) (хххх) 
   
Данъчен ефект от: 
Увеличение на финансовия резулта: 23 11 
   
 Данъчно непризнати разходи 3 3 
 6 4 
Незиплатени възнаграждения по ДУК 
Обезценка на инвестиции  4 
 Обезценка на вземания  14 - 
Намаления на финансовия резултат за данъчни цели (5) (6) 
Изплатени възнаграждения по ДУК (5) (6) 
   
Текущ (разход) за /приход от данъци върху дохода (0) (0) 
   
Отсрочени данъчни (разходи)/приходи:   
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                Възникване и обратно проявление на временни разлики 1 0 
                Приспадане на непризнати данъчни загуби   - - 
Разходи за данъци върху дохода (1) () 
   

 

17. Печалба/Загуба на акция  и дивиденти 

17.1. Загуба на акция 

Загубата на акция е изчислена, като за числител е използвана нетната загуба. 

Средно претегленият брой акции, използван за изчисляването на загубата на акция е 
представен, както следва: 

 2018 2017 
Загуба (в лв.) (365467) (109371) 
Средно претеглен брой акции  375288 375288 
Загуба на акция (в лв. за акция) (0,97) (0,29) 

 

17.2. Дивиденти 

През 2018 г. Дружеството  не е  изплащало дивиденти. 

 

18. Сделки със свързани лица 

Свързаните лица на Дружеството включват собствениците, асоциирани предприятия, ключов 
управленски персонал и  други описани по-долу.. 

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални 
условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.  

 

18.1. Сделки с ключов управленски персонал 

Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Управителния съвет и 
Надзорния съвет. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните 
разходи: 

 2018 2017 
 хил. лв. хил. лв. 
Краткосрочни възнаграждения:     
Заплати,  48 55 
Разходи за социални осигуровки 6 5 

 54 60 

19. Рискове, свързани с финансовите инструменти 

Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска  

Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си 
инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен 
риск, кредитен риск и ликвиден риск. 

Управлението на риска на Дружеството се осъществява от централната администрация на 
Дружеството в сътрудничество с Управителния съвет. Приоритет на ръководството е да 
осигури краткосрочните и средно срочни парични потоци, като намали излагането си на 
финансови пазари. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат 
дългосрочна възвращаемост. 

Дружеството не се занимава активно с търгуването на финансови активи за спекулативни цели, 
нито пък издава опции.  

Най-съществените финансови рискове, на които е изложено Дружеството, са описани по-долу. 
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19.1. Анализ на кредитния риск 

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към 
Дружеството. Дружеството е изложена на този риск във връзка с различни финансови 
инструменти, като напр. при предоставянето на заеми, възникване на вземания от клиенти, 
депозиране на средства, инвестиции в облигации и други. Излагането на Дружеството на 
кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, 
признати в края на отчетния период.: 

Финансовите активи като средство за управление на ликвидния риск 

При оценяването и управлението на ликвидния риск Дружеството отчита очакваните парични 
потоци от финансови инструменти, по-специално наличните парични средства и търговски 
вземания. Наличните парични ресурси и търговски вземания не надвишават значително 
текущите нужди от изходящ паричен поток. Съгласно сключените договори всички парични 
потоци от търговски и други вземания са дължими в срок до шест месеца. 

 

20. Събития след края на отчетния период 

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на 
финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.  

 

21. Одобрение на индивидуалния финансовия отчет 

 

Финансовият отчет към 31 декември 2018 г. (включително сравнителната информация) е 
утвърден за издаване пред Надзорния съвет от Управителния съвет на 05.02.2019 г. 

 

 

 


