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Eun4 BX
Bulguriun Experts

AOKxAA
HA HE3ABI{CTIIMUTE OAT4TOPII

AO AKUr{OHEPTTTE

HA ,,SECTTEXHI{KA TM - PAAOMtr{P'IIAA

Aorc,'raA elpxY 0HHaHcoeuq orqer

Hne n:e.spurHxMe oAHr Ha npHno)KeHtla $nHaucoB orqer Ha ,TBECTTE'XHI4KA TM - PAIOMI4P"

nAA , BKnloqBaul cfrpaBKa :a $uuaucoBoro cl,cTotHue KbM 31 4exeurpu 2010 l' H OTqer 3a

eceo6xsarHHr aoxoA. oTqeT 3a [poMeHnTe e co6creeHufl KAnvTaJr) oTqeT 3a napuqHl4Te [oTouH 3a

foIHHaTa, 3aBT,pIxBaUI a HA Ta3L4 AaTa' KaKTO n O6O6UenOTO OnOBeCTqBaHe Ha C:btUeCTBeHI4Te

cqeToBoAFl H noJrl HTtl KH 14 ApylaTe flofl cH uTeI H H tlp Hno]Ke H utl'

O rn z o rt o p u o c m H a pbKo o od c ttttt ottt o s a tpuu auc oBufl o mq em

p:sxoeoAcreoTo e oTfoBopHo 3a H3foTBtHeTo H AOCTOBepHoTo npeAcTaBqHe Ha ro:n suHaucoB orqeT',

B cboTBeTcTBr4e c MexgyHapoAHnTe cTaHAapTu :a suHaucoBo oTtIHTaHe v 3a TaKT'B Bt'TpeuIeH

KOHTpOI. rOilrO TO Cr]uTa. u" 
" "eO6"OAHM, 

3a Aa nO3BOJIll H3|OTB'HeTO Ha $tlHaHCOB OTqeT' nOilrO Aa

He cbAT,plKa cT,uIecTBeHH OTKJOHeHHfl, He3aBHCHMO AanI',I Te ce A'bI)KaT Ha H3MaMa wIV Ha fpeilKa'

O ntz o e opuocm H 0 odu ttt oPa

Hauara oTtoBopHOcT ce cBex(Aa Ao H3pa3flBaHe Ha oAHTOpcKo MHeHUe B:bpxy rO:n $nHaHcoB oTqeT'

ocHoBaBaUIo ce Ha u3BT,p[IeHHfl oT Hac oAur. HaruHqT gAI4T 6e npoee'qeH B cboTBeTcTBI4e c

MeNAyHapOAHI4Te oAHTopcKl4 cTaHAapTH. T9SH CTaHAapTH HanalaT Cna3BaHe Ha eTur{HLiTe

t43HCKBaHHt OT Ha1ga CTpaHa, KaKTO H OAHTbT Ia 66Le nnaHl4paH H npOBeAeH TaKa' r{e HHe 'qa 
Ce

y6egran B pa3yMHa CTefreH Ha cntypHOCT AOKOIKO $UUaHcoeurT oTqeT He cbA'bpx(a cbuIecTBeHH

OTKIOHCHT,'f .

oAurur BK,qloqBa r.{3rr.r,JrHeHr{ero Ha npoueAypH c qer iloJlyr{aBaHe Ha OAHTOpCKH AoKa3arercrBa

orHocHo cyMHTc u onoBecrr BaHwflTa. [peAcraBeHa ete $rzuaHcoBnt orr{er. \4z6panwre llpoqeAypl4

3aBHCsT oT nperleHKara Ha oAuTopa, BKJrroqLITerHo oqeHKaTa Ha pucKoBere oT ct'rlecrBeHl4

orKJrroHeHhq nr,e $nHaHcoBr4fl orqer, He3aBHcHMo AuuH Te ce Ab,'tlKar Ha u3MaMa vnu Ha rpeurrca' llpu

r,t3Br,prrrBaHeTo Ha Te3H OIISHKH Ha pnCKa OAHTOpI,T B3eMa I]OA BHHMaHH€ CHCTeMaTa 3a BbTpe[JeH

KoHTpon. cBr,p3aHa c tr3rorBrrHero H AocroBepHoro [peAcraBsHe Ha SIzuaucoBHt orqer or crpaHa Ha

npetrnpHrrraero, 3a Ia pa-:pa6oru oAHTOpCKt4 npouelypl4, KOHTO Ca noAXOAqUIU npH re3l4

o6croqrercrBa, Ho He c ueJI n3pa3sBaHe Ha MHeHfie orHocHo e$errueuocrra Ha ct'lcreMara 3a

BbrpeileH KoHTpon Ha fipeAnpurrHero OAursr c'bulo raKa BKr'llor]Ba oueHKa Ha yMecrHocrra Ha

IIpHnataHaTa Cr19TOBOAHa 1OJIHTITKa H pa3yMHOCTTa Ha CTI9TOBOAHHTe npU6,rra:HTe,'IHH OUeHKt{,

Ha[paBeHH or p],KoBoAcrBoro. KaKTo 14 oueHKa Ha Ut:locrHoro npeAcraBfiHe BbB Slluaucoenr orller'

CqnraNae. qe H3B!,pileHgrr or Hac oAr4T npeAocraBt AocrarbqHa H noAxoAtura6aza 3a H3pa3eHoro or

uac rcea,rn$H lr!{paHo M HeHHe.

Easa :sa rcaatucluryupaHo MHeHLte

He no,ryunxMe AocrarbqHo p;orBtp)KAeHHq or BbHITIHH H3ToqHI4uH Ha rautpopn'rat\Lrs' 3a ca[Aara no

cMerKHTe Ha pa3qerure. Hue ne 6qxN{e B cr,croqHne Ia [orBT'pAvlM t4Itu npoBepHM c aJlTepHaruBH14

cpelcrBa BKrroqeHr.tre e 6anaHca crofisocru Ha B3eMaHHqra u 3aAT,JllKeHVflTa. B pe:v,rrar or roBa'
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Hr4e He 6qxNae B C'bcroflHlle Aa o[peAeIHM AanH He Snxa ce Ha;toxtgill4 KopeKI-tl4H B'bB Bpb3Ka c

oTqeTeHt4 I4JIH Heorr{eTeHH pa3qeTl4'

He cue [puc'bcrBaJrH Ha hHBeHTaph3auHqTa Ha MareptrzilHUre 3a[acH rr"u 3l 4enellspra 2010 r' n

HLle He 6sriue B cbcroflHue Aa ce y6eguN'l B pa3yMHa crefieH Ha culypHocr B HaruqHocrra Ha

KOjthrlecTBaTaHaMalepl4aJIHHTe3anach,tsKJItOtIUTeJlHOqpe3fipljnafaHeHaa'lTepHaTUBHl'IOAL{TOpCK[l
npoueAypH.

Kc atu(t utluP aH o .14 H e H u e

llo uaue MHeHUe c u3KrroqeHVe Ha e$errare oT BT'npocHTe' oflHcaHH B [apalpasa "Ba:a:a
H3pa3flBaHe "u 

or-,r6rl(hpaHo nlneHne'' $tlHaHCOeurt gT"l AaBa BspHa u LIecTHa npeAcraBa 3a

$uHaHconoro ct,croflHg" 
"u,,EECTTEXI-iI'{KA 

TM - PAA9MI4P" flA[ rctn'r 31 
'{exemepn 

2010 r''

KaKTO H ea HeiiHLrre $nHaucoeu pe3ynTaTH Or Aeiiuocrra v 3a ilapHqHl4Te noTotIH 3a foAnHaTa'

3aBl,plxBailla rofaBa, , a"ot""tareae c MexAyHapoAHHTe craHAaprH :a $uuaHcoBo ort{HTaHe'

O 5 putl au e H a B H 1t'\4 aLI Lte

be: Aa l43pa3sBaMe pe3epBa o6ptqarr/le BHHMaHHe' qe odeN{T,r ua pa6ora Ha TTEECTTEXHI4KA TM -

PAAOMI4P" [IAX npa= zot0r. cr.,ulecrBeHo e HaMar'lql B pe3ynTaT oT HefaTHBHoTo B;Ir{flHl'1e Ha

Qnuauconara KpH3a B cTpaHaTa. oarirure 14 npl,tqHHHTe 3a ToBa ca o[oBecTeH]r oT pT',KOBOncTBOTO B

AoKJIaAa :a .4ei4uocrra.

florcqad Gbpxy dpyztt 3aKoHoGu u3ucKoaHun

clrr,racuo H3r4CKBaHhrrra Ha qr. 38, a,'r.4 0r 3aroua 3a cqeroBoACTBOTO, Hl"le u3pa3tlBaMe u N'lHeHue

OTHocHo fogaurHHq AoKnaI 3a AefiuOCrra. Hue H3Bt'plxHXMe nperJrleA Ha TOAHIUHHtI

HCKOHCO,'II4AAPAH IOKNAA SA ACfiFIOCfiA 3A 201O T., H3;OTBEH OT PT'KOBOACTBOTO ITA 
"IECTTEXHI4ICA

TM - PAAOMI4P" flAI. foAhtuHuq AoKnaA :a 4efiuocrra e pa:pa6oreH B c'borBercrBne c

u3HcKBaHHqra Ha r.rjr. 33, at. 1 u 2 ot 3axoua 3a cqeroBoAcrBoro. OrroaopHocrra 3a I'l3rorBflHero Ha

To3H AoKJIaA ce HocH or Pr'rcoeoAcrBoro.

flo Haue MHeHHe HeKoHcoJrHAHpaHaTa $uHaHCOea r,ru$opvaquf, [peAcTaBeHa B foll4tllHHfl IOKJIaA

Ha pbKoBoAcrBoro:a Aefisocrra, sa 2010 r., cborBercrBa B'bB BcuqKI'l cT'ilIecrBeHH acneKTH Ha

$rHaHcoeara nHqopuaqlrq. Kosro ce cbAbp)Ka B roAHuIHt4t HeKoHcoJII4Aupau $uHaHcoB orqer 3a

cr'ulHr orr{ereH [epHoA.

COfl ,,EBPOOAHT Fr'r Ercc"

Ynpanure,r:

U3AEEJIA AXAIT'3OBA

Perucrplrpau oAI{Top' orl-oBopeH 3a

tr{3ABEJTA AX{AXb3OBA

20 anpu,r 20L1 roauna

rp. CoQnn, Er,rrapun

"'^M



,'EECTTEXHII KA T\4-PAAOMIIP'' NAA
OTqET 3A @IIHAHCOBOTO CI'CTOIHLIE ruu 31.12.2010 r.

IIpru6estrc !1.12.2010 r. 31.12.2009 r.

BGN'OOO BGN'OOO

153 227 157 820

AKTIIB

Herexyuru amHnu

14Moru, clop6xeHHr, MtruHHu u 060pyABaHe

@unaHcogg amuna

2,T,

2.2.

TeKyutr amuBtr

MareDua,csu :anacu

l:, ,,,:,:,:,:4,,4.:4.:,:t:,,:,,, 
':,1,,,,::i:.,. 1.9t:!S€ rtr,it:l,rrr.. rll'157 831".ii1

2.3. 15 850 15 059

83EMAHtr' 2.4 8 949 10 987

nasluH :a slcraHogqsase 2.5. 817

21lIa t.b

24847 268E{

. t7E 0E1 tE4 715

''EECTTEXHIIICA TM-PANOMI{P'' TIA,{
OTTIET 3A @IIHAHCOBOTO CT,CTOSHUE n'ru 31.12.2010 r. - trporruxeHue

IlpunffieHtre 31.12.2010 r. 31.12.20O9 r.

IL{CI{B

Co6crseH Katrnrar

OcHoeeg KanuraJt

PerucrptrpaH Kansrar

Pe3eDBtr

@Hsaucoe De3vrrar
HarpynaHu nevar 6n I suy 6u

lleqar6a./:ary6a :a ro.{HHara

Co6crsen Karuffgn

Hereryurn nacnau

Her exyutl Qrsaucoeu nacr gr

OrcDoqeuu lasrqHu nacxBtr

2.7.

2.7.t. 1756 1756
I 756 I 7s6

2.7.2. 135 051 135 17s

2.7 .3. (6 7 42) 124
248 (33)

(6 990) 157

2.8. 7 635 l0 533

2.9. 12 667t2 390

Eerery@ uecreg

TeryurH racunH

Tewuu rbusaucoBu tractsBtr t0 206 7 377

Terruu 3a.4bnxeHm

Ilasrcsu 3an6nxeHufl 2.12 | 974

3a,urlNesnq rru 2.13, 5 956 4 909

llposngHu 2.14.

lrferunu.FCeiii*

144 84

'.:::a:Z::ft:::a::t':,, !-1':,,11;;ll;:fi:991'. ':::i::ti;t:,,:t111t't1,./.:, .:j{;i:::.

l7E Otl rE4 7ls
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''EECTTEXHI{KA TM-PANOMI,IP'' IIAN
OTI{ET 34. AOXOAI,ITE ra 2010 roAuHa

Ilpogr,lxaaaulu Aefi nocru

Hemuu npuxodu om npodatcdu
[Ipoayxuua

Apyru

(Dunancoeu npuxodu

O6ruo nplrxoAlr

Pasxodu no uKoHouuuecKu eryaveHmu

14 gno,r:sau u cy poBH Hn, Marep[Itull4 lr Ko H cy Marr,t B H

Pa:xoAr.r 3a B6HIIIHI4 yc,rlyrlr

Pa:xo.qu 3a aMoprn3aqun

PasxoAu 3a 3a[Jrarr.r r4 ocr4rypoBr(r4 Ha nepcoHtu'Ia

ObesueHrca na ueipnHaucoBu aKrr,rBr4

lpyru pa:xoln

Cynu c KopeKmaoeH xapaKmep

Ce6ecrofisocr Ha npolaAeHl{re croKl4 }'r Apyru xparxorpafruu

aKrr4Br,r (6e: npoayKIIIaq)

PasxoAu KafiLrrutrlcupaura s crofiuocrra Ha aKTIzBI4

llpoueulr B HaJrr.rqHocrrrre Ha roroBara npoAyKulrt u

He3aB6prxeHo npoH3BoAcTBo

{Duuaucoeu pnxodu

lleva,r6alrary6a or npoAr,JlxaBauu Aeftnocru npeAu

pa3xoArr 3a AaHbqrr

Pasxod za daut4u

llpmoxeuue

1.2.1 .

1.2.2.

1.2.3.

t.2.4.

L2.5.

t.2.6.

t.2.'7 .

2010 r.
BGN'OOO

2 428

I 980

12

2009 r.
BGN'OOO

t3 482

6 478

:,::., {7

. ..' ' .,4,{!$'llll,.,::::::':,::,::,,:,",:,,'. 19.160

iiili:ril::l-:':,.. 44.20,.t,t, 1,, t"; 20 00?

{LA.:'47.1} :) (1663n
(t t74)

(78s)

(4 208)

(2 668)

(8e7)

(13e)

:.,:: ,,',',47J::al

(6 267)
(l 6e3)

(2 et6)
(5 667)

(e4)

(2 81?)

O6ruo parxoau 6es parxorfi 3a aaHr,rln

Pezvnmnm am npodacrcda Ha HemeKvu.lu aKmuqu I lo leo

' (11"686Jt: ::::':t': 
: 

"1""':t 

{19 963\

44

Ter<yul Aaurr
I4gvenesue 3a cMerKa Ha orcporreHu raHlo\ll

fleqafl6a(sary6a) 3a nepnoAa or npo.qr'rrt(aBar{u

AEIIHOCTIT

Cr,craslrrel:
CBI4JIEH XPIICTOB CTEOAHOB

216

.:...,:..1:::.i11 
:l:ii

113

ill .,,,:,,:,t,,

:i..15?

uepasdutaa .racm om Quuaucoeun omvem.

3asepn;r:

"EBPOOAIIT Eu Ercc"

PAAOMIIP, 22 uapr 20ll r"

l:' :

i:. ,

EBTI4M TOHqEB EBTI4MOB
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"EE CTTEXHT4KA TM-PAIOMI{P " rrAI
OTTIET 3A BCEOEXBATHI4fl [OXO[:a 2010 roar.rna

rleqa"rdal:ary6a :a fleplroAa

Apyr sceobxsareH AoxoA
llpeoqeuxa na llMC
IlpoueHu B orcporleHure AaHT,IIH npI,I3HarH e co6crneHl{x

KANHTZTJI

Apy. lc""0.tate" l

O0"lo 
"ceo6."atet 

loxoAraneplroAa

1.1.1.

IIp uno erce u anma o m cmp sH u qa

flpeqcranrqBarlr:
EBTI4M TOIIIIEB EBTI{MOB

ca nepusdenHa qacm om Qtuttottcorun omqem.

201.0 r.
BGN'OOO
]rrr] 

- -no,

2009 r.
BGN'OOO
.a:.:,,,.:.: 

157,,,,.

1t5 697

128 552

(12 85s)

115697.,

(6 ee0) 115 854

Crcras[rer:
CBI4JIEH XPI4CTOB CTEOAHOB

3anepnr:
"EBPOOAI4T Bn Enc"

PMOMIIP,22 vapr 2011

i:
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''6ECTTEXHI4KA TM.PAAOMI{P'' IIAA
OTTIET 3A IAPI,Ir{HI4TE IIOTOUII:a 2010 roauna

flapr.rvulr rroroulr or oneparr,rBHa AeftHocr
lloctsueslr{ or KJI aeHTI4

llrauaHzq Ha AocraBql{q[
flraulanr.ls Ha nepcoHana u 3a coul4il,.IHo ocl4rypflBaHe

Apyru rrJraruaHrrt, HerHo

2010 r.
BGN'OOO

3 458
(2 233)
(l 030)

(57)

2009 r.
BGN'OOO

9 634
(s 349)
(2 403)

(8r6)

l{ernu nanuqsu''notourt or ofleDarr{Brra,] a€fiilocr 138 t066

flapuv nlr ilorun or r.rHBecrLIur.IoHHa Aeft nocr
lloxynxu Ha 4rlrorpaftHtl aKTI4BI{

floctsrueuux or npoAax6a Ha A:bJrorpaftHIa amusu

llocmrurenux or npoAax6a Ha HereKyilIn (punaucoen aKTI{BI4

(l)
7l

J

(243)

(3s1)rn [naruaHr4.{ (netro)
Ilero lnapurran cpf4craa {3rrotSBal{}r B rlHBeerlilIuoHirara {eftIroci 73

flapuvnlr [ororlrr or QHHaHcosa AeiiHocr
llraresu raxcr.{ u nrrxBu Bbpxy 3aeMlr

Apyrr,r [apxr{Hll norour{ or $uuancona Aeftsocr

(1e1)

(4)

(s1r)
41

Ilcro uapn.r;[ spggsana nsnon:BaNu rls &unancosala Aeft lrocr (r9s) {470,

Herno, fneluqenil* {xauarexlle) Ha,rrnapnqn}rre cpeAcrna u napnqH lrre
EI{BIIBAJIEHTU t6

[IanHqIr{ cnexgma II naprqHn exn*rn84eHr[ trai',I gnyabn 192l

flaBuqila:eneactm r raFlrlruu eKsI{BaJIsHTI{ na 31 Aenemgplr zl37

Ilpunosrenufl mo om r*Oo, unft

flpeacraa,rnBaulu: 
t

EBTI4M TOHTIEB EBTHMOB \

4a 52 ca aepasdetna,racm om fiuruarucoeun omqem.

(
\

j
Cscranure,r:
CBI4JIEH XPI4CTOB CTEOAHOB

3asepu,r:

"EBPOOAI,{T Eu Exc"

PAAOMI4P, 22 vapr 2Ol1 r,

{

(.
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''EECTTEXHI{KA TM-PAAOMIIP'' TIAA

OTqET 3A COECTBEHI{.fl KAIIIITA,II rrrr 31.12.2010 r.

Ocaoeeu
KAnUmftn

BGN'OOO

Petene om' Oduu nq.r'zu
noutedBoulu

DeteD8u peJepgu
o4eHKU

BGN'OOO BGN'OOO BGN'OOO

Hamovnu
Uoulo coocmqeH

u neqmoul
- xanumul

3tt?)tou

BGN'OOO BGN'OOO

Ocrarr,x rcum 31.12.2fi)8 r. 295t::: '1756 .

-

'l:i18 391 792 21234

llpoueuu B HaqillHr{Te cirnAa, nopa,qn npoMrHa B

cqeToBonHa ra [o,'ril r uKa
(203) (203)

Ilpeur.rrcnex ocidl-b,rc rr:n 31.12.2{[8, r.t . ,..L.:.756..:..:. ,::::,,,' IE39l

-

295 589 2t [31

Ilpoirienu s co60Tleltr{ KtnrTa.rri3t 2W9 r;

-g

t70 L70

fleqa,r6al(sary6a ) sa nepsoAa 157 157

- ll5 697

79 (792)
I t5 697

.[Ipvz eceo6xsameH doxod 115 697

115 697Ilpeoqenxa rm MautuHu

.{pyrr.r r.r:neHeHi.Ls e co6crseuur Karruriur 713

Ocrar"rr'l kLilr,r31.L2.21X)9 r. r'.' (4q)374

-

r7x 115 697 19 104 136 885

flpoveHu B HatrailHHTe ca,rtra. nopanil npoNlrHa B
170170

TU

ra IIoJIurnKa, meilrKl,l tt

Ilpef,rqrfneg.oclrltirrr rcu 31.12.2{X}9 r: i 1 756 115697:, 19 104, n4 137 055

Ilpofiean B co6ciBeiltrs ltartrat 3a 2010 r.

lleqan6a/(rary6a) ra nepr.roaa (6 990) (6 990)

,4pJtz aceo1xeamen doxod

lpyru u:rrenenu.s s co6crseur.rr Karrr4TilJl

Octarrx ntu 3L.L2;2010 r. :rl

[Ipunotceuunma om

flpeacrannnnaqr:
EBTIINI TOHI{EB EBTI{MOB

Cr,crasnre,r:
CBII,'IEH XPIICTOB CTEOAHOB

3anepu,r:

"EBPOOAI{T Bn Exc"

PAAOMI{P, 22 utpr 20ll r.

(91) (33) 124

t7x 1L56ffi:: i74 /10742)# 130 ffi5

cmpaHuqa 52 ca nepaldenHa qacm om QuHaHconun om.!em,

Saaeppn sw:r*ems qqrrru$ler{o4 *qpsJ!6!S"1.

2t]0 4 ? f

19fflL.

-,li--';

[ag""eogm 6m Sxe Oeg
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,,. EECTTEXHITKA TM.PMOMVIP " TIYEJIIIIIHO AA

TOAI4ITIEH @TTHAHCOB OTTIET
IOKJTM HA HE3ABIICpIMI{TE OAI,TTOPI{

IoAramHranr $unacoB orrrer or crpaHHIIa L Ao
r{Mero Ha ,rBecrrexnr{Ka TM - Pagouup" IIM,

crpannqa 52 e ogo6pen rr noArrrrcaH or
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ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
І.  Обща информация 
 
Наименование на дружеството:” БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР” ПАД 
 
Надзорен съвет 
Председател: МАКСИМ  КЛЕЙТМАН 
Членове: ОГНЯН ПОПОВ 
                 ВАЛЕНТИН ДРЕХАРСКИ 
 
Управителен съвет 
Председател: АЛЕКСАНДЪР  МЕЧЕНОВ 
Членове:    ЕВТИМ  ЕВТИМОВ 
                    ЕМИЛ  РАЙЧЕВ 
 
Изпълнителен директор: АЛЕКСАНДЪР  МЕЧЕНОВ 
                                               ЕВТИМ  ЕВТИМОВ 
 
Съставител: СВИЛЕН  СТЕФАНОВ 
 
Юристи: РОСЕН КАМЕНОВ  
 
Държава на регистрация на дружеството: БЪЛГАРИЯ; 
 
Седалище и адрес на регистрация: ГР. РАДОМИР – 2300 ; ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА; 
 
Място на офис или извършване на стопанска дейност : ГР. РАДОМИР – 2300 ; 
ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА; 
 
Обслужващи банки: ТБ „ОББ” АД,  ТБ „ ПИБ” АД 
 
Финансовият отчет е индивидуален отчет на дружеството.  
 
Предмет на дейност и основна дейност/и на дружеството: 
                   “Бесттехника ТМ Радомир” ПАД  експлоатира завод, намиращ се на 2 км. от гр. 
Радомир, и е основен производител на машини,съоръжения и оборудване за 
металургията,циментовата промишленост,енергетиката, рудодобива и други отрасли. 
Дружеството изнася значителна част от продукцията си в Западна Европа, както и 
обслужва българския пазар. Производствените линии датират от създаването на 
предприятието, като впоследствие са направени много подобрения, реконструкции и 
модернизации. 
 
Дата на финансовия отчет: 31. 12. 2010 г.  
 
Текущ период: годината започваща на 01. 01. 2010 г.  и завършваща на 31. 12. 2010 г.  
Предходен период: годината започваща на 01. 01. 2009 г.  и завършваща на 31. 12. 2009 г.  
 
Дата на одобрение за публикуване : 24.03.2011г.  
Орган одобрил отчета за публикуване: Управителен съвет, чрез решение вписано в  
протокол от 24.03.2011г. 
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Структура на капитала  
 
“БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР”  ПАД  е дружество, регистрирано в агенция по 
вписванията – Търговски регистър . 

 

Акционер 31.12.2010 г. 
Брой акции Стойност Платени % Дял 

"БЕСТТЕХНИКА И КО" ООД       1 387 498         1 387 498         1 387 498  79.03% 
ЕТ "ДЕНИС-ЕЛЕНА 
КОЦЕВА"            85 000              85 000              85 000  4.84% 

"ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ 
ГРУП" ООД            63 668              63 668              63 668  3.63% 
"ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА 
БАНКА" АД            14 594              14 594              14 594  0.83% 

"БИ ЕС ЕЙ ДЖИ" ЕООД              4 600                4 600                4 600  0.26% 

"МАГИС М" ЕООД              4 329                4 329                4 329  0.25% 

МЗК "ЕВРОПА" АД                 286                   286                   286  0.02% 

ЗБ "ФЛАГ ИНС" ЕООД                   50                     50                     50  0.00% 

БУЛ ХОЛДИНГ АД                 101                   101                   101  0.00% 

"БРЪНЧ"                   15                     15                     15  0.00% 

"А.И.И." ООД                     1                       1                       1  0.00% 

"ТМ СОФИЯ" АД 
                     
-                        -                        -  0.00% 

ФЮЧЪР ЕНТЕРПРАЙСИС 
АД 

                     
-                        -                        -  0.00% 

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА /1336 
АКЦИОНЕРИ/          195 622            195 622            195 622  11.14% 

Общо:     1 755 764       1 755 764       1 755 764  100.00% 
 
 
ІІ. База за изготвяне на финансовите отчети и приложени съществени счетоводни 
политики 
База за изготвяне 
Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на българското счетоводно 
законодателство в националната валута на Република България - български лев.   
 
От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1. 95583 лева за 1 
евро.  
 
Точността на сумите представени във финансовия отчет е хиляди български лева.  
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Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международни 
стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз.  
Финансовият отчет е изготвен и в съответствие с изискванията на Международните 
стандарти за финансова отчетност, публикувани от Международния съвет по счетоводни 
стандарти.  Всички Международни стандарти за финансови отчети са публикувани от 
Международния съвет по счетоводни стандарти, в сила за периода на изготвяне на тези 
консолидирани финансови отчети, са приети от Европейския съюз чрез процедура за 
одобрение, установена от Комисията на Европейския съюз.  
 
Финансовите отчети са изготвени на принципа на действащо дружество, който предполага, 
че Дружеството 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, 
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, са  оповестени. 
 
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. 
 
Изявление за съответствие  
Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в 
съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).  
 
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 датата на баланса;  
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 21 Ефекти от промените в обменните курсове; 
МСС 23 Разходи по заеми; 
МСС 24 Оповестяване на свързани лица;  
МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети; 
МСС 32 Финансови инструменти: Представяне; 
МСС 33 Доходи на акция; 
МСС 34 Междинно счетоводно отчитане; 
МСС 36 Обезценка на активи; 
МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи; 
МСС 38 Нематериални активи; 
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МСС 39 Финансови инструменти: Признаване и оценка; 
МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване; 
КРМСФО 1 Промени в съществуващите задължения за извеждане от експлоатация, 
възстановяване и сходни задължения; 
КРМСФО 10 Междинни финансови отчети и обезценка; 
 
 
Приложени съществени счетоводни политики 

Промени в счетоводната политика  
Възприетата счетоводна политика е последователна с прилаганата през предходната година.  

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.  
 
Първоначално оценяване 
Всеки имот, машина или съоръжение се оценява при придобиването му по цена на 
придобиване, която включва покупна цена,вкл. митнически такси и всички преки разходи 
необходими за привеждане на актива в работно състояние. 
 
Последващо оценяване 
Дружеството е приело да отчита Имотите, машините, съоръженията и оборудването в 
съответствие с МСС 16 по преоценена стойност.  
 
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; 
Печалбата или загубата, възникваща от отписването на имот, машина, съоръжение или 
оборудване се включват в печалбата или загубата, към датата на отписване. Тези печалби и 
загуби се определят като се съпоставят постъпленията с балансовата стойност и се отчитат в 
отчета за доходите на отделен ред. 
 
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 
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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;  или 
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: 
 
Земя                                                                                                  Не се амортизира 
Сгради                                                                                                                         30 
Транспортни средства – леки автомобили                                                                          7 
Транспортни средства (без леки автомобили)                                                                    7 
Стопански инвентар и оборудване                                                                                       8 
Компютри, софтуер и мобилни телефони                                                                           2 
Мошини, съоръжения                                                                                                          20                                                                                                                                    

 
Остатъчната стойност и полезният живот на активите се преразглеждат, и ако е 
необходимо, се правят съответни корекции към всяка дата на баланса. 
 
Обезценка на нефинансови активи 
Към всяка отчетна дата Дружеството оценява дали съществуват индикации, че даден актив е 
обезценен. В случай на такива индикации или когато се изисква ежегоден тест за обезценка 
на даден актив, Дружеството определя възстановимата стойност на този актив. 
Възстановимата стойност на актива е по-високата от справедливата стойност, намалена с 
разходите за продажба на актива или на обекта, генериращ парични потоци и стойността му 
употреба. Възстановимата стойност се определя за отделен актив, освен в случай, че при 
използването на актива не се генерират парични потоци, които да са в значителна степен 
независими от паричните потоци, генерирани от други активи или групи от активи. Когато 
балансовата стойност на даден актив е по-висока от неговата възстановима стойност, той се 
счита за обезценен и балансовата му стойност се намалява до неговата възстановима 
стойност.  
 
При определянето на стойността в употреба на актив, очакваните бъдещи парични потоци се 
дисконтират до тяхната сегашна стойност като се използва норма на дисконтиране преди 
данъци, която отразява текущата пазарна оценка на стойността на парите във времето и 
специфичните за актива рискове. Справедливата стойност, намалена с разходите за 
продажбата се определя чрез използването на подходящ модел за оценка. Направените 
изчисления се потвърждават чрез използването на други модели за оценка или други 
налични източници на информация за справедливата стойност на актив или обект, 
генериращ парични потоци. 
 
Загубите от обезценка се признават като разходи в отчета за доходите като се класифицират 
по тяхната функция съобразно предназначението на обезценения актив. 
 
Към всяка отчетна дата  Дружеството преценява дали съществуват индикации, че загубата 
от обезценка на актив, която е призната в предходни периоди, може вече да не съществува 
или пък да е намаляла Ако съществуват подобни индикации, Дружеството определя 
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възстановимата стойност на този актив. Загубата от обезценка се възстановява обратно само 
тогава, когато е настъпила промяна в преценките, използвани при определяне на 
възстановимата стойност на актива, след признаването на последната загуба от обезценка. В 
този случай балансовата стойност на актива се увеличава до неговата възстановима 
стойност. 
 
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; 
 
Съгласно приетата счетоводна политика, отговарящ на условията актив е актив (н.р. 
материални запаси; производствени съоръжения; нематериални активи; инвестиционни 
имоти, машини, имоти и др.), който по необходимост изисква значителен период от време за 
подготовка за неговата предвиждана употреба или продажба. 
 
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 
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 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. 
 
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. 

Финансови инструменти 

Финансови инструменти – първоначално признаване и последващо оценяване  
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 в една от следните четири 
категории (“групи”): 
 Заеми и вземания; 
 Инвестиции, държани до падеж; 
 Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, в т.ч. 

държани за търгуване;  
 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; 
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 държани до падеж инвестиции, които се оценяват по амортизирана стойност с 

използването на метода на ефективния лихвен процент; 
 инвестиции в капиталови инструменти, които нямат котирана пазарна цена на 

активен пазар и чиято справедлива стойност не може да се оцени надеждно;  
След първоначалното признаване, Дружеството оценява всички финансови пасиви по 
амортизирана стойност с помощта на ефективния лихвен метод, с изключение на:  
финансови пасиви отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата.   
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 отб  
(разликата между цената на придобиване и номиналната стойност  
4. Минус: Евентуална загуба от обезценка. 
 

Отписване на Финансови инструменти  
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.  
 

Когато Дружеството е прехвърлило договорните си права за получаване на парични потоци 
от финансовия актив или е встъпило в споразумение за прехвърляне и нито е прехвърлило, 
нито е запазило в значителна степен всички рискове и ползи от собствеността върху 
финансовия актив, но е запазило контрола върху него, то продължава да признава 
прехвърления финансов актив до степента на продължаващото си участие в него. В този 
случай Дружеството признава и свързаното задължение. Прехвърленият актив и свързаното 
задължение се оценяват на база, която отразява правата и задълженията, които Дружеството 
е запазило. 

Степента на продължаващото участие, което е под формата на гаранция за прехвърления 
актив, се оценява по по-ниската от първоначалната балансова стойност на актива и 
максималната стойност на възнаграждението, което може да се наложи да бъде 
възстановено от Дружеството. 

Обезценка на финансови активи 
Към всяка отчетна дата Дружеството прави преценка дали съществуват обективни 
доказателства, че даден финансов актив или група от финансови активи може да е 
обезценена. Финансовият актив или групата от финансови активи се счита за обезценена, 
когато съществуват обективни доказателства за обезценка в резултат на едно или повече 
събития, които са възникнали след първоначалното признаване на актива ("събитие за 
понесена загуба") и това събитие за понесена загуба оказва влияние върху очакваните 
бъдещи парични потоци от финансовия актив или групата от финансови активи, които могат 
да бъдат надеждно оценени. Доказателствата за обезценка могат да включват индикации, че 
длъжници или група от длъжници изпитват сериозни финансови затруднения или са в 
неизпълнение или просрочие при изплащането на лихви или главници, или вероятност да 
обявят неплатежоспособност/свърхзадлъжнялост или да предприемат финансова 



“БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР ” ПАД 
Доклад за дейността и Финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2010 
_____________________________________________ 
реорганизация, или когато наблюдавани данни индикират измеримо намаление в очакваните 
бъдещи парични потоци, като например промени в просрочията или икономически условия, 
които са свързани с неизпълнения от страна на длъжниците. 

Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност 
За финансови активи, отчитани по амортизирана стойност, Дружеството първо преценява 
дали съществуват обективни доказателства за обезценка индивидуално за финансови 
активи, които са съществени поотделно или колективно за финансови активи, които не са 
съществени поотделно. Ако се определи, че не съществуват обективни доказателства за 
обезценка на индивидуално оценяван финансов актив, независимо дали той е съществен или 
не, активът се включва в група от финансови активи със сходни характеристики на кредитен 
риск и тази група от финансови активи се оценява за обезценка на колективна база. Активи, 
които са оценени за обезценка индивидуално и за които загубата от обезценка е и 
продължава да бъде признавана, не се включват в колективната оценка за обезценка. 

Ако съществуват обективни доказателства, че е възникнала загуба от обезценка, сумата на 
загубата се оценява като разликата между балансовата стойност на актива и сегашната 
стойност на очакваните бъдещи парични потоци (като се изключват бъдещи очаквани 
загуби по заеми, които все още не са понесени). Сегашната стойност на очакваните бъдещи 
парични потоци се дисконтира по първоначалния ефективен лихвен процент на 
финансовите активи. Ако заем има плаващ лихвен процент, процентът на дисконтиране за 
оценка на загубата от обезценка представлява текущият ефективен лихвен процент. 

Балансовата стойност на актива се намалява чрез използване на корективна сметка и сумата 
на загубата се признава в отчета за доходите. Приходите от лихви продължават да се 
начисляват върху намалената балансова стойност  като се използва лихвения процент, който 
е използван за дисконтиране на бъдещите парични потоци за целите на оценка на загубата 
от обезценка. Приходите от лихви се отразяват като част от финансовите приходи в отчета 
за доходите. Заемите, наред със свързаните с тях провизии, се отписват, когато не 
съществува реалистична възможност те да бъдат събрани в бъдеще и всички обезпечения са 
реализирани или са били прехвърлени на Дружеството. Ако в последваща година, сумата на 
очакваната загуба от обезценка се увеличи или намалее, поради събитие, възникващо след 
признаването на обезценката, по-рано признатата загуба от обезценка се увеличава или 
намалява чрез корекция в корективната сметка. Ако бъдещо отписване бъде възстановено на 
по-късен етап, възстановяването се признава в отчета за доходите. 

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 
 

Инвестиции 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.  
 
Впоследствие се оценяват по амортизируема стойност, използвайки метода на ефективния 
лихвен процент.  Амортизируемата стойност се изчислява като се вземе предвид какъвто и 
да било дисконт или премия при придобиването, върху периода до падежа. За инвестиции, 
отчитани по амортизируема стойност, печалбите или загубите се признават в приходите, 
когато инвестициите бъдат отписани или обезценени, както и чрез процеса на амортизация.  

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.  
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Първоначално тези вземания и кредити се оценяват по себестойност включваща 
справедливата стойност на подлежащото за получаване и стойността на раходите по 
сделката.  
Кредитите и вземанията, които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им 
стойност.  
След първоначалното признаване кредитите и вземанията които са без фиксиран падеж се 
отчитат по себестойност.   
 
Към датата на финансовия отчет се прави преглед за определяне на обезценка от 
несъбираемост.  
Вземанията от клиенти по продажби, се признават и отчитат по оригинална фактурна 
стойност, намалена с обезценка от несъбираемост Приблизителна оценка на съмнителни 
вземания се извършва, когато събирането на пълната сума не е вероятно.  Несъбираемите 
вземания се отписват при тяхното установяване.  
 
Определянето на обезценката се извършва на база на индивидуален подход за всяко вземане 
по решение на ръководството.  
 
Данъците за възстановяване се представят по оригиналния размер на сумата на вземането.  
Другите вземания се представят по себестойност.  
Като дългосрочни се класифицират вземания, които са с фиксиран падеж и остатъчен срок 
до падежа над една година от датата на падежа.  
 
Като краткосрочни се класифицират вземания, които са: 
 без фиксиран падеж;  
 с фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на 

финансовия отчет; 
 
Разходи за бъдещи периоди - предплатените разходи, които касаят следващи отчетни 
периоди се представят като авансово преведени суми на доставчици и се включват във 
вземанията от клиенти и доставчици. 
 
Прави се разграничение между: 
Търговски вземания дължими в рамките на 120/180 дни от датата на фактурата; 
Търговски вземания дължими след изтичане на 120/180 дни от датата на фактурата. 
В първия случай те се посочват по номинална стойност, която да може да се удостовери, за 
да се определят евентуалните загуби от лоши дългове.  
“Амортизируемата стойност” представлява първоначалната стойност на актива, намалена с 
изплатените суми и обезценките за лоши дългове, дисконтирани до настоящата им стойност 
с реален лихвен процент.  
Тази оценка в по-голяма или в по-малка степен съвпада с очакваната реализируема 
стойност.  

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.  
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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 е имало/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. 
 
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. 

Компенсиране на финансови инструменти 
Финансовите активи и финансовите пасиви се компенсират и нетната сума се представя в 
отчета за финансовото състояние, когато и само когато, е налице юридически упражняемо 
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право за компенсиране на признатите суми и Дружеството има намерение за уреждане на 
нетна база, или за едновременно реализиране на активите и уреждане на пасивите. 

Справедлива стойност на финансовите инструменти  
Към всяка отчетна дата справедливата стойност на финансови инструменти, които се 
търгуват активно на пазарите, се определя на база на котирани пазарни цели или котировки 
от дилъри (цени „купува” за дълги позиции и цени "продава" за къси позиции) без да се 
приспадат разходи по сделката.  
Справедливата стойност на финансови инструменти, за които няма активен пазар, се 
определя с помощта на техники за оценяване. Тези техники включват използване на 
скорошни пазарни преки сделки; препратки към текущата справедлива стойност на друг 
инструмент, който е в значителна степен същия; анализ на дисконтираните парични потоци 
и други модели за оценка.  
Анализ на справедливите стойности на финансовите инструменти и допълнителни данни за 
начина, по който те са оценени, е предоставен в Бележка 17. 
 

Финансови пасиви 

Първоначално признаване и оценяване 
Финансовите пасиви, в обхвата на МСС 39, се класифицират като финансови пасиви, 
отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, или като заеми и привлечени 
средства, или като деривативи, които са ефективни хеджиращи инструменти, както това е 
по-уместно. Дружеството определя класификацията на своите финансови пасиви при 
първоначалното им признаване. 
Финансовите пасиви се признават първоначално по справедливата им стойност, плюс, в 
случай на заеми и привлечени средства, разходите по сделката, които се отнасят пряко към 
придобиването на финансовия пасив. 
Финансовите пасиви на Дружеството включват търговски и други задължения и задължения 
към свързани лица. 

Последващо оценяване 
Последващото оценяване на финансовите пасиви зависи от тяхната класификация, както 
следва: 

Заеми и привлечени средства 
След първоначалното им признаване, заемите и привлечените средства се оценяват по 
амортизирана стойност при използване на метода на ЕЛП. Печалбите и загубите от заеми и 
привлечени средства се признават в отчета за всеобхватния доход, когато пасивът се 
отписва, както и чрез процеса на амортизация. 
Амортизираната стойност се изчислява като се вземат под внимание всякакви дисконти или 
премии при придобиването и такси, или разходи, които са неразделна част от ЕЛП. 
Амортизацията по ЕЛП се включва във финансовите разходи в отчета за доходите.  
Търговски и други задължения 
След първоначалното им признаване, Дружеството оценява търговските задължения по 
амортизирана стойност, чрез използване на метода на ефективния лихвен процент. 

Отписване 
Финансов пасив се отписва, когато той е погасен, т.е. когато задължението определено в 
договора е отпаднало или е анулирано или срокът му е изтекъл. 
Когато съществуващ финансов пасив бъде заменен с друг от същия кредитор при 
значително различни условия или условията на съществуващия пасив бъдат съществено 
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модифицирани, тази замяна или модификация се третира като отписване на първоначалния 
пасив и признаване на нов пасив, а разликата в съответните балансови стойности се 
признава в отчета за доходите. 
 

Стоково-материални запаси 
Като стоково-материални запаси се отчитат:  
 активи държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност /стоки, 

продукция/; 
 намиращи се в процес на производство за последваща продажба /незавършено 

производство/; 
 материални запаси, които се израходват в производствения процес или при 

предоставяне на услуги;/материали, суровини/; 
Разходите, направени във връзка с доставянето на материалните запаси до тяхното настоящо 
местоположение и състояние, се отчитат както следва: 
 
 
Материали 

– доставна стойност, определена на база на метода „средно- 
претеглена стойност”; 
 

Готова продукция и  
незавършено п-во 

– стойността на употребените преки материали, труд и  
променливи и постоянни общи производствени разходи,  
разпределени на база на нормален производствен капацитет,  
без да се включват разходите по заеми; 

 
Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността или нетната реализуема 
сойност.   
 
Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по 
закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им 
до сегашното състояние и местоположение.  
Разходите по закупуване на материалните запаси включват покупната цена, вносните мита и 
други невазстановими данъци, транспортните разходи и др., които директно могат да се 
отнесат към придобиването на стоките материалите и услугите. Търговските отстъпки 
рабати и др. подобни компоненти се приспадат при определяне на покупната стойност.  
 
Разходите за преработка включват преки разходи и систематично начислявани постоянни и 
променливи общи разходи.  
Преките разходи са: 
-Материали, работна заплата, осигуровки, външни услуги; 
 
Променливите общи разходи са: 
-Материали, работна заплата, осигуровки, външни услуги; 
Разпределението на променливите разходи в себестойността на продукцията се извършва на 
база нормалния капацитет на производствените мощности. 
Постоянните общи разходи са: 

- Амортизация, наеми;  
 
Постоянните общи разходи се разпределят към себестойността на продукцията на база на 
нормалния капацитет на производствените мощности.  
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Нормалният капацитет на производствените мощности : 
Преценката на ръководството за нормален производствен капацитет e 390 000  нормочаса. 
 
Дружеството приема като разходи при производство под нормален капацитет случаите,когато 
дадено производство е било преустановено изцяло или за определен период от време, като 
приспадащата се част от условно-постоянните общопроизводствени разходи се признава директно в 
отчета за доходите като разходи при производство под нормален капацитет, не се включва в 
себестойността на произведената продукция, но се приема за компонент на себестойността на 
продажбите.  
 
Количеството общопроизводствени постоянни разходи, които отговарят на разликата между 
нормалния капацитет и достигнатия капацитет се отчитат като текущи разходи за периода.  
Други разходи се включват в себестойността на материалните запаси само дотолкова, 
доколкото те са направени във връзка с довеждането на материалните запаси до настоящото 
им местоположение и състояние. 
 
Разходи, които не се включват в себестойността на произведената продукция и се отчитат 
като текущи за периода са: 
 количества материали, труд и други производствени разходи извън нормалните 

граници;  
 разходи за съхранение в склад;  
 административни разходи;  
 разходи по продажбите;  

 
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.   
 
Себестойността на материалните запаси може да не е възстановима, в случай че те са 
повредени или са цялостно или частично морално остарели, или ако има спад в продажните 
им цени.  Също така себестойността на материалните запаси може да не бъде възстановима, 
ако приблизително определените разходи за завършване или приблизително определените 
разходи, които ще бъдат направени за осъществяване на продажбата, са се увеличили.  
Материалните запаси се намаляват до нетната реализуема стойност на базата на отделни 
позиции. При някои обстоятелства може да бъде подходящо да се групират сходни или 
свързани позиции.   
 
Приблизителното оценяване на нетната реализуема стойност се базира на най-сигурните 
съществуващи данни по време на съставянето на тази оценка според обема на стоковите 
запаси, който се очаква да бъде реализиран. Тези оценки отчитат колебанията в цените и 
себестойността, които са в пряка връзка със събития, станали след приключване на периода 
дотолкова, доколкото тези събития потвърждават условията, съществуващи в края на 
периода.  
Към всеки следващ период се прави нова оценка на нетната реализуема стойност. Когато 
условията, довели до снижаване на материалните запаси под тяхната себестойност, вече не 
са налице или когато има ясно доказателство за увеличение в нетната реализуема стойност 
заради промяна в икономическите обстоятелства, сумата на обезценката се възстановява 
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така, че новата балансова сума е по-ниската от себестойността и преразгледаната нетна 
реализуема стойност.   
 
При продажба на материални запаси, балансовата сума на тези материални запаси се 
признава като разход през периода, през който съответният приход е признат.  Сумата на 
всяка обезценка на материалните запаси до нетната им реализуема стойност, както и всички 
загуби от материални запаси се признават като разходи за периода на обезценката или на 
възникването на загубите.  Сумата на евентуалното обратно възстановяване на стойността 
на обезценката на материалните запаси, възникналa в резултат на увеличението на нетната 
реализуема стойност, се признава като намаляване на сумата на признатите разходи за 
материални запаси през периода, през който възстановяването е възникнало.  
Някои материални запаси могат да бъдат отнесени по сметките на други активи, като 
например материални запаси, които се използват като компонент на създадените от самото 
дружество собствени сгради, съоръжения и оборудване.  Материалните запаси, отнесени 
към друг актив, се признават за разход в продължение полезния живот на актива.  
 
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: 
-вземания от подотчетни лица; 
Те се представят по номинална стойност.  
 
Собствен капитал 
Собственият капитал на дружеството се състои от: 
 
Основен капитал включващ: 
Регистриран капитал – представен по номинална стойност съгласно съдебно решение за 
регистрация 
 
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 и ревалоризация на активи и пасиви /преизчисление за 
свръхинфлация/ към 31.12.1997г.   
 
Резерв от последващи оценки на активи - формиран от извършвани преоценки на активи 
през 2009 г. 
 
Съгласно изискванията на Търговския закон и устава дружеството е длъжно да формира и законов 
резерв "фонд Резервен"като източници на фонда могат да бъдат: 
 
 най-малко една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат 

една десета част от капитала или по-голяма част, по решение на общото събрание; 
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 средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (премиен 

резерв); 
 други източници, предвидени по решение на Общото събрание. 

 
Съгласно изискванията на Търговския закон средствата от фонда могат да се използват само за 
покриване на годишната загуба и на загуби от предходни години. Когато средствата във фонда 
достигнат определения минимален размер, средствата над тази сума могат да бъдат използвани за 
увеличаване на капитала. 
 
Дружеството е приело счетоводна политика да отразява корекции от промяна на счетоводна 
политика и фундаментални грешки чрез коригиране на салдото на неразпределената печалба 
в отчетния период.  
 
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.  
 
Основният капитал е представен по номиналната стойност на издадените и платени акции. 
Постъпленията от издадени акции над тяхната номинална стойност се отчитат като 
премийни резерви. 
 
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).  
 
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.  
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 
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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. 
 

Получени заеми, без свързани предприятия 
Банка / Кредитор Валута Л. % Падеж Обезпечения / Гаранции 

ТБ ОББ АД EUR     ЗАЛОГ НА ЦЯЛО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТБ ОББ АД EUR     ЗАЛОГ НА ЦЯЛО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТБ ОББ АД EUR     ЗАЛОГ НА ЦЯЛО ПРЕДПРИЯТИЕ 

Салда по получени заеми, без свързани предприятия 

Банка / Кредитор Задължения 
 до 1 година 

Задължения 
 над 1 година 

ТБ ОББ АД                   5 270    
ТБ ОББ АД                   1 866    

Общо                  7 136                      -    
 
Правителствени дарения 
Правителствени дарения съгласно МСС20 са помощ от правителството/правителствени 
агенции и подобни органи, които могат да бъдат местни, национални или международни/ 
под формата на прехвърляне на ресурси към Дружеството в замяна на минало или бъдещо 
съответствие с определени условия по отношение на оперативните дейности на 
Дружеството. Те изключват форми на правителствена помощ, които не могат в рамките на 
разумното да бъдат остойностени и сделки с правителството, които не могат да бъдат 
разграничени от нормалните търговски сделки на дружеството.  
Дарения, свързани с активи, са правителствени дарения, чието основно условие е, че 
Дружеството, следва да закупи, създаде или по друг начин да придобие дълготрайни активи.  
Дарения свързани с приход, са правителствени дарения, различни от правителствените 
дарения свързани с активи.  
Дарения, свързани с активи се представят като приходи за бъдещи периоди, които се 
признават на приход систематично и рационално за срока на полезния живот на актива.  
Дарения, свърани с приход се представят като приходи за бъдещи периоди, които се 
признават на приход в момента в които се признават разходите за покриването на които са 
получени.  
Ползата на правителствен заем с лихва под пазарния процент се третира като безвъзмездни 
средства, предоставени от държавата. Заемът се признава и оценява съгласно МСС 39 
Финансови инструменти: признаване и оценяване. 
Ползата от лихвата под пазарния процент се оценява като разликата между началната 
балансова стойност на заема, определена съгласно МСС 39 и получените постъпления. 
Ползата се отчита съгласно МСС 20. Дружеството взема предвид условията и задълженията, 
които са били или трябва да бъдат изпълнени при определяне на разходите, които е 
предназначена да компенсира ползата от заема. 
Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, които подлежат на възстановяване, се 
отчитат счетоводно като промяна на счетоводна приблизителна оценка. Възстановяването 
на безвъзмездните средства, предоставени от държавата, свързани с приходи, следва да се 
прилага първо спрямо всички неамортизирани кредити за бъдещи периоди, признати по 
отношение на безвъзмездните средства. До степента, в която възстановяването надвишава 
всички такива кредити за бъдещи периоди или когато не съществува кредит за бъдещи 
периоди, възстановяването се признава незабавно в печалбата или загубата. 
Възстановяването на безвъзмездни средства, свързани с активи, се признава чрез 
увеличаване на балансовата стойност на актива или намаляване на салдото на прихода за 
бъдещи периоди с дължимата за погасяване сума. Кумулативната допълнителна 
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амортизация, която би трябвало да е призната в печалбата или загубата до днешна дата при 
отсъствие на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, се признава незабавно в 
печалбата или загубата.  

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 са начислени дължимите лихви за забава към датата на финансовия 
отчет.  
 
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.  
 

• 

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Колективния трудов договор, 
работодателят има задължение да изплати при прекратяване на трудовия договор следните 
обезщетения:  

• 

обезщетение в увеличен размер на работника или служителя при уволнение 
съгласно Кодекса на труда ( чл.328, ал.1 и ал.2) в зависимост от последния приключен в 
трудовата книжка трудов стаж само в дружеството, което прекратява трудовото 
правоотношение, в размер на: 

• 

по чл.328, ал.1 от КТ,   по 6 брутни месечни трудови възнаграждения, съгласно 
КТД;  

• 

по чл.328, ал.2 от КТ    по 1 брутно месечно трудово възнаграждение, съгласно 
КТ. 

• 

по чл.325, т.9 и чл.327, ал1 от КТ (прекратяване на трудовото правоотношение 
поради болест-довела до нетрудоспособност- по 2 брутни месечни трудови 
възнаграждения , ако има най-малко пет години трудов стаж и през последните пет 
години не е получавал обезщетение на същото основание); 

- 

при пенсиониране – обезщетение на работник или служител, работил при един и същт 
работодател през последните години от трудовият му стаж, както следва: 

- 
при трудов стаж до 5 години           –  2 брутни трудови възнаграждения; 

- 
при трудов стаж от 5  до 10 години – 3 брутни трудови възнаграждения; 
при трудов стаж над 10 години        – 6 брутни трудови възнаграждения; 

В социалната програма на дружеството няма договорени  социални помощи и доплащания.  
        Краткосрочните доходи за персонала под формата на възнаграждения, бонуси и 
социални доплащания и придобивки, (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на 
периода, в който персоналът е положил труд за тях или е изпълнил необходимите условия) 
се признават като разход в отчета за доходите в периода, в който е положен трудът за тях 
или са изпълнени изискванията за тяхното получаване, и като текущо задължение (след 
приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки) в размер на 
недисконтираната им сума. Дължимите от дружеството вноски по социалното и здравно 
осигуряване се признават като текущ разход и задължение в недисконтиран размер, заедно 
и в периода на начисление на съответните доходи, с които те са свързани. 
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Към датата на всеки финансов отчет дружеството прави оценка на сумата на 
очакваните разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде 
изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се 
включват приблизителната преценка в недисконтиран размер на разходите за самите 
възнаграждения и разходите за вноски по задължителното обществено осигуряване, които 
работодателят дължи върху тези суми. 

Провизии 
Провизии се признават по повод на конструктивни 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.  
 
Печалба или загуба за периода 
Всички приходни и разходни статии, признати за периода, 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. 
 
Разходи  
Дружеството отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това 
ги отнася по функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по 
направления и дейности. Признаването на разходи за текущия период се извършва при 
начисляване на съответстващите им приходи.  
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.  
 
Технологични разходи (загуби)  
Технологичните разходи възникват в резултат на технологичен брак. Допустимите 
стойности са до 5% от стойноста на произведената през годината готова продукция. 
 
Финансови разходи 
Към разходите за дейността се отнасят и финансови разходи, които Дружеството отчита, и 
които са свързани с обичайната дейност.  
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.  
 
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”. 
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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: 
 
Приходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата 
стойност на полученото или подлежащо на получаване.  
 
Продажби на продукция и стоки 
Приходите от продажби на продукция и стоки се признават, когато съществените рискове и 
ползи от собствеността върху продукцията и стоките са прехвърлени на купувача, което 
обичайно става в момента на тяхната експедиция. 
 
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. 
 
При извършване на краткосрочни услуги – при завършване на съответната услуга и 
приемане на работата от клиента;  
 
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.  
Приходите от наеми се признават на времева база за срока на договора; 
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Възнаграждения за права – на база на принципа на начисляването съгласно съдържанието на 
съответното споразумени;  
Приходи от дивитенти - при устанавяване на правата за получаванета им;  
 
Финансовите приходи и разходи вече не могат да се компенсират във финансовия отчет по 
МСФО, а тябва да бъдат представени отделно.  

Данъци върху дохода 
Текущ данък върху доходите 
Текущите данъчни активи и пасиви за текущия и предходни периоди се признават по 
сумата, която се очаква да бъде възстановена от или платена на данъчните власти. При 
изчисление на текущите данъци се прилагат приложимите за периода данъчните закони и 
съответните данъчни ставки. Приложими са законите, които са в сила или са в значителна 
степен приети към датата на баланса. 
 
Текущите данъци се признават директно в собствения капитал (а не в отчета за доходите), 
когато данъкът се отнася до статии, които са били признати директно в собствения капитал 
през същия или предходни отчетни периоди. 
 
Отсрочен данък върху доходите 
Отсрочените данъци се признават по балансовия метод за всички временни разлики към 
датата на баланса, които възникват между данъчната основа на активите и пасивите и 
техните балансовите стойности. 
Отсрочени данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики, освен до 
степента, до която отсроченият данъчен пасив възниква от първоначално признаване на 
актив или пасив от дадена сделка, която не е бизнес комбинация и не влияе нито върху 
счетоводната печалба, нито върху данъчната печалба или загуба към момента на 
извършване на сделката. 
Активи по отсрочени данъци се признават за всички намаляеми временни разлики, 
пренесени неизползвани данъчни кредити и неизползвани данъчни загуби, до степента, до 
която е вероятно да е налице облагаема печалба, срещу която да бъдат използвани 
намаляемите временни разлики, пренесените неизползвани данъчни кредити и 
неизползваните данъчни загуби, освен ако отсроченият данъчен актив възниква от 
първоначално признаване на актив или пасив от дадена сделка, която не е бизнес 
комбинация  
и не влияе нито върху счетоводната печалба, нито върху данъчната печалба или загуба към 
момента на извършване на сделката. 
 
Дружеството извършва преглед на балансовата стойност на отсрочените данъчни активи 
към всяка дата на баланса и я намалява до степента, до която вече не е вероятно да бъде 
реализирана достатъчна облагаема печалба, която да позволява целия или част от 
отсрочения данъчен актив да бъде възстановен. Непризнатите отсрочени данъчни активи се 
преразглеждат към всяка дата на баланса и се признават до степента, до която е станало 
вероятно да бъде реализирана бъдеща облагаема печалба, която да позволи отсрочения 
данъчен актив да бъде възстановен. 
 
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, въз основа на 
данъчните ставки и закони, действащи или влезли в сила, в значителна степен, към датата на 
баланса. 
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Отсрочените данъци се дебитират или кредитират директно в собствения капитал (а не в 
отчета за доходите), когато данъкът се отнася до статии, които са били признати директно в 
собствения капитал през същия или предходни отчетни периоди. 
 
Дружеството компенсира отсрочени данъчни активи и пасиви само тогава, когато има 
законово право да приспада текущи данъчни активи срещу текущи данъчни пасиви и 
отсрочените данъчни активи и пасиви се отнасят до данъци върху дохода, наложени от един 
и същ данъчен орган за едно и също данъчнозадължено предприятие. 
 
Данък върху добавената стойност (ДДС) 
Приходите, разходите и активите се признават нетно от ДДС, с изключение на случаите, 
когато: 
 ДДС, възникващ при покупка на активи или услуги, не е възстановим от данъчните 

власти, в който случай ДДС се признава като част от цената на придобиване на 
актива или като част от съответната разходна позиция, както това е приложимо; и 

 вземанията и задълженията, които се отчитат с включен ДДС. 
Нетната сума на ДДС, възстановима от или дължима на данъчните власти се включва в 
стойността на вземанията или задълженията в баланса. 

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- месечно. 
 
Паричните позиции в чуждестранна валута към 31 декември 2010 година са оценени в 
настоящия финансов отчет по заключителния курс на БНБ.   
 
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.  
Международните стандарти за финансово отчитане изискват от ръководството да приложи 
някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на 
годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, 
приходите и разходите. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, 
която е направена от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. 
Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия 
финансов отчет.  
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Приблизителните оценки 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 засяга 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. 
 
Приблизителни оценки и предположения 
Основните предположения, които са свързани с бъдещи и други основни източници на 
несигурности в приблизителните оценки към датата на баланса, и за които съществува 
значителен риск, че биха могли да доведат до съществени корекции в балансовите 
стойности на активите и пасивите през следващия отчетен период, са посочени по-долу: 
 
Доходи на персонала при пенсиониране 
Задължението за доходи на персонала при пенсиониране се определя чрез актюерска 
оценка. Тази оценка изисква да бъдат направени предположения за нормата на 
дисконтиране, бъдещото нарастване на заплати.те, текучеството на персонала и нивата на 
смъртност. Поради дългосрочния характер на доходите на персонала при пенсиониране, 
тези предположения са обект на значителна несигурност. Към 31 декември 2010 г., 
задължението на Дружеството за доходи на персонала при пенсиониране е в размер на 144. 
хил. лв. (2009 г.: 84 хил. лв.). Допълнителна информация за доходите на персонала при 
пенсиониране е представена Бележка 2.14. 
 
Полезни животи на имоти, машини и съоръжения, и нематериални активи  
Финансовото отчитане на имотите, машините и съоръженията, и нематериалните активи 
включва използването на приблизителни оценки за техните очаквани полезни животи и 
остатъчни стойности, които се базират на преценки от страна на ръководството на 
Дружеството. 
 
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; 
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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: 
 края на текущия период; 
 края на предходния период (което отговаря на началото на настоящия период), и 
 началото на най-ранния сравним период. 

Когато се наложи промяна в представянето или класификацията на статии във финансовите 
си отчети, Дружеството прекласифицира сравнителната информация, освен ако 
прекласификацията е практически невъзможна.  
 
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”). 
 
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.  
 
Лизинг 
Съгласно МСС17 лизингов договор се класифицира като финансов лизинг, ако прехвърля 
по същество всички рискове и изгоди от собствеността върху актива. Лизингов договор се 
класифицира като оперативен лизинг, ако не прехвърля по същество всички рискове и 
изгоди от собствеността върху актива.  
 
Определянето дали дадено споразумение представлява или съдържа лизинг се базира на 
същността на споразумението, и изисква оценка относно това дали изпълнението на 
споразумението зависи от използването на конкретен актив или активи и дали 
споразумението прехвърля правото за използване на актива. Преоценка за това дали дадено 
споразумение съдържа лизинг след неговото начало, се извършва единствено, ако е 
удовлетворено някое от посочените по-долу условия: 
 налице е промяна в договорните условия, освен ако промяната не е предвидена 

единствено да поднови или удължи споразумението; 
 упражнена е опция за подновяване или между страните е договорено удължаване на 

споразумението, освен ако срокът на подновяването или удължаването е бил 
първоначално включен в срока на лизинга; 
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 налице е промяна в определението дали изпълнението зависи от конкретния актив; 
 налице е съществена промяна в актива. 

 
Ако дадено споразумение се преоценява и бъде определено, че съдържа лизинг или не 
съдържа лизинг, счетоводното отчитане на лизинга се прилага или се преустановява от: 
 когато възникне промяната в обстоятелствата, пораждаща преоценката; 
 началото на периода на подновяване или удължаване. 

 
Дружеството като лизингополучател 
Финансовият лизинг, който прехвърля на Дружеството по същество всички рискове и 
ползи, присъщи на собствеността на наетия актив се капитализират в началото на лизинга 
по справедливата стойност на наетото имущество или, ако е по-ниска, по сегашната 
стойност на минималните лизингови плащания. Лизинговите плащания се разделят между 
финансовите такси и намаляването на лизинговото задължение, за да се достигне до 
постоянен лихвен процент за оставащото салдо от задължението. Финансовите такси се 
отразяват в отчета за доходите. 
Капитализираните лизингови активи се амортизират за по-краткия от очаквания полезен 
живот на актива и лизинговия срок, ако не е налице разумна степен на сигурност, че 
Дружеството ще придобие собствеността в края на лизинговия срок. 
 
Лизинговите плащанията по договори за оперативен лизинг се признават като разход в 
отчета за доходите на база линейния метод за целия срок на лизинговия договор. 
 
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; 
 
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 
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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, са парични потоци от оперативна дейност. Паричните 
постъпления от наеми и последващи продажби на такива активи също са парични потоци 
от оперативни дейности. 
 
Отчет за промените в собствения капитал 
Съгласно приетата счетоводна политика отчета включване: 
Нетна печалба и загуба за периода 
Салдото на неразпределената печалба както и движенията за периода 
Всички статии на приходи или разходи, печалба или загуба, които в резултат на 
действащите МСС се признават директно в собствения капитал.  
Кумулативен ефект от промените в счетоводна политика и фундаментални грешки в 
съответствие с МСС 8. 
Прехвърляне и разпределение на капитал между собствениците. 
Настъпилите промени в резултат на всички изменение по всички елементи на собствения 
капитал.  

III. Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет 

1. Отчет за всеобхватния доход 

1. 1. 1. Приходи от продажби 
Вид приход 2010 г. 2009 г. 

Продажби на продукция в т.ч. 2 428 13 482 
Продажби на ПРОДУКЦИЯ 2 428 13 482 
Други приходи в т.ч. 1 980 6 478 
Продажби на ДМА 196 9 
Наеми 150 338 
Продажба на материали 256 7 
Излишъци на активи 45 4 860 
Продажба на скрап 10 95 
Провизирани обезщетения отпуск и пенсиониране 359 609 
Други приходи 180 12 
Еврофондове 4 7 
Преоценка  на задълженията 780 

 Отписани  по РМС 
 

541 
Общо 4 408 19 960 

1. 1. 2. Финансови приходи 
Вид приход 2010 г. 2009 г. 

Приходи от лихви в т.ч. 5 - 
други 5 

 От операции с финансови инструменти 7 36 
Положителни курсови разлики 

 
11 

Общо 12 47 
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1. 2. Разходи  

1. 2. 1. Използвани суровини, материали и консумативи 
 

Вид разход 2010 г. 2009 г. 
Основни материали  511 4 400 
Спомагателни материали 297 860 
Горивни и смазочни материали 135 311 
Работно облекло 

 
24 

Ел. енергия 193 602 
Вода 4 4 
Офис материали и консумативи 9 12 

Общо 1 174 6 267 
 

1. 2. 2. Разходи за външни услуги 
Вид разход 2010 г. 2009 г. 

Подизпълнители         18 
 Нает транспорт                      276 94 

Ремонти 12 73 
Реклама 1 

 Съобщителни услуги 41 135 
Консултански и други договори 35 

 Граждански договори и хонорари 6 
 Застраховки 32 7 

Охрана 62 62 
Други разходи за външни услуги 148 224 
Наеми 154 132 
Разходи свързани с реализация 

 
966 

Общо 785 1 693 
 

1. 2. 3. Разходи за амортизации 
Вид разход 2010 г. 2009 г. 

Разходи за амортизации на производствени 4 203 2 911 
дълготрайни материални активи 4 203 2 911 
дълготрайни нематериални активи 0 0 
Разходи за амортизации на административни 5 5 
дълготрайни материални активи 5 5 
дълготрайни нематериални активи 0 0 

Общо 4 208 2 916 
 

1. 2. 4. Разходи за заплати и осигуровки на персонала 
Разходи за: 2010 г. 2009 г. 

Разходи за заплати  2 313 4 904 
Разходи за осигуровки  355 763 

Общо 2 668 5 667 

1. 2. 5. Обезценка на активи 
Вид разход 2010 г. 2009 г. 

Разходи от обезценка на вземания 897 0 
Общо 897 0 
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1. 2. 6. Други разходи 

Вид разход 2010 г. 2009 г. 
Разходи за командиравки 52 44 
Разходи представителни 5 4 
Разходи за брак 11 

 Разходи за алтернативни данъци 7 
 Други юридически разходи 165 7 

Провизирани обезщетения 144 
 Други разходи 45 38 

Балансова стойност на продадените дма 7 1 
Отписани ДМА по решение на САС 303 

 Общо 739 94 

1. 2. 7. Суми с корективен характер 
Вид разход 2010 г. 2009 г. 

Балансова стойност на продадени активи /нето/ 207 - 
Балансова стойност на продадени активи 207 

 Изменение на запасите от продукция /нето/ (599) 2 839 
Изменение на запасите от продукция (599) 2 839 
Капитализирани разходи за активи (19) (27) 

Общо (411) 2 812 

1. 2. 8. Финансови разходи 
Вид разход 2010 г. 2009 г. 

Разходи за лихви в т.ч. 
  по заеми 614 277 

по лизингови договори 125 
 търговски вземания 11 99 

други 871 97 
Отрицателни курсови разлики 1 3 
Други финансови разходи 4 38 

Общо 1 626 514 

1.2. 9. Резултат от продажба на нетекущи активи 
 

Вид разход 2010 г. 2009 г. 
Балансова стойност на продадени активи 7 1 
в т.ч. дълготрайни материални активи 7 1 
Приходи от проджба на дълготрайни активи 196 9 

Общо 189 8 
 

1. 2. 10. Разход за данъци 
Съгласно действащото законодателство печалбите се облагат с корпоративен данък в 
размер 10%.  За изчисляване размера на отсрочените данъци е ползвана ставка 10%, която 
се очаква да е валидна при обратното праявление.  
 

Вид разход 2010 г. 2009 г. 
Отсрочени данъци (276) (113) 

Общо (276) (113) 
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2. Отчет за финансовото състояние 

2. 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 
Към 31 декември 2010 и 2009 година Имотите, машините съоръженията и оборудването 
включват: 
 

  

Земи и 
сгради 

Съоръжен
ия 

Машини и 
обороудва

не 

Транспор
т-ни 

средства 

Други 
актив

и 

Капита
лизира

ни 
разходи 

Общо 

Отчетна стойност               

Салдо към 31.12.2008 25490 3172 14 654 553 156 2 936 46 961 

Постъпили 3  3 426 
   

3 429 

Излезли 
 

(1 388) (9 211) 
   

(10 599) 

Преоценки признати в капитала  3567 124 985 
   

128 552 

Салдо към 31.12.2009 25 493 5 351 133 854 553 156 2 936 168 343 

Постъпили 
  

1 
  

19 20 

Излезли (1) (311) (7) (138) 
  

(457) 

Салдо към 31.12.2010 25 492 5 040 133 848 415 156 2 955 167 906 

Амортизация               

Салдо към 31.12.2008 (7 606) (1 332) (8 916) (226) (126) - (18 206) 

Постъпили (507) (158) (2 165) (79) (7) 
 

(2 916) 

Излезли 
  

565 
   

565 

Преоценки признати в капитала 
 

1388 8 646 
   

10 034 

Салдо към 31.12.2009 (8 113) (102) (1 870) (305) (133) - (10 523) 

Постъпили (508) (193) (3 456) (45) (6) 
 

(4 208) 

Излезли 
 

8 
 

44 
  

52 

Салдо към 31.12.2010 (8 621) (287) (5 326) (306) (139) - (14 679) 

Балансова стойност               
Балансова стойност към 
31.12.2009 17 380 5 249 131 984 248 23 2 936    157 820 
Балансова стойност към 
31.12.2010 16 871 4 753 128 522 109 17 2 955 153 227 
 
 
През 2009г. е направена преоценка на машини и съоръжения от лицензиран оценител. 
Формиран е преоценъчен резерв от последващи оценки на ДМА в размер на 128 552 хил. лв. 
Дълготрайните материални активи по баланс са заложени като обезпечение по предоставени 
на дружеството банкови кредити от ТБ ОББ АД.  За обезпечаване на кредитите  към ТБ ОББ 
АД, има залог на търговкото предприятие. 
Към 31.12.2010г. разходите за придобиване на ДМА възлизат на 2 955 хил. лв., от тях 414 хил 
лв. заприходени апартаменти, които нямат акт 16. 
 
В стойността на имоти, машини, съоръжения и оборудване, използвани в дейността, са 
включени напълно амортизирани активи от следните групи: 
 
Машини и оборудване     153 х.лв 
Транспортни средвства    166 х.лв 
Други активи      114 х.лв 
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През периода няма извършена обезценка съгласно МСС 36 
 
В стойността на дълготрайните нематериални активи, използвани в дейността, са 
включени напълно амортизирани активи от следните групи: 
 
Програмни продукти  8 х.лв 

2. 2. Финансови активи нетекущи 

Нетекущи финансови активи 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 

Дялове и участия 3 7 
Финансови активи налични за продажба 4 4 

Общо 7 11 
 

2. 2. 1. Дялове и участия 

Участия 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 
размер стойност размер стойност 

"МЕТЕКО" АД - ГР. СОФИЯ 6.15% 3 5.86% 4 
"ТМ СОФИЯ" - ГР. СОФИЯ   - 4.96% 3 

Общо   3   7 

2. 2. 2. Дългосрочни ценни книжа 

Вид Емитент 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 
размер стойност размер стойност 

BLKB/GKZ                          4                         4  
Общо                        4                         4  

 
„Бесттехника ТМ-Радомир” ПАД притежава компенсаторни записи/ BLKB/ в размер на 4 хил. лв. 
във връзка с погасяване на задължения по ЗУНК. 

2. 3. Mатериални запаси 
 

Вид 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 
Материали в т.ч. /нето/ 5 567 5 100 
Основни материали 5 567 5 100 
Стоки /нето/ 3 533 3 808 
Стоки 3 533 3 808 
Продукция /нето/ 2 860 2 744 
Продукция 2 860 2 744 
Незавършено производство /нето/ 3 890 3 407 
Незавършено производство 3 890 3 407 

Общо 15 850 15 059 
 

2. 4. Текущи търговски и други вземания 
 

Вид 31.12.2010 31.12.2009 г. 
Вземания от свързани предприятия в т.ч. /нето/ 3 993 3 909 
Вземания по продажби 3 993 3 909 
Вземания от продажби в /нето/ 2 652 3 681 
Вземания бруто 2 652 3 681 
Вземания по предоставени аванси /нето/ 1 468 1 480 
Вземания по предоставени аванси 1 468 1 480 
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Вземания по съдебни спорове /нето/ 24 - 
Вземания по съдебни спорове 24 - 
Други вземания в т.ч. /нето/ 812 1 917 
Предплатени разходи- РАЗХ. ЗА БЪД. ПЕРИОДИ 125 1 
Вземания по застраховане - 23 
Други краткосрочни вземания 687 1 893 

Общо 8 949 10 987 

2. 5.  Данъци за възстановяване 
Вид 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 

Данък върху добавената стойност 11 817 
Общо 11 817 

2. 6. Парични средства 
Вид 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 

Блокирани парични средства                      10                       21  
Парични средства в подотчетни лица                      27    

Общо                      37                       21  
 
 

2. 7. Собствен капитал 

2. 7. 1. Основен капитал 
 

Вид акции 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 
Брой акции Стойност - лева Номинал Брой акции Стойност - лева Номинал 

Обикновени 1 755 764 1 755 764 1.00 1 755 764 1 755 764 1.00 
Изкупени и платени 1 755 764 1 755 764 1.00 1 755 764 1 755 764 1.00 

Общо: 1 755 764 1 755 764 1.00 1 755 764 1 755 764 1.00 
 

2. 7. 2. Резерви 
 

  
Резерв от последващи 

оценки на активи 

Общи 
резерви 

Други 
резерви Общо резерви 

Резерви към 31.12.2008 г. 
 

18391 295 18 686 
Преизчислени резерви към 
31.12.2008 г. - 18 391 295 18 686 
Увеличения от: 115 697 713 79 116 489 
Разпределение на печалба 

 
713 79 

 Преоценка на активи 115 697 
  

115 697 
Резерви към 31.12.2009 г. 115 697 19 104 374 135 175 
Увеличения от: 

 
- - 

 Други 
    Намаления от: (91) (33) - (124) 

Покриване на загуби 
 

(33) 
 

(33) 
Продажба на активи (91) 

  
(91) 

Резерви към 31.12.2010 г. 115 606 19 071 374 135 051 
 



“БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР ” ПАД 
Доклад за дейността и Финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2010 
_____________________________________________ 
2. 7. 3. Финансов резултат 
 

Финансов резултат Стойност 
Печалба към 31.12.2008 г. 622 
Увеличения от: 327 
Печалба  за годината 2009 157 
Промени в счетоводната полтика, грешки и др. 170 
Намаления от: (792) 
Разпределение на печелба в резерви (792) 
Печалба към 31.12.2009 г. 157 
Увеличения от: 91 
Отписан преоценъчен резерв 91 
Печалба към 31.12.2010 г. 248 
Загуба към 31.12.2008 г. (33) 
Загуба към 31.12.2009 г. (33) 
Увеличения от: (6 990) 
Загуба  за годината 2010 (6 990) 
Намаления от: 33 
Покриване на загуби с резерви и печалби 33 
Загуба към 31.12.2010 г. (6 957) 
  

 Финансов резултат към 31.12.2008 г. 589 
Финансов резултат към 31.12.2009 г. 124 
Финансов резултат към 31.12.2010 г. (6 742) 
 

2. 8. Нетекущи финансови пасиви 

Нетекущи финансови пасиви 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 

Задължения по лизингови договори                         -                  2 368  
Други финансови пасиви                   7 635                8 165  

Общо                  7 635             10 533  
 

2. 8.1. Лизинги – дългосрочна част 
Вид 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 

Задължения по лизингови договори                         2 368  
Общо                         -                 2 368  

 

2. 8.2  Други финансови пасиви - дългосрочни 
 

Вид 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 
ЗУНК                      171                   171  
РЕШЕНИЕ НА МС 616/2004  И  911/2006                   7 464                7 994  

Общо                  7 635               8 165  
 
 
На 26 юли 2004 г  на основание Решение 616 на Министерски съвет, публичните 
задължения на ''Бесттехника ТМ Радомир'' ПАД в размер на 11743 хил.лв. са обединени и 
разсрочени, като за общите данъчни задължения в размер на 6010 хил.лв. разсрочването е 
за 8 г., а задълженията по ДОО са разсрочени за 5 г. В края на 2004 г.  ''Бесттехника ТМ 
Радомир'' ПАД обжалва решение 616 пред съда в частта му за  различните срокове за 
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погасяване между общите данъчни задължения и задълженията по ДОО от една страна и 
различните лихвени проценти приложени към така обединените и разсрочени публични 
данъчни задължения. На 19.04.2006 г. ВАС с Решение  4193 задължава Министерски съвет 
да уеднакви сроковете на погасяване на Публичните задължения, както и да приложи 
основен лихвен процент за всички задължения. На това основание Министерски съвет 
издава Решение 911 от 29.12.2006 г., с което се изпълнява Решението на ВАС. 
 
Към 31.12.2010 г. ''Бесттехника ТМ Радомир'' ПАД има задължения по ЗУНК  в размер 
на 171 х.лв. Тази сума представлява задължение на Дружеството по използван 
инвестиционен кредит , което задължение е трансформирано по закона за уреждане на 
необслужените кредити / ЗУНК/. 
 
''Бесттехника ТМ Радомир'' ПАД оспорва частично сумата по ЗУНК , тъй като с една част 
от инвестиционният кредит са изградени производствени мощности в ''Радомир метали'' 
АД.  

2. 9. Отсрочени данъчни пасиви 
 

Временна 
разлика 

31 декември 2009 
Движение на отсрочените данъци за 

2010 31 декември 2010 
увеличение намаление  

Данъчна 
основа 

Временн
а 

разлика 
Данъчн
а основа 

Временн
а 

разлика 

Данъч
на 

основа 

Времен
на 

разлика 
Данъчна 
основа 

Временна 
разлика 

Активи по отсрочени данъци 

Амортизации 1552 155 2 933 293 
  

 
4 485 

 
448 

Компенсируми 
отпуски 

276  
28   (191) (19) 85  

9 

Обезщетения за 
пенсиониране 

115  
6 29  

1   144  
7 

Общо активи: 
 

1 943 189 
 

2 962 294 (191) (19) 
 

4 714 464 
Пасиви по отсрочени данъци 

Преоценъчен 
резерв 

 
128 552 12 855 

  
(91) 

 

 
128 461 

 
12 855 

Общо пасиви:  
128 552 

 
12 855 - - (91) -  

128 461 
 

12 855 
Отсрочени 

данъци (нето) (126 609) (12 666) 2 962 294 (100) (19) (123 747) (12 390) 

 

2. 10. Текущи финансови пасиви 
 

Текущи финансови пасиви 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 

Задължения по получени кредити                   7 136                7 137  
Задължения по лизингови договори                   2 290                      -    
Други финансови пасиви                      780                   240  

Общо                10 206               7 377  
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2. 10. 1. Задължения по получени кредити - краткосрочни 
 

Вид 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 
Задължения по кредити към финансови предприятия                   7 136                7 137  

Общо                  7 136               7 137  
 

2. 10. 2. Задължения лизинги - краткосрочни 
 

Вид 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 
Задължения по лизингови договори                   2 290    

Общо                  2 290                      -    
 

2. 10. 3.  Други финансови пасиви - краткосрочни 
 

Вид 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 
Лихви по кредити                      424                   240  
Лихви по лизинги                      125    
Други лихви                      231    

Общо                     780                  240  
 
 
''Бесттехника ТМ Радомир'' е получило револвиращ кредит от HVB Биохим през месец 
януари 2000 г. в размер на 1880 х.лв. През 2001 г. е трансформиран като обикновен кредит 
за оборотни средства. Към 31.12.2006. г. салдото по кредита е 1173 хил.лв. 
През 2007 г. ''Бесттехника ТМ Радомир'' е получило кредит от ОББ в размер на 2700  хил. 
евро /5280 хил.лева/, като в тази сума е включен и рефинансиран от ОББ кредит на 
дружеството към HVB Биохим в размер на 600 х.евро /1173 хил.лева./. 
През 2008 г. дружеството е получило от ОББ инвестиционен кредит в размер на 1000 
х.евро/1945 х.лв./. 
Общата кредитна експозиция към ОББ на 31.12.2008 г. е 7225 х.лв. Този кредит е 
гарантиран със залог на търговско предприятие. Към 31.12.2010г. общата кредитна 
експозиция към ОББ е 7136 х. лв. 

2. 11. Текущи търговски и други задължения  
Вид 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 

Задължения към свързани предприятия в т.ч.                2 540                 2 831  
Задължения по доставки                    361                     492  
Задължения по получени аванси                 2 179                  2 339  
Задължения по доставки                4 554                 5 244  
Задължения по получени аванси                2 544                 2 970  
Други краткосрочни задължения в т.ч.                      73                       71  
Задължения по начислени разходи                          1  
Задължения по застраховки                        4    
Други краткосрочни задължения                      34                       35  
Задължения по съдебни спорове                      35                       35  

Общо                9 711               11 116  
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2. 12. Данъчни задължения 
 

Вид 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 
Данък върху добавената стойност                    168                     191  
Данък върху доходите на физическите лица                    947                     757  
Други данъци                      29                       26  
Лихви по ДРА                    830    

Общо                1 974                    974  
 

2. 13. Задължения към персонал 
Вид 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 

Задължения към персонала                2 980                 2 434  
в т.ч. задължения по неизползвани отпуски                      84                     275  
Задължения към осигурителни предприятия                2 976                 2 475  

Общо                5 956                 4 909  
 

2. 14. Провизии 
Вид 31.12.2010 г. 31.12.2009 г. 

Провизии за правни задължения в т.ч.                   144                       84  
Задължения при пенсиониране                    144                       84  

Общо                   144                       84  
 
                Съгласно актюерският доклад разхода за провизия за пенсионни задължения към 
персонала за 2010г. е 94 хил. лв.  В баланса на дружеството е оповестена провизия в размер на 144 
хил. лв. Причината за несъответствието е в по- късния етап на изготвяне на  актюерския доклад. 

IV. Други оповестявания 
 

1. Свързани лица и сделки със свързани лица 
 
Дружеството оповестява следните свързани лица: 
 
 Собственик на капитала на дружеството /дружество майка/ 

„Бесттехника и КО” ООД 
 
 Собственик на капитала на дружеството майка  

Евтим Тончев Евтимов 
Максим Мануилов Клейтман 
Емил Стоянов Райчев 

 
 Ключов ръководен персонал на дружеството: 

Надзорен съвет 
Председател: МАКСИМ  КЛЕЙТМАН 
Членове: ОГНЯН ПОПОВ 
                 ВАЛЕНТИН ДРЕХАРСКИ 
 
Управителен съвет 
Председател: АЛЕКСАНДЪР  МЕЧЕНОВ 
Членове:    ЕВТИМ  ЕВТИМОВ 
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                    ЕМИЛ  РАЙЧЕВ 
 
Изпълнителен директор: АЛЕКСАНДЪР  МЕЧЕНОВ 
                                               ЕВТИМ  ЕВТИМОВ 

 
 Ключов ръководен персонал на дружеството майка или контролиращото лице: 

Управител: Максим Клейтман 
 
 Дружеството оповестява следните сделки между свързани лица 

 
 

Продажби на свързани лица 
Свързано лице - клиент Вид сделка 2010 г. 2009 г. 

"БЕСТТЕХНИКА" ЕООД                      93                   538  
"БЕСТТЕХНИКА СТРУМА" АД                    322                1 279  

Общо                   415               1 817  
Покупки от свързани лица 

Свързано лице - доставчик Вид сделка 2010 г. 2009 г. 
"ТМ СОФИЯ 99" АД                       -                         2  
"БЕСТТЕХНИКА" ЕООД                       -                       55  
"БЕСТТЕХНИКА СТРУМА" АД                    189                   564  

Общо                   189                  621  
 

Вземания от свързани лица 
Свързано лице - клиент 31.12.2010 г. Гаранции 31.12.2009 г. Гаранции 

"БЕСТТЕХНИКА И КО" ООД               3 467                  3 435    
"БЕСТТЕХНИКА СТРУМА" АД                  526                     474    

               3 993                 3 909    
Задължения към свързани лица 

Свързано лице - доставчик  31.12.2010 г.  Гаранции  31.12.2009 г.  Гаранции 
"БЕСТТЕХНИКА" ЕООД                  361                     492    
"БЕСТТЕХНИКА" ЕООД - АВАНСИ               1 361                  1 490    

"БЕСТТЕХНИКА СТРУМА" АД - АВАНСИ                  818                     769    
"БЕСТТЕХНИКА И КО" ООД                     -                         80    

               2 540                 2 831    
 
 
„Бесттехника и КО” ООД е заложило в полза на ТБ „ОББ” АД  1 387 498 бр. акции за обезпечаване 
на кредити в полза на „Бесттехника ТМ-Радомир” ПАД.  
 
 
Възнаграждения на основния ръководен персонал 
 

Име,фамилия Длъжност 

Начислени суми за: 
възнаграждения 
и осигуровки за 

периода 

компенсиру
еми 

отпуски 

дългосроч
ни доходи 

АЛЕКСАНДЪР МЕЧЕНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС 
И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
ДИРЕКТОР 43 3 

 



“БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР ” ПАД 
Доклад за дейността и Финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2010 
_____________________________________________ 

ЕВТИМ ЕВТИМОВ 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА УС И 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
ДИРЕКТОР 40 3 

 ЕМИЛ РАЙЧЕВ ЧЛЕН НА УС  20 3 
 Общо:   103 9 - 

 

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 и 
кредитен и ликвиден риск 
 
Оценка 

Прилаганите счетоводни политики за оценка на финансовите активи и пасиви са както следва: 
 
Вид актив / пасив  Класификация  База за оценка 
     Парични 
средства 

 Парични 
средства 

 Номинална стойност 

     Блокирани 
парични средства 

 Блокирани 
парични 
средства 

 Номинална стойност 

     Краткосрочни и 
дългосрочни 
заеми 

  Финансов пасив  Амортизирана стойност 

     Търговски 
вземания 

 Заеми и 
вземания, 
възникнали 
първоначално в 
дружеството 

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

     Търговски 
задължения 

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

     Дългосрочни 
задължения 

  Финансов пасив  Амортизирана стойност 

 
Кредитен и ликвиден риск 

Кредитният риск или рискът, произтичащ от възможността Дружеството да не получи в 
договорения размер финансов актив, е минимизиран чрез политика на договаряне на кредитен 
период по дълъг от 30 дни само на ограничени клиенти, които имат дълга и стабилна финансово-
икономическа история и политика на безупречно търговско сътрудничество с дружеството и други 
дружества. За останалата част от клиентите плащанията се извършват предимно по банков път с 
предплащане.  
Събираемостта  и концентрацията на вземанията се следи текущо съгласно установената политика 
на дружеството. За получаване на вземанията си от свързани лица дружеството получава 
допълнитерно съдействие от собствениците на дружеството. 
 
Ликвидният риск произтича от възможността Дружеството да не осигури достатъчно външно 
финансиране, както и контрагентите да не изпълнят своите финансови задължения на договорените 
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падежи. С цел минимизиране на този риск, Дружеството осигурява контрол и наблюдение върху 
фактическите и планови парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между 
матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството. В допълнение, периодично се 
извършва преглед и оценка на събираемостта на търговските и други краткосрочни вземания. 
 
Лихвен и валутен риск 

Лихвеният риск произтича от колебанията в цената на финансов инструмент в зависимост от 
промените в лихвените нива. 
 
Валутният риск произтича от колебанията в цената на финансов инструмент в зависимост от 
промените във валутните курсове. 
 
Дружеството не използва хеджиращи инструменти .  

Дружеството осъществява своите сделки, както на вътрешния така и на външния  пазар. То не е 
изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са 
деноминирани в български лева и евро, а последното е с фиксиран курс спрямо лева по закон. 
 
Дружеството осъществява основните си доставки в лева и евро. Доставките във валута са в евро за 
основните материали. Продажбите на готова продукция също са основно в лева и евро.  
 
Кредитен риск  
Дружеството търгува единствено с утвърдени, платежоспособни контрагенти. Неговата политика е, 
че всички клиенти, които желаят да търгуват на отложено плащане, подлежат на процедури за 
проверка на тяхната платежоспособност. Освен това, салдата по търговските вземанията се следят 
текущо, в резултат на което експозицията на Дружеството към кредитен риск не е съществена.  

Кредитният риск,  който възниква от другите финансови активи на Дружеството, като например, 
парични средства и други финансови активи, представлява кредитната експозицията на 
Дружеството, произтичаща от възможността неговите контрагенти да не изпълнят своите 
задължения. Максималната кредитна експозиция на Дружеството по повод на признатите 
финансови активи, възлиза на съответната им стойност по баланса към 31 декември 2010 г.  
 
Риск на ликвидността 

 

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние 
да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. 

 

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която 
постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на 
финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни 
ресурси. 

 

За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите 
задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения 
с длъжниците. 

Дружеството осъществява наблюдение и контрол върху фактическите и прогнозните 
парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните 
граници на активите и пасивите на дружеството. Текущо матуритетът и своевременното 
осъществяване на плащанията се следи от финансово-счетоводния отдел, като се поддържа 
ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания. 
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Управление на капиталовия риск 

 

С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да 
продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната 
възвръщаемост на инвестираните средства на акционерите, стопански ползи на другите 
заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална 
капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитала. 

 

Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база 
съотношението на задлъжнялост. Това съотношение се изчислява между нетния дългов 
капитал към общата сума на капитала. Нетният дългов капитал се определя като разлика 
между всички привлечени заемни средства (краткосрочни и дългосрочни) така, както са 
посочени в баланса и паричните средства и парични еквиваленти. Общата сума на капитала 
е равна на собствения капитал и нетния дългов капитал.  

 

В таблицата по-долу са представени съотношенията на задлъжнялост на база структурата 
на капитала към 31 декември: 

 
  2010 
 

2009 
 BGN'000 BGN'000 

Общо дългов капитал, т.ч.:   48016…... 47848…... 
Заеми от банки  7 136…... 7137…... 
Задължения към свързани предприятия  2 540…... 2831…... 
Намален с: паричните средства и парични еквиваленти  37…... 21…... 
Нетен дългов капитал  47979…... 47827…... 
Общо собствен капитал  130065...... 137055... 
Общо капитал  178044....... 184882... 
Съотношение на задлъжнялост  26.95…... 
 

25.87…... 

 
Ценови риск 

 

Дружеството е изложено на специфичен ценови риск за цената на основата си суровина-
метал. Минимизирането на ценовия риск за негативни промени в цените на 
стоките/услугите, обект на търговските операции се постига чрез периодичен анализ и 
обсъждане на договорните отношения за преразглеждане и актуализиране на цените 
спрямо промените на пазара. 

3. Условни активи и пасиви 

Дружеството не притежава чужди акции и ценни книжа, които са обект за търгуване, но 
като  публично дружество то е регистрирано на фондовата борса и неговите акции се 
котират на същата.Дружеството не търгува с финансови инструменти. 

Съгласно договор за издаване на банкови гаранции с ТБ ОББ АД, към 31.12.2010г. са 
действащи 4 банкови гаранции, които формират условени пасиви в размер на 1306 хил. лв. 
Срокът на банковите гаранции изтича през 2011г. 

4. Събития след края на отчетния период 
Освен оповестеното по-горе, 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 2010 г.  
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5. Възнаграждение за одит 
Съгласно чл.38 ал.5 от ЗС  дружеството оповестява, че възнаграждението за одит за 2010 г. 
е в размер на 5000 евро  без ДДС. 

6. Действащо дружество 
Ръководството на Дружеството счита, че Дружеството е действащо и ще остане действащо, няма 
планове и намерения за преустановяване на дейността.  
 

Показатели 

№ Показатели 
2010 г. 2009 г. Разлика 

Стойност Стойност Стойност % 
1 Дълготрайни активи /общо/       153 234       157 831          (4 597) -3% 
2 Краткотрайни активи в т.ч.         24 847         26 884          (2 037) -8% 
4 Материални запаси         15 850         15 059              791  - 
5 Краткосрочни вземания           8 960         11 804          (2 844) -24% 
7 Парични средства                37                21                16  76% 
8 Обща сума на активите       178 081       184 715          (6 634) -4% 
9 Собствен капитал       130 065       137 055          (6 990) -5% 

10 Финансов резултат         (6 990)             157          (7 147) 
-

4552% 
11 Дългострочни пасиви         20 025         23 200          (3 175) -14% 
12 Краткосрочни пасиви         27 991         24 460           3 531  14% 
13 Обща сума на пасивите         48 016         47 660              356  1% 
14 Приходи общо           4 420         20 007        (15 587) -78% 
16 Разходи общо         11 686         19 963          (8 277) -41% 

Коефициенти 

№ Коефициенти 
2010 г. 2009 г. Разлика 

Стойност Стойност Стойност % 
  Рентабилност:         

1 На собствения капитал           (0.05)            0.00            (0.05) 
-

4792% 

2 На активите           (0.04)            0.00            (0.04) 
-

4718% 

3 На пасивите           (0.15)            0.00            (0.15) 
-

4519% 
  Ефективност:         
5 На разходите             0.38             1.00            (0.62) -62% 
6 На приходите             2.64             1.00             1.65  165% 
  Ликвидност:         
7 Обща ликвидност             0.89             1.10            (0.21) -19% 
8 Бърза ликвидност             0.32             0.48            (0.16) -34% 
9 Незабавна ликвидност             0.00             0.00             0.00  54% 

10 Абсолютна ликвидност             0.00             0.00             0.00  54% 
  Финансова автономност:         

11 Финансова автономност             2.71             2.88            (0.17) -6% 
12 Задлъжнялост             0.37             0.35             0.02  6% 

 
Ръководството на дружеството е уверено, че ще поддържа нормална дейност и за в бъдеще, 
чрез самофинансиране, повишаване на ефективността от дейността и финансовата 
подкрепа от банки и инвеститори.  
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