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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020 г. 

1. Общи положения 

Акумпласт АД („Дружеството“) е акционерно търговско дружество, регистрирано в 

България и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 124031674. 

Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. Добрич 9300, ул. "Свещ. Павел 

Атанасов" № 20, п.к. 154.  

Други данни за Дружеството: 

- електронна поща: akumplast@netplusdb.bg 

- интернет страница: www.akumplast.com 

Акумпласт  АД е публично дружество съгласно Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа (ЗППЦК).  

Разпределението на акционерния капитал на Дружеството е както следва: 

 2020 Участие 2019 Участие 

 Брой акции % Брой акции % 

Химпласт АД, ЕИК 124053375 5 058 69,93% 5 058 69,93% 

Физически лица 2 175 30,07% 2 175 30,07% 

Общо: 7 233 100% 7 233 100% 

Дружеството има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима 

членове, както следва:  

Люсиен Борисов Ковачев  Председател до 28.10.2020 г. 

Христин Ангелов Николов Изпълнителен член 

Мирослава Ангелова Николова      Член до 18.12.2020 г. и Председател от 18.12.2020 г. 

Светлозар Димитров Стоянов Член от 18.12.2020 г. 

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Христин Ангелов 

Николов. 

На 23.09.2020 г. се проведе Общо събрание на акционерите, на което бе приет нов статут и 

състав на одитния комитет по предложение на Съвета на директорите. Към датата на изготвяне на 

финансовия отчет, одитният комитет е в състав, както следва: 

Светла Енева Донева – Член и председател 

Одитният комитет подпомага работата на Съвета на директорите, има роля на лица, 

натоварени с общо управление, които извършват мониторинг и надзор над вътрешната контролна 

система, управлението на риска и системата на финансово отчитане на Дружеството.  

Предметът на дейност на Дружеството е производство на опаковки от пластмаса. 

През 2020 г. средносписъчният брой на персонала в Дружеството е 46 работници и 

служители (2019 г.: 45). 

2. Основни положения от счетоводната политика на дружеството  

2.1. База за изготвяне на годишния финансов отчет 

Годишният финансов отчет на Дружеството е изготвен в съответствие с всички 

Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от: стандарти за 

финансови отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от 

Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни стандарти 

и тълкуванията на Постоянния комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по 

Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2020 г., и 

които са приети от Комисията на Европейския съюз. МСФО, приeти от ЕС, е общоприетото 

наименование на рамката с общо предназначение-счетоводна база, еквивалентна на рамката, 

въведена с дефиницията съгласно § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

счетоводството под наименованието „Международни счетоводни стандарти” (МСС). 

http://www.akumplast.com/
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Годишният финансовият отчет е съставен при спазване принципа на действащо 

предприятие. 

За текущата финансова година Дружеството е приело всички нови и/или ревизирани 

стандарти и тълкувания, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и 

респ. от Комитета за разяснения на МСФО, които са били уместни за неговата дейност. 

От възприемането на тези стандарти и/или тълкувания, в сила за годишни периоди 

започващи на 1 януари 2020 г., не са настъпили промени в счетоводната политика на Дружеството, 

освен някои нови и разширяването на вече установени оповестявания, без това да доведе до други 

промени в класификацията или оценката на отделни отчетни обекти и операции. 

Новите и/или променените стандарти и тълкувания включват: 

Промени в Концептуалната рамка за финансово отчитане (Рамката) и съответни 

промени в референциите към нея в различни МСФО (в сила за годишни периоди от 01.01.2020 г., 

приети от ЕК). Тези промени в Рамката включват преработени изцяло дефиниции за „актив” и 

„пасив”, както и нови насоки и концепции за тяхното измерване, отписване, представяне и 

оповестяване. Промените в Концептуалната рамка са съпроводени с изменения в някои препратки 

към нея в Международните стандарти за финансово отчитане, в т.ч. МСФО 2, МСФО 3, МСФО 6, 

МСФО 14, МСС 1, МСС 8, МСС 34, МСС 37, МСС 38, КРМСФО 12, КРМСФО 19, КРМСФО 20, 

КРМСФО 22 и ПКР 32. Част от препратките насочват към коя версия на Концептуалната рамка 

следва се отнасят изявленията в посочените стандарти (рамката на КМСС, приета от СМСС през 

2001 г., рамката на СМСС от 2010 г. или новата ревизирана рамка от 2018 г.), други изрично 

посочват, че дефинициите в стандарта не са актуализирани в съответствие с новите изменения в 

рамката. 

МСФО 3 (променен) – Бизнес комбинации (в сила за годишни периоди от 01.01.2020 г., приет 

от ЕК). Тази промяна касае даденото в приложенията към стандарта определение за „бизнес” и е 

свързана с трудностите, които придобиващи предприятия срещат в преценката дали се придобива 

бизнес или съвкупност от активи. Изменението цели: а) да изясни, че за да бъде определен като 

бизнес, придобитият набор от дейности и активи трябва да включва като минимум вложените 

ресурси и основните оперативни процеси, които заедно водят до и определят по същество 

създаването на продукт; б) да се стеснят дефинициите за „бизнес” и за „продукт”, като се 

съсредоточат до стоките и услугите, предоставяни на клиент и като се снеме фокусът върху 

способността за намаляване на разходите; в) да добави насоки и илюстративни примери, които да 

помогнат на предприятията в преценката дали е придобит оперативен процес; г) да премахне 

изискването за оценка за това дали пазарните участници са в състояние да заменят липсващите 

ресурси и оперативни процеси в придобиваното предприятие, за да продължат да създават продукт, 

и д) да се добави опцията за т.нар. тест за концентрация, който позволява опростена оценка за това, 

дали дадена съвкупност от дейности и активи е бизнес, или не. 

Промени в МСС 1 Представяне на финансови отчети и МСС 8 Счетоводна политика, 

промени в приблизителните оценки и грешки (в сила за годишни периоди от 01.01.2020 г –приети 

от ЕК). Тези промени касаят прецизиране на определението за „същественост”, посочено в двата 

стандарта. Според тях новото определение за същественост е: „информацията е съществена, ако 

пропусната, представена неточно или прикрита, би могло в разумна степен да се очаква да повлияе 

на решенията на основните потребители на финансовите отчети с обща цел, които предоставят 

финансова информация за дадено отчетно предприятие”. Налице са три нови аспекта от 

определението, които следва да бъдат отбелязани: а) ”прикриване” – настоящото определение се 

фокусира само върху пропускане и неточно представяне. Заключението на СМСС е, че 

прикриването на съществена информация може да има същия ефект като пропускане на съществена 

информация; б) „очакване в разумна степен да се повлияе на решенията на основните потребители” 

– настоящото определение се отнася до „би могло да повлияе”, което според СМСС може да се 

приеме, че се изисква твърде много информация, тъй като почти всичко „би могло да повлияе” върху 

решенията на някои потребители, дори вероятността да е минимална; и в) ”основни потребители” 

(съществуващи или потенциални инвеститори, заемодатели и други кредитори) – настоящото 

определение се отнася до „потребители”, което според СМСС може да бъде прието твърде широко, 

т.е. да се вземат предвид всички възможни ползватели на финансовите отчети, когато се решава 

каква информация да се оповести. Също така, посочват се изрично пет начина за прикриване на 
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съществена информация: а) използване на език за съществен елемент, който е уклончив или неясен; 

б) информация за съществен елемент, сделка или събитие, която е разпръсната на различни места 

във финансовите отчети; в) несходни елементи, сделки и събития, по същество, които неподходящо 

са представени съвкупно; г) сходни елементи, сделки и събития, които неподходящо са представени 

самостоятелно; и д) съществена информация е скрита чрез несъществена информация до такава 

степен, че става неясно коя информация е съществена. Също така промените поясняват, че 

адресирането към неясна информация има същия ефект както при пропусната или липсваща 

информация, както и че предприятието оценява съществеността в контекста на финансовия отчет в 

неговата цялост. 

Промени в МСФО 9 Финансови инструменти, МСС 39 Финансови инструменти: 

признаване и оценяване и МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване (в сила за годишни 

периоди от 01.01.2020 г – приети от ЕК). Тези промени са свързани с произтичащата несигурност 

от реформата на базовите лихвени проценти, предприета от Съвета за финансова стабилност към 

Г20. Тази реформа е насочена към замяна на съществуващите и използвани като базови, в сделките 

с финансови инструменти, междубанкови лихвени проценти (Например: Libor, Euribor, Tibor), с 

алтернативни базови лихвени проценти, основаващи се на междубанкови пазари, както и за 

разработване на алтернативни базови лихвени проценти, които са почти безрискови. Целта е да се 

преодолеят последиците върху финансовото отчитане от реформата на базовите лихвени проценти, 

през периода преди замяната на съществуващ базов лихвен процент с алтернативен базов лихвен 

процент. Измененията предвиждат временни и ограничени изключения от изискванията за отчитане 

на хеджирането по МСС 39 и МСФО 9, които осигуряват условия дружествата да продължат да са 

в съответствие с изискванията на двата стандарта, при игнориране ефекта на реформата. 

Промени в МСФО 16 Лизинг (в сила за годишни периоди от 01.06.2020 г., приети от ЕК). С 

тези промени се въвежда практическа целесъобразна мярка, на база, на която всеки 

лизингополучател може да избере да не преценява дали дадена отстъпка (облекчение) по лизинг, 

възникнала само като пряка последица от пандемията COVID-19, е изменение на лизинговия 

договор. Тази мярка се допуска за прилагане и когато са изпълнени едновременно следните условия: 

а) с промяната в лизинговите плащания се променя възнаграждението за лизинга, като промененото 

възнаграждение по същество не надхвърля възнаграждението за лизинга, непосредствено 

предхождащо промяната; б) всяко намаление на лизинговите плащания засяга само плащанията, 

първоначално дължими на или преди 30 юни 2021 г.; както и в) останалите условия на лизинга не 

се променят съществено. Лизингополучателят, който прилага практическата целесъобразна мярка, 

отчита всяка промяна в плащанията по лизинга по същия начин, по който тя би се отчела при 

прилагането на МСФО 16, ако не представлява изменение на лизинговия договор. Тя не е валидна 

за лизингодателите. По-ранно прилагане е разрешено. 

Към датата на одобряване за издаване на този финансов отчет посочените по-долу нови 

стандарти, променени стандарти и приети тълкувания, които са издадени, но все още не са в сила за 

годишни периоди започващи на 1 януари 2020 г., ръководството е преценило, че следните не биха 

имали потенциален ефект за промени в счетоводната политика и класификацията и стойностите на 

отчетни обекти във финансовите отчети на Дружеството, а именно: 

МСФО 17 Застрахователни договори (в сила за годишни периоди от 01.01.2023 г., не е 

приет от ЕК). Този стандарт е изцяло нов счетоводен стандарт за всички видове застрахователни 

договори, вкл. за някои гаранции и финансови инструменти, като обхваща принципи за тяхното 

признаване, оценяване, представяне и оповестяване. Той не е приложим за дейността на 

дружеството, поради което ръководството не е оценявало неговото приложение. 

МСФО 10 (променен) – Консолидирани финансови отчети и МСС 28 (променен) – 

Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия – относно продажби или апорт на активи 

между инвеститор и негови асоциирани или съвместни предприятия (с отложена ефективна дата 

на влизане в сила, подлежаща на определяне от СМСС). Тези промени са насочени към решаването 

на счетоводното третиране на продажбите или апортите на активи между инвеститор и негови 

асоциирани или съвместни предприятия. Те потвърждават, че счетоводното третиране зависи дали 

продаваните активи или апортираните немонетарни активи, конституират или не по същество 

„бизнес” по смисъла на МСФО 3. Ако тези активи като съвкупност не отговарят на определението 

за „бизнес” инвеститорът признава печалба или загуба до процента, съответстващ на дела на 

другите несвързани инвеститори в асоциираното или съвместното предприятие. В случаите когато 
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се продават активи или се апортират немонетарни активи, които като съвкупност са „бизнес”, 

инвеститорът признава изцяло печалбата или загубата от транзакцията. Тези промени ще се 

прилагат перспективно. СММС отложи началната дата на приложение на тези промени за 

неопределено време. 

Промени в МСС 1 Представяне на финансови отчети (в сила за годишни периоди от 

01.01.2023 г., не приети от ЕК). Тези промени са насочени към критериите на класифицирането на 

задълженията като текущи и нетекущи. Според тях предприятието класифицира задълженията си 

като текущи или нетекущи в зависимост от правата, които съществуват в края на отчетния период 

и не се влияе от вероятността дали то ще упражни правото си да отложи уреждането на 

задълженията. Промените уточняват, че под „уреждане“ на задължения се има предвид 

прехвърлянето на трета страна на парични средства, инструменти на собствения капитал, други 

активи или услуги. Класификацията не се отнася за деривативите в конвертируеми пасиви, които 

сами по себе си са инструменти на собствения капитал. Промените се прилагат ретроспективно. 

Промени в МСФО 3 Бизнес комбинации (в сила за годишни периоди от 01.01.2022 г., не 

приети от ЕК). Тези промени актуализират МСФО 3, като заменят препратка към стара версия на 

Концептуалната рамка за финансово отчитане с последната й актуална версия от 2018 г. Те добавят 

и изключение от принципа на признаване за пасиви и условни задължения, които попадат в обхвата 

на МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи и КРМСФО 21 Задължения за данъци и 

такси, както и се прави изрично уточнение, че условните активи не се признават към датата на 

придобиването. Промените се прилагат перспективно. 

Промени в МСС 16 Имоти, машини и съоръжения (в сила за годишни периоди от 01.01.2022 

г., не приети от ЕК). Тези промени забраняват на предприятията да приспадат от разходите си за 

„тестване дали активът функционира правилно”, които са част от преките разходи, отнасящи се до 

довеждането на актива до местоположението и състоянието, необходимо за неговата експлоатация 

по начина, предвиден от ръководството, нетни приходи от продажби на произведените артикули по 

време на самото довеждане на актива до това местоположение и състояние. Вместо това 

предприятието признава тези приходи от продажба за такива артикули и съответните разходи, 

свързани с тях, в печалбата и загубата за периода съгласно правилата на другите приложими 

стандарти. Промените уточняват, че тестването дали активът функционира правилно, всъщност 

представлява оценка дали техническия и физическия статус и демонстрирани възможности за 

работа на актива са такива, че той да е в състояние да се използва по предназначение при 

производство, доставка на стоки или услуги, отдаване под наем или за административни цели. 

Допълнително, предприятията трябва да оповестяват отделно сумите на приходите и разходите, 

свързани с произведените артикули, които не са резултат от обичайните дейности на предприятието. 

Промените се прилагат ретроспективно, но само за имоти, машини и съоръжения, които са доведени 

до местоположението и състоянието, необходими за тяхната експлоатация на или след началото на 

най-ранния период, представен във финансовия отчет, когато предприятието за първи път прилага 

изменението. 

Промени в МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи (в сила за годишни периоди 

от 01.01.2022 г., не приети от ЕК). Промените специално изясняват, че разходите за изпълнението 

на задълженията по обременяващ договор са разходите, които са пряко свързани с него, включващи: 

а) пряк разход на труд и пряк разход на материали; и б) допълнителни разходи, които са пряко 

свързани с изпълнението на договора по пътя на разпределението - например разпределение на 

разходи за амортизация на имоти, машини и съоръжения, използвани за изпълнение на този договор. 

Не се включват административни и други общи разходи, освен ако те не се изрично фактурируеми 

към контрагента по договор. Промените нанасят и дребна корекция в уточненията за признаването 

на разходите за обезценка на активи, преди да се създаде отделна провизия за обременяващ договор, 

като подчертават, че това са активи, използвани в изпълнение на договора, а не активи 

предназначени за договора, каквото е изискването до влизане в сила на промяната. Промените се 

прилагат за изменения по договори, за които предприятието все още не е изпълнило всички свои 

задължения към началото на годишния период, през който за първи път ги прилага. 

Годишни подобрения в МСФО 2018-2020 в МСФО 1 Прилагане за първи път на 

Международните стандарти за финансово отчитане, МСФО 9 Финансови инструменти, 

Илюстративен пример 13 към МСФО 16 Лизинг и МСС 41 Земеделие (в сила за годишни периоди 

от 01.01.2022 г., не са приети от ЕК). Тези подобрения внасят частични промени в следните 
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стандарти: а) в МСФО 1 е предоставено облекчение по отношение на дъщерно предприятие, 

прилагащо за първи път МСФО на по-късна дата от предприятието майка. То оценява в своите 

индивидуални финансови отчети активите и пасивите по балансовите стойности, които биха били 

включени в консолидираните финансови отчети на предприятието-майка, по които предприятието 

майка е придобило дъщерното предприятие. То може в своите финансови отчети да оцени 

кумулативната разлика от превалутиране за всички дейности в чужбина по балансовата стойност, 

която би била включена в консолидирания финансов отчет на компанията-майка, на базата на датата 

на преминаването към МСФО на предприятието-майка, ако не са извършени никакви корекции за 

целите на процедурите на консолидация и заради ефектите на бизнес комбинацията. Това изменение 

ще се прилага и за асоциирани и съвместни предприятия, които са предприели същото 

освобождаване по МСФО 1. Предприятията прилагат това изменение за годишните отчетни 

периоди, започващи на или след 1 януари 2022. По-ранното прилагане е разрешено.; б) в МСФО 9 

е направено уточнение във връзка с таксите, които се включват в “10 процентния тест” за 

определяне дали при изменение на даден финансов пасив условията на новия или изменения 

финансов пасив се различават значително от тези на първоначално признатия. Според промените 

при определянето на тези такси, предприятието включва само тези, платени или получени между 

заемополучател и заемодател, включително такси, платени или получени от заемополучателя и 

заемодателя от името на другия. Предприятията прилагат промените към финансовите пасиви, 

които се изменят в началото или след началото на годишния отчетен период, в който 

предприятиятията първоначално ги прилагат; в) в илюстративен пример 13 към МСФО 16 е 

премахнато илюстративното отчитане на възстановени от лизингодателя разходи за подобрение на 

лизингов имот с цел елиминиране на всякакво объркване относно третиране на стимулите по лизинг. 

Тъй като изменението се отнася за илюстративен пример, който придружава стандарта, а не е част 

от него, не е посочена дата на влизане в сила; г) в МСС 41 е премахнато изискването предприятията 

да изключват паричните потоци за плащане на данъци при определянето на справедливата стойност 

на биологичните активи и земеделската продукция. 

Промени в МСФО 9 Финансови инструменти, МСС 39 Финансови инструменти: 

признаване и оповестяване, МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, МСФО 4 

Застрахователни договори и МСФО 16 Лизинг вързани с Фаза 2 от реформата на базовите 

лихвени проценти (в сила за годишни периоди от 01.01.2021 г., не приети от ЕК). Промените в 

стандартите, свързани с Фаза 2 от реформата на базовите лихвени проценти предоставят основно 

две практически облекчения: а) при определяне и оценка на промени в договорени парични потоци 

от финансови активи и пасиви и лизингови задължения – като промените в базовите лихвени 

проценти се отчетат чрез актуализиране на ефективния лихвен процент; и б) при отчитането на 

хеджиращи отношения – като се позволи промяна (преразглеждане) в определянето на 

хеджиращото отношение и на оценката на хеджирания обект на база парични потоци, поради и в 

резултат на заместването на прилаганите базови лихвени проценти с други алтернативи. 

Измененията се прилагат ретроспективно. По-ранно прилагане е разрешено. 

Промени в МСФО 4 Застрахователни договори (в сила за годишни периоди от 01.01.2021 

г., приети от ЕК). Промените дават право на предприятия, извършващи предимно застрахователна 

дейност да отложат датата на влизане в сила на МСФО 9 Финансови инструменти от 1 януари 2021 

г. на 1 януари 2023 г., вместо това тези предприятия могат да продължат да прилагат МСС 39 

Финансови инструменти: признаване и оценяване. Целта на изменението е да се хармонизира датата 

на влизане в сила на МСФО 9 с новия МСФО 17 с цел преодоляване на временните счетоводни 

последици от различните дати на влизане в сила на двата стандарта. С изменението се въвежда и 

временно освобождаване от специфични изисквания на МСС 28 Инвестиции в асоциирани и 

съвместни предприятия по отношение на прилагане на единна политика за предприятия, 

използващи метода на собствения капитал по МСС 28. Такива предприятия за годишни периоди, 

започващи преди 1 януари 2023 г. имат право, но не и задължение да запазят съответната счетоводна 

политика, прилагана от асоциираното или от съвместното предприятие, когато използват метода на 

собствения капитал. 

2.2. Сравнителни данни 

Дружеството представя обичайно сравнителна информация във финансовите си отчети за 

една предходна година.  
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Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират (и преизчисляват), за да се 

постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.  

2.3. Функционална валута и признаване на курсови разлики 

Функционална и отчетна валута на представяне на годишният финансов отчет на  

дружеството е българският лев. От 1.07.1997 г. левът е фиксиран в съответствие със Закона за БНБ 

към германската марка в съотношение BGN 1 : DEM 1, а с въвеждането на еврото като официална 

валута на Европейския съюз - с еврото в съотношение BGN 1.95583 : EUR 1.  

При първоначално признаване, сделка в чуждестранна валута се записва във 

функционалната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към 

момента на сделката или операцията. Към 31 декември паричните средства, вземанията и 

задълженията, като монетарни отчетни обекти, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат във 

функционалната валута, като се използва заключителният обменен курс на БНБ.  

Немонетарните отчетни обекти в отчета за финансовото състояние, първоначално 

деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута като се прилага 

историческият обменен курс към датата на операцията и последващо не се преоценяват по 

заключителен курс.  

Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на сделки в чуждестранна валута, 

или отчитането на търговски сделки в чуждестранна валута по курсове, които са различни, от тези, 

по които първоначално са били признати, се включват в отчета за всеобхватния доход (в печалбата 

или загубата за годината) в момента на възникването им, като се третират като “други 

доходи/(загуби) от дейността” (в печалбата или загубата за годината) и се представят нетно. 

2.4. Приходи 

2.4.1. Признаване на приходи по договори с клиенти  

Приходите в Дружеството се признават, когато контролът върху обещаните в договора с 

клиента стоки и/или услуги се прехвърли на клиента. Контролът се прехвърля на клиента при 

удовлетворяване на задълженията за изпълнение по договора чрез прехвърляне на обещаните стоки 

и/или предоставяне на обещаните услуги. 

Оценка на договор с клиент 

Договор с клиент е налице само когато при влизането му в сила той: а) има търговска 

същност и мотив, б) страните са го одобрили (устно, писмено или на база „установена и 

общопризната стопанска практика“) и се ангажирали да го изпълнят, в) правата на всяка страна 

могат да бъдат идентифицирани; г) условията за плащане могат да бъдат идентифицирани, и д) 

съществува вероятност възнаграждението, на което Дружеството има право при изпълнение 

задълженията си за изпълнение, да бъде получено.  

При оценка на събираемостта се вземат предвид всички релевантни факти и обстоятелства 

по сделката, вкл. минал опит, обичайни бизнес практики, публикувани правила и направени 

изявления от страна на Дружеството, обезпечения и възможности за удовлетворяване. 

Договор, за който някой от горепосочените критерии все още не е изпълнен, подлежи на 

нова оценка за всеки отчетен период. Получените възнаграждения по такъв договор се признават 

като задължение (пасив по договор) в отчета за финансовото състояние, докато: а) всички критерии 

за признаване на договор с клиент не бъдат изпълнени; б) Дружеството изпълни задълженията си за 

изпълнение и цялото или почти цялото възнаграждение (което не подлежи на възстановяване) е 

получено; и/или в) когато договорът е прекратен и полученото възнаграждение не подлежи на 

възстановяване. 

При първоначалната оценка на договорите си с клиенти Дружеството прави допълнителен 

анализ и преценка дали два или повече договора трябва да бъдат разглеждани в тяхната комбинация 

и да бъдат отчетени като един, и респ. дали обещаните стоки и/или услуги във всеки отделен и/или 

комбиниран договор трябва да бъдат отчетени като едно и/или повече задължения за изпълнение.  

Всяко обещание за прехвърляне на стоки и/или услуги, които са разграничими (сами по себе 

си и в контекста на договора), се отчита като едно задължение за изпълнение. 
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Дружеството признава приход за всяко отделно задължение за изпълнение на ниво 

индивидуален договор с клиент като се анализират вида, срока и условията за всеки конкретен 

договор. При договори със сходни характеристики приходите се признават на портфейлна база само 

ако групирането им в портфейл не би имало съществено различно въздействие върху финансовите 

отчети. 

Когато при изпълнение на задълженията за изпълнение участва друга (трета) страна, 

Дружеството определя дали действа в качеството на принципал или агент като оценява естеството 

на обещанието си към клиента: да предостави самостоятелно определените стоки или услуги 

(принципал) или да се уреди друга страна да ги предоставя (агент). Дружеството е принципал и 

признава приход като брутната сума на възнаграждението, ако контролира обещаните стоки и/или 

услуги преди да ги прехвърли към клиента. Ако, обаче, Дружеството не получава контрол върху 

обещаните стоки и/или услуги и неговото задължение е единствено да организира трета страна да 

предостави тези стоки и/или услуги, то Дружеството е агент и признава приходите от сделката в 

размер на нетната сума, която задържа за предоставените като агент услуги.  

2.4.2. Измерване/(оценяване) на приходите по договори с клиенти 

Приходите се измерват въз основа на определената за всеки договор цена на сделката. 

Цената на сделката е размерът на възнаграждението, на което Дружеството очаква да има 

право, с изключение на сумите, събрани от името на трети страни. При определянето на цената на 

сделката, Дружеството взема предвид условията на договора и обичайните си търговски практики, 

вкл. влиянието на променливи възнаграждения, наличието на съществен финансов компонент, 

непарични възнаграждения и възнаграждения, дължими на клиента (ако има такива). При договори 

с повече от едно задължения за изпълнение цената на сделката се разпределя към всяко задължение 

за изпълнение на база индивидуалните продажни цени на всяка стока и/или услуга, определени по 

един от допустимите в МСФО 15 методи, като приоритет се дава на метода на „наблюдаемите 

продажни цени”. 

Промяната в обхвата или цената (или и в двете) на договора се отчита като отделен договор 

и/или като част от съществуващия договор в зависимост от това дали промяната е свързана с 

добавяне на стоки и/или услуги, които са разграничими, и от определената за тях цена. В зависимост 

от това: а) модификацията се отчита като отделен договор, ако обхвата на договора се разширява 

поради добавянето на стоки и/или услуги, които са разграничими, и промяната в договорната цена 

отразява индивидуалните продажни цени на добавените стоки и/или услуги; б) модификацията се 

отчита като прекратяване на съществуващия договор и сключване на нов договор (прилагане в 

бъдещето), ако оставащите стоки и/или услуги са разграничими от прехвърлените преди 

модификацията, но промяната в договорната цена не отразява индивидуалните продажни цени на 

добавените стоки и/или услуги; в) модификацията се отчита като част от съществуващия договор 

(кумулативно коригиране), ако оставащите стоки и/или услуги не са разграничими от 

прехвърлените преди модификацията и следователно са част от едно задължение за изпълнение, 

което уредено частично. 

2.4.3. Задължения за изпълнение по договори с клиенти 

Продажби на продукция 

Продажбите на продукция са в страната и чужбина, както по спецификация (технология) на 

дружеството, така и по спецификация (технология) на клиента.  

Продажби на продукция по спецификация на дружеството 

При продажба на продукция по собствена спецификация контролът се прехвърля към 

клиента в точно определен времеви момент. При продажби в страната това обичайно става с 

предаването на продукцията и физическото владеене върху нея на клиента, когато клиентът може 

да се разпорежда със стоките, като управлява употребата им и получава по същество всички 

останали ползи. При продажби в чужбина преценката за момента, в който клиентът получава 

контрол върху породената продукция се прави на базата на договорените условия на продажба по 

ИНКОТЕРМС. 

Продажби на продукция по спецификация на клиента 
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За продукцията, произвеждана по спецификация на клиента, обичайно Дружеството има 

законово и договорно ограничение за пренасочване за друга употреба (продажба на друга страна) и 

тя няма алтернативна употреба. Начинът за прехвърляне на контрола в тези случаи се определя 

конкретно за всеки договор с клиент (на ниво индивидуален договор). За целта се определя дали 

Дружеството има право да получи плащане за извършената до момента работа, която най-малко да 

го компенсира за направените разходи плюс разумен марж, в случай, че договорът бъде прекратен 

поради причини, различни от неизпълнение от страна на Дружеството (юридически упражняемо 

право на плащане). 

В случай, че за конкретния договор Дружеството има юридически упражняемо право на 

плащане, приходите се признават в течение на времето, като за измерване на напредъка по договора 

(етапа на завършеност) се използва метод, отчитащ постигнатите резултати. Този метод е определен 

като най-подходящ за измерване на напредъка, тъй като постигнатите резултати най-добре описват 

дейността на Дружеството към пълно удовлетворяване на задължението за изпълнение. Напредъкът 

се измерва на база вложените ресурси. Напредъкът се измерва на базата на направените разходи 

спрямо общо планираните разходи за изпълнение на договора. Оценките за приходите, разходите 

и/или степента на напредък към пълно удовлетворяване на задълженията се преразглежда в края на 

всеки отчетен период, вкл. при промяна на обстоятелствата и/или настъпване на нови такива. Всяко 

последващо увеличение или намаление на очакваните приходи и/или разходи се отразява в 

печалбата или загубата в периода, в който обстоятелствата, довели до преразглеждането, станат 

известни на ръководството.  

Ако Дружеството няма юридически упражняемо право на плащане, приходите се признават 

в точно определен времеви момент, когато контролът върху продадената продукция се прехвърли 

към клиента: с предаването на продукцията и физическото владеене върху нея на клиента (при 

продажби в страната) и съгласно условия на продажба по ИНКОТЕРМС (при продажби в чужбина). 

Транспорт при продажба на продукция и стоки 

За определени продажби Дружеството има ангажимент да транспортира стоката до 

уговорено местоназначение, като транспорта се организира от Дружеството, а стойността на 

транспорта се включва (калкулира) в продажната цена или се фактурира отделно. В зависимост от 

договорените с клиента условия услугата по транспорт, може да се извършва и след като контролът 

върху продадената продукция е прехвърлен на клиента. До момента на прехвърляне на контрола 

върху продукцията, продажбата на продукция и услугата по транспорт се отчитат като едно 

задължение за изпълнение, тъй като са част от една интегрирана услуга. 

Услугата по транспорт след прехвърляне на контрола върху продукцията се отчита като 

отделно задължение за изпълнение, тъй като транспортът може да се извърши от друг доставчик 

(т.е. клиента може да се възползва от продадената продукция с други лесно достъпни ресурси) и 

услугата по транспорт не модифицира и не видоизменя по никакъв начин продадената продукция.  

В този случай, възнаграждението, на което Дружеството очаква да има право (цената на 

сделката), се разпределя между отделните задължения за изпълнение на база индивидуалните им 

продажни цени. Индивидуалната продажна цена на продадената продукция се определя съгласно 

действащата към датата на сделката ценова листа, а за услугата по транспорт индивидуалната 

продажна цена се определя приблизително като се използва метода разходи плюс марж. 

За извършване на услугата по транспорт се използват транспортни фирми - подизпълнители. 

Дружеството е определило, че контролира конкретните услуги, преди те да бъдат предоставени на 

клиента и следователно действа в качеството си на принципал, тъй като: а) то носи основната 

отговорност, че услугите са извършени и са приемливи за клиента (т.е. Дружеството носи 

отговорност за изпълнението на обещанието в договора, независимо дали самото Дружество 

извършва услугите или ангажира доставчик на услуги - трета страна, която да ги извърши; и б) то 

договаря цената на услугите самостоятелно и без намеса от страна на клиента. 

Приходите от продажба на транспортна услуга се признават в течение на времето, тъй като 

не е необходимо извършената до момента работата да се преповтори, ако друга страна трябва да 

извърши оставащата част от работата и следователно клиента получава и консумира ползите 

едновременно с изпълнение на услугата. За измерване на напредъка по договора (етапа на 

завършеност) се използва метод, свързан с вложените ресурси. Този метод е определен като най-
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подходящ за измерване на напредъка, тъй като най-добре описва дейността на Дружеството по 

прехвърляне на контрола и удовлетворяване на задълженията и съответно най-точно отразява 

нивото на изпълнение на задълженията, доколкото между усилията на дружеството (направените 

разходи) и прехвърлянето на услугата към клиента съществува пряка връзка. Напредъкът се измерва 

на базата на направените разходи спрямо общо планираните разходи за изпълнение на договора. 

Продажби на услуги 

Предоставяните от Дружеството услуги включват: перфорация на акумулаторни кутии, 

поставяне на вложки и др. Приходите от услуги се представят като други доходи в отчета за 

всеобхватния доход, доколкото те не са част от основната дейност на Дружеството. 

Условия за плащане 

Продажните цени се определят по обща или клиентска ценова листа и са определени 

индивидуално за всеки конкретен продукт. Обичайният кредитен период е от 30 до 90 дни. В 

определени случаи Дружеството събира краткосрочни аванси от клиенти, които нямат съществен 

компонент на финансиране. Събраните авансово плащания от клиента се представят в отчета за 

финансовото състояние като търговски задължения. 

2.4.4. Задължения за възстановяване по договори с клиенти 

Задълженията за възстановяване могат да включват задължението на Дружеството да 

възстанови част или цялото получено (или подлежащо на получаване) възнаграждение от клиента 

по договори с условия за право на връщане - за очакваните ретроспективни отстъпки, рабати и/или 

бонуси за обем и/или компенсации за качество.  

Първоначално задължението за възстановяване се оценява в размер на сумата, на която 

Дружеството не очаква да има право и очаква да възстанови на клиента. В края на всеки отчетен 

период Дружеството актуализира оценката на задълженията за възстановяване, съответно на цената 

на сделката и на признатите приходи. 

Задълженията за възстановяване по договори с клиенти се представят към „Други текущи 

задължения” в отчета за финансово състояние. 

2.4.5. Разходи по договори с клиенти 

Като разходи по договори с клиенти дружеството отчита:  

• допълнителните и пряко обвързани разходи, които то поема при сключване на 

договор с клиент и които не биха възникнали ако договорът не беше сключен и 

очаква тези разходи да бъдат възстановени за период по-дълъг от дванадесет месеца 

(разходи за получаване на договор с клиент) и 

• разходите, които то поема при изпълнение на договор с клиент и които са пряко 

свързани с конкретния договор, спомагат за генерирането на ресурси за използване 

при самото изпълнение на договора и се очаква да бъдат възстановени за период по-

дълъг от дванадесет месеца (разходи за изпълнението на такива договори). 

В обичайната си дейност Дружеството не поема директни и специфично направени разходи 

за получаване на договори с клиенти и разходи за изпълнение на такива договори, които не биха 

възникнали, ако съответните договори не бяха сключени. 

2.4.6. Салда по договори с клиенти 

Търговски вземания и активи по договори  

Активът по договор е правото на Дружеството да получи възнаграждение в замяна на 

стоките или услугите, които е прехвърлило на клиента, но което не е безусловно (начисление за 

вземане). Ако чрез прехвърляне на стоките и/или предоставянето на услугите Дружеството изпълни 

задължението си преди клиента да заплати съответното възнаграждение и/или преди плащането да 

стане дължимо, актив по договор се признава за заработеното възнаграждение (което е под условие). 

Признатите активи по договор се рекласифицират като търговско вземане, когато правото 

на възнаграждение стане безусловно. Правото на възнаграждение се счита за безусловно, ако 
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единственото условие за това, плащането на възнаграждението да стане дължимо, е изтичането на 

определен период от време.  

Пасиви по договори 

Като пасив по договор Дружеството представя получените от клиента плащания и/или 

безусловно право да получи плащане, преди да е изпълнило задълженията си за изпълнение по 

договора. Пасивите по договор се признават като приход, когато (или като) удовлетвори 

задълженията за изпълнение. 

Активите и пасивите по договор се представят към другите вземания и задължения в отчета 

за финансовото състояния. Те се включват в групата на текущите активи, когато матуритетът им е 

в рамките на 12 месеца или в обичаен оперативен цикъл на дружеството, а останалите – като 

нетекущи. Активите и пасивите, произтичащи от един договор се представят нетно в отчета за 

финансовото състояние, дори ако те са резултат от различни договорни задължения по 

изпълнението на договора.  

След първоначалното признаване, търговските вземания и активите по договора се подлагат 

на преглед за обезценка в съответствие с правилата на МСФО 9 Финансови инструменти. 

Активи по правото на връщане по договори с клиенти 

Правото на връщане представлява правото на Дружеството да получи обратно продадени 

стоки, които се очаква да бъдат върнати от клиентите. Първоначално това право се оценява по 

балансовата стойност на стоките, които се очаква да бъдат върнати, намалена с очакваните разходи 

за възстановяване. В края на всеки отчетен период Дружеството актуализира оценката на 

признатите активи по право на връщане, свързана с промени в очакванията относно обема на 

върнатите стоки и други намаления в стойността им. 

Активите по правото на връщане се представят в отчета за финансово състояние към 

материалните запаси и се оповестяват отделно в приложенията към годишния финансов отчет. 

2.5. Разходи  

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база 

принципите на начисляване и съпоставимост (до степента, до която не би довело до признаване на 

актив или пасив, неотговарящ на определенията за активи и пасиви в Общата (концептуална) рамка 

към и в самите МСФО). 

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през 

който договорите за които се отнасят, се изпълняват. 

2.6. Финансови приходи и разходи 

2.6.1. Финансови приходи 

Финансовите приходи се включват в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата 

за годината), когато възникнат.   

Приходите от лихви се изчисляват чрез прилагане на ефективния лихвен процент върху 

брутната балансова стойност на финансовите активи, с изключение на финансовите активи, които 

са кредитно обезценени (Етап 3), за които приходите от лихви се изчисляват чрез прилагане на 

ефективния лихвен процент върху тяхната амортизирана стойност (т.е. брутната балансова 

стойност, коригирана за провизията за загуби). 

2.6.2. Финансови разходи 

Финансовите разходи се представят отделно в отчета за всеобхватния доход (в печалбата 

или загубата за годината) и се състоят от: разходи за лихви по получени банкови заеми, разходи за 

факторинг на търговски вземания и разходи за лихви по договори за лизинг.  

Разходите свързани с факторинг на вземания, включват лихви и комисионни. Тези разходи 

се признават на текуща база.   
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2.7. Имоти, машини и оборудване 

Имотите, машините и оборудването (дълготрайни материални активи) са представени по 

цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка.  

Първоначално придобиване 

При първоначално придобиване имотите, машините и оборудването се оценяват по цена на 

придобиване (себестойност), която включва покупната цена, митническите такси и всички други 

преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи основно 

са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за 

монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, невъзстановяеми данъци, разходи за 

капитализирани лихви за квалифицирани активи и др.  

При придобиване на имоти, машини и оборудване при условията на разсрочено плащане, 

покупната цена е еквивалентна на сегашната стойност на задължението, дисконтирано на база на 

лихвеното равнище по привлечените от Дружеството кредитни ресурси с аналогичен матуритет и 

предназначение. 

Дружеството е определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите активи 

независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в 

момента на придобиването им. 

Последващо оценяване 

Избраният от Дружеството подход за последваща балансова оценка на имотите, машините 

и оборудването е модела на цена на придобиване, намалена с последващо начислените амортизации 

и натрупаните загуби от обезценка. 

Последващи разходи 

Разходите за ремонти и поддръжка се признават за текущи в периода, през който са 

направени. Извършени последващи разходи, свързани с имоти, машини и оборудване, които имат 

характер на подмяна на определени възлови части и агрегати, или на преустройство и 

реконструкция, се капитализират към балансовата стойност на съответния актив и се преразглежда 

остатъчния му полезен живот към датата на капитализация. Същевременно, неамортизираната част 

на заменените компоненти се изписва от балансовата стойност на активите и се признава в текущите 

разходи за периода на преустройството. 

Методи на амортизация 

Дружеството използва линеен метод на амортизация на имотите, машините и оборудването. 

Амортизирането на активите започва, когато те са на разположение за употреба. Земята не се 

амортизира. Полезният живот по групи активи е съобразен с физическото износване, спецификата 

на оборудването, бъдещите намерения за употреба и с предполагаемото морално остаряване.  

Средно по групи полезният живот е, както следва:  

Сгради      25    г. 

Машини, съоръжения и оборудване  3-4   г. 

Автомобили      4      г. 

Други транспортни средства   10     г. 

Стопански инвентар     6-7    г. 

Компютърна техника     2       г. 

Други      10     г. 

Обезценка на активи 

Балансовите стойности на имотите, машините и оборудването подлежат на преглед за 

обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че балансовата 

стойност би могла да се отличава трайно от възстановимата им стойност. Ако са налице такива 

индикатори, че приблизително определената възстановима стойност е по-ниска от тяхната 

балансова стойност, то последната се изписва до възстановимата стойност на активите. 

Възстановимата стойност на имотите, машините и оборудването е по-високата от двете: 
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справедлива стойност без разходи за продажба или стойност при употреба. За определянето на 

стойността при употреба на активите, бъдещите парични потоци се дисконтират до тяхната 

настояща стойност като се прилага дисконтова норма преди данъци, която отразява текущите 

пазарни условия и оценки на времевата стойност на парите и рисковете, специфични за съответния 

актив. Загубите от обезценка се отчитат в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата 

за годината). 

Печалби и загуби от продажба 

Дълготрайните материални активи се отписват от отчета за финансовото състояние когато 

се извадят трайно от употреба и не се очакват от тях бъдещи стопански изгоди или се продадат. 

Печалбите или загубите от продажби на отделни активи от групата на “имоти, машини и 

оборудване” се определят чрез сравняването на приходите от продажбата и балансовата стойност 

на актива към датата на продажбата. Те се посочват нетно към “други доходи/(загуби) от дейността” 

на лицевата страна на отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината).  

2.8. Нематериални активи 

Нематериални активи се отчитат по цена на придобиване и се амортизират въз основа на 

линейния метод през оценения срок на полезен живот на активите. Последващото оценяване се 

извършва по цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. 

Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в Отчета за всеобхватния доход за 

съответния период. Остатъчната стойност и полезният живот на нематериалните активи се 

преценяват от ръководството към всяка отчетна дата. Амортизацията се изчислява, като се използва 

линейният метод върху оценения полезен срок на годност на отделните активи. Полезният живот 

на нематериалните активи е 6-7 години. 

Избраният праг на същественост за нематериалните активи на Дружеството е в размер на 

700 лв.  

Балансовата стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за обезценка, когато 

са налице събития, или промени в обстоятелствата, които посочват, че балансовата стойност би 

могла да надвишава възстановимата им стойност. Тогава обезценката се включва като разход в 

отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината). 

Нематериалните активи се отписват от отчета за финансовото състояние когато се извадят 

трайно от употреба и не се очакват от тях бъдещи стопански изгоди или се продадат. Печалбите или 

загубите от продажби на отделни активи от групата на “нематериалните активи” се определят чрез 

сравняването на приходите от продажбата и балансовата стойност на актива към датата на 

продажбата. Те се посочват нетно към “други доходи/(загуби) от дейността” на лицевата страна на 

отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината). 

2.9. Инвестиционни имоти 

Дружеството отчита като инвестиционни имоти земя и/или сгради, които се държат за 

получаване на приходи от наем и/или заради вътрешното увеличение на тяхната стойност. 

Инвестиционните имоти се оценяват първоначално по себестойност, включваща покупната 

цена и всички разходи, които са пряко свързани с инвестиционния имот, като хонорари за правни 

услуги, данъци по прехвърляне на имота и други разходи по сделката.  

След първоначалното им признаване инвестиционните имоти се отчитат по тяхната 

себестойност, намалена с всички натрупани амортизации и загуби от обезценка.  

Последващите разходи, свързани с инвестиционни имоти, които вече са признати във 

финансовия отчет на Дружеството, се прибавят към балансовата стойност на имотите, когато е 

вероятно Дружеството да получи бъдещи икономически ползи, надвишаващи първоначално 

оценената стойност на съществуващите инвестиционни имоти. Всички други последващи разходи 

се признават за разход в периода, в който са възникнали.   

Дружеството отписва инвестиционните си имоти при продажбата им или при трайното им 

изваждане от употреба, в случай че не се очакват никакви икономически изгоди от тяхното 

освобождаване. Печалбите или загубите, възникващи от изваждането им от употреба или тяхната 
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продажба, се признават в отчета за всеобхватния доход и се определят като разлика между нетните 

постъпления от освобождаването на актива и балансовата му стойност. 

2.10. Материални запаси 

Материалните запаси включват предимно материали и готова продукция. В себестойността 

на материалните запаси се включват директните разходи по закупуването или производството им, 

преработката и други преки разходи, свързани с доставката им, както и част от общите 

производствени разходи, определена на базата на нормален производствен капацитет. Преките 

разходи за материали за производството на дадено изделие се определят на база определените 

разходни норми за основния материал. Преките разходи за труд са разходите за възнаграждение за 

полаган труд по определени разценки. Всички други общи разходи се определят на база разходите 

за пряк труд. Финансовите разходи не се включват в стойността на материалните запаси.  

Към края на всеки отчетен период материалните запаси се оценяват по по-ниската от 

себестойността им и тяхната нетна реализуема стойност. Сумата на всяка обезценка на 

материалните запаси до нетната им реализуема стойност се признава като разход за периода на 

обезценката.   

Нетната реализируема стойност представлява приблизително определената продажна цена 

на даден актив в нормалния ход на стопанска дейност, намалена с приблизително определените 

разходи по довършването в търговски вид на този актив и приблизително определените разходи за 

реализация.  

В случай че материалните запаси са били вече обезценени до нетната им реализуема 

стойност и в последващ отчетен период се окаже, че условията довели до обезценката не са вече 

налице, то се възприема новата им нетна реализуема стойност. Сумата на възстановяването може 

да бъде само до размера на балансовата стойност на материалните запаси преди обезценката. Сумата 

на обратно възстановяване на стойността на материалните запаси се отчита като намаление на 

разходите за материали за периода, в който възниква възстановяването. 

Дружеството определя разходите за материални запаси, като използва метода 

среднопретеглена стойност на тримесечна основа.  

При продажба на материалните запаси тяхната балансова стойност се признава като разход 

в периода, в който е признат съответният приход. 

2.11. Търговски вземания 

Търговските вземания от продажби представляват безусловно право на Дружеството да 

получи възнаграждение по договори с клиенти и други контрагенти (т.е. то е обвързано само 

изтичане на време преди изплащането на възнаграждението). 

Първоначално оценяване 

Търговските вземания от продажби се представят и отчитат първоначално по справедлива 

стойност на база цената на сделката, която стойност е обичайно равна на фактурната им стойнст, 

освен ако те съдържат съществен финансиращ компонент, който не се начислява допълнително. В 

този случай те се признават по сегашната им стойност, определена при дисконтова норма в размер 

на лихвен процент, преценен за присъщ на длъжника. 

Последващо оценяване 

Търговските вземания от продажби, които Дружеството държи единствено с цел събиране 

на договорни парични потоци, се оценяват последващо по амортизирана стойност, намалена с 

размера на натрупаната обезценка за очаквани кредитни загуби.  

Обезценка 

Дружеството прилага модела на очакваните кредитни загуби за целия срок на всички 

търговски вземания от продажби, използвайки опростения подход, допускан от МСФО9, и на база 

матричен модел за процента на загубата. 
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2.12. Лихвоносни заеми и други предоставени финансови ресурси 

Всички заеми и други предоставени финансови ресурси се отчитат първоначално по 

себестойност (номинална сума), която се приема за справедлива стойност на предоставеното по 

сделката, нетно от преките разходи, свързани с тези заеми и предоставени ресурси. След 

първоначалното признаване, лихвоносните заеми и други предоставени ресурси, последващо са 

оценени по амортизирана стойност, определена чрез прилагане на метода на ефективната лихва. Те 

са класифицирани в тази група тъй като бизнес моделът на Дружеството е единствено с цел 

събиране на договорни парични потоци на главница и лихви. Амортизираната стойност е изчислена 

като са взети предвид всички видове такси, комисионни и други суми, асоциирани с тези заеми. 

Печалбите и загубите се признават в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за 

годината) като финансови приходи (лихви) или разходи през периода на амортизация или когато 

вземанията се погасят, отпишат или редуцират.  

Приходите от лихви се признават в съответствие с етапа, в който е класифициран 

съответният заем или друго вземане по предоставен финансов ресурс на база метода на ефективния 

лихвен процент. 

Лихвоносните заеми и други предоставени финансови ресурси се класифицират като 

текущи, освен за частта от тях, за която дружеството има безусловно право да събере вземането си 

в срок над 12 месеца от края на отчетния период. 

2.13. Парични средства и парични еквиваленти 

Паричните средства и еквиваленти включват касовите наличности, разплащателните сметки 

и краткосрочните депозити в банки, чийто оригинален матуритет е до 3 месеца.  

Последващо оценяване 

Паричните средства и еквиваленти в банки се представят последващо по амортизирана 

стойност намалена с натрупаната обезценка за очаквани кредитни загуби. 

За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци:  

• паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са 

представени брутно, с включен ДДС (20%); 

• лихвите по получени кредити се включват като плащания за финансова дейност; 

• платеният ДДС по покупки на дълготрайни активи от чуждестранни доставчици се 

посочва на ред “платени данъци (без данъци върху печалбата)”, а при доставка на 

дълготрайни активи от страната се посочва на ред “плащания към доставчици” към 

паричните потоци от оперативна дейност, доколкото той участва и се възстановява 

заедно и в оперативните потоци на Дружеството за съответния период; 

• трайно блокираните парични средства над 3 месеца не се третират като парични средства 

и еквиваленти. 

 

2.14. Търговски и други задължения 

Търговските и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните 

фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде 

изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги. В случаите на разсрочени плащания над 

обичайния кредитен срок, при които не е предвидено допълнително плащане на лихва или лихвата 

значително се различава от обичайния пазарен лихвен процент, задълженията се оценяват 

първоначално по тяхната справедлива стойност на база сегашната им стойност при дисконтова 

норма, присъща за Дружеството, а последващо – по амортизирана стойност. 

2.15. Лихвоносни заеми и други привлечени финансови ресурси 

Всички заеми и други привлечени финансови ресурси се отчитат първоначално по 

себестойност (номинална сума), която се приема за справедлива стойност на полученото по 

сделката, нетно от преките разходи, свързани с тези заеми и привлечени ресурси. След 

първоначалното им признаване, лихвоносните заеми и други привлечени ресурси последващо се 

оценяват и представят във финансовия отчет по амортизирана стойност, определена чрез прилагане 

на метода на ефективната лихва. Амортизираната стойност е изчислена като са взети предвид 
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всички видове такси, комисионни и други разходи, вкл. дисконт или премия, асоциирани с тези 

заеми. Печалбите и загубите се признават в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата 

за годината) като финансови разходи (лихви) или приходи през периода на амортизация или когато 

задълженията се отпишат или редуцират. 

Разходите за лихви се признават за срока на финансовия инструмент на база метода на 

ефективния лихвен процент. 

Лихвоносните заеми и други привлечени финансови ресурси се класифицират като текущи, 

освен за частта от тях, за която Дружеството има безусловно право да уреди задължението си в срок 

над 12 месеца от края на отчетния период. 

2.16. Капитализиране на разходи по заеми 

Разходите по заеми, които пряко се отнасят към придобиването, строителството или 

производството на отговарящ на условията /квалифициран/ актив, се капитализират като част от 

стойността на този актив. Отговарящ на условията /квалифициран/ актив е актив, който непременно 

изисква поне 12-месечен период от време, за да стане готов за предвижданата му употреба или 

продажба. 

Размерът на разходите по заеми, които могат да се капитализират в стойността на един 

отговарящ на условията /квалифициран/ актив, се определя чрез коефициент /норма/ на 

капитализация. Коефициентът на капитализация е среднопретеглената величина на разходите по 

заеми, отнесени към заемите, които са непогасени през периода, с изключение на заемите, 

извършени специално с цел придобиване на един отговарящ на условията /квалифициран/ актив. 

Капитализирането на разходите по заеми като част от стойността на един отговарящ на 

условията /квалифициран/ актив започва, когато са изпълнени следните условия: извършват се 

разходите за актива, извършват се разходите по заеми и в ход са дейности, които са необходими за 

подготвяне на актива за предвижданата му употреба или продажба. 

Разходите по заеми се намаляват и с всякакъв инвестиционен доход от временното 

инвестиране на средствата от тези заеми. 

2.17. Лизинг 

На началната дата на лизинга, която е по-ранната от двете дати - датата на лизинговото 

споразумение или датата на ангажирането на страните с основните условия на лизинговия договор, 

Дружеството прави анализ и оценка дали даден договор представлява или съдържа елементи на 

лизинг. Даден договор представлява или съдържа лизинг, ако по силата на него се прехвърлят срещу 

възнаграждение правото на контрол над използването на даден актив за определен период от време. 

Лизингополучател 

Дружеството прилага единен модел на признаване и оценка на всички договори за лизинг, с 

изключение на краткосрочните лизингови договори (лизингов договор със срок от 12 месеца или 

по-малко от датата на стартиране на лизинга и който не съдържа опция за покупка) и лизинговите 

договори на активи на ниска стойност (като компютърна техника, офис техника и други). 

а) активи „право на ползване“ 

Дружеството признава в отчета за финансовото състояние актив „право на ползване” на 

датата на стартиране на лизинговите договори, т.е. датата, на която основният актив е на 

разположение за ползване от страна на Дружеството. 

Активите „право на ползване” се представят в отчета за финансовото състояние по цена на 

придобиване, намалена с натрупаната амортизация, загуби от обезценка и корекциите, вследствие 

на преоценки и корекции на задължението по лизинг. Цената на придобиване включва:  

• размера на първоначалната оценка на задълженията по лизинг; 

• лизингови плащания, извършени към или преди началната дата, намалени с 

получените стимули по договорите за лизинг; 

• първоначалните преки разходи, извършени от Дружеството, в качеството му на 

лизингополучател; 
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• разходи за възстановяване, които Дружеството ще направи за демонтаж и 

преместване на основния актив, възстановяване на обекта, на който активът е 

разположен, или възстановяване на основния актив в състоянието, изисквано 

съгласно договора; 

Дружеството амортизира актива „право на ползване” за по-краткият период от полезния 

живот и срока на лизинговия договор. Ако собствеността върху актива се прехвърля по силата на 

лизинговия договор до края на срока на договора, Дружеството го амортизира за полезния му живот. 

Амортизацията започва да се начислява от датата на стартиране на лизинга. 

Сроковете на амортизация по типове активи, предмет на договорите за лизинг, са както 

следва:  

• за машини – 5 г. 

Дружеството е избрало да прилага модела на цената на придобиване за всички свои активи 

„право на ползване”. 

Активите „право на ползване“ се тестват за обезценка в съответствие с МСС 36 Обезценка 

на активи, като се прилага политика за определяне и отчитане на обезценката, аналогична на тази 

при имотите, машините и оборудването (дълготрайните материални активи). Възстановимата 

стойност на активите „право на ползване“ е по-високата от двете: справедлива стойност без разходи 

за продажба или стойност при употреба. За определянето на стойността при употреба на активите 

бъдещите парични потоци се дисконтират до тяхната настояща стойност като се прилага дисконтова 

норма преди данъци, която отразява текущите пазарни условия и оценки на времевата стойност на 

парите и рисковете специфични за съответния актив. Загубите от обезценка се определят като 

разлика между възстановимата и балансовата стойност.  

Активите „право на ползване” са представят в отделна позиция в отчета за финансовото 

състояние, а тяхната амортизация – към разходи за амортизация в отчета за всеобхватния доход. 

б) задължения по лизинг 

Дружеството признава задължения по лизинг на датата на стартиране на лизинга, оценени 

по настояща стойност на лизинговите плащания, които не са изплатени към тази дата. Те включват:  

• фиксирани плащания (включително фиксирани по същество лизингови плащания), 

намалени с подлежащите на получаване лизингови стимули; 

• променливи лизингови плащания, зависещи от индекси или проценти първоначално 

оценени, използвайки индексите или процентите на датата на стартиране на лизинга; 

• цената за упражняване на опцията за покупка, ако е достатъчно сигурно, че 

дружеството - лизингополучател ще ползва тази опция; 

• плащания на санкции за прекратяване на лизинговите договори, ако в срока на 

лизинговия договор е отразено упражняването на опция за прекратяването на 

договора от страна на дружеството - лизингополучател; 

• сумите, които Дружеството очаква да плати на лизингодателите като гаранции за 

остатъчна стойност. 

Променливите лизингови плащания, които не зависят от индекси или преоценки, а са 

свързани с изпълнение или с използването на основния актив, не се включват в оценката на 

задължението по лизинг и в актива „право на ползване“. Те се признават като текущ разход в 

периода, в който настъпи събитието или обстоятелството, довело до тези плащания. 

Лизинговите плащания се дисконтират с лихвения процент, заложен в договора, ако той 

може да бъде непосредствено определен или с диференциалния лихвен процент на Дружеството, 

който то би плащало в случай, че заеме финансови средства, необходими за получаването на актив 

със сходна стойност на актива „право на ползване“, за сходен период от време, при сходно 

обезпечение и в сходна икономическа среда. 

Лизинговите плащания (вноски) съдържат в определено съотношение финансовия разход 

(лихва) и припадащата се част от лизинговото задължение (главница). Лихвените разходи по 

лизинга се представят в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) на 

Дружеството през периода на лизинга на периодична база, така че да се постигне постоянен лихвен 
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процент за оставащата неизплатена част от главницата по лизинговото задължение, като се 

представят като „финансови разходи”. 

Задълженията по лизинг се представят на отделни редове в отчета за финансовото 

състояние: „Задължения за лизинг“ - нетекущата част на задълженията, „Краткосрочна част на 

задължения за лизинг“- текущата част на задълженията,  

Дружеството оценява последващо задължението по лизинг като: 

• увеличава балансовата стойност, за да отрази лихвата по задълженията по лизинг; 

• намалява балансовата стойност, за да отрази извършените лизингови плащания; 

• преоценява балансовата стойност на задълженията по лизинг, за да отрази 

преоценките или измененията на лизинговия договор; 

• гаранциите за остатъчна стойност се преразглеждат и коригират, ако е необходимо 

към края на всеки отчетен период. 

Дружеството преоценява задълженията си по лизинг (при което извършва и 

кореспондиращи записвания към съответните активи „право на ползване“), когато: 

• има промяна в срока на лизинга или е възникнало събитие или обстоятелство, което 

е довело до промяна в оценката на опцията за закупуване, при което коригираните 

задължения по лизинг се преизчисляват с коригиран дисконтов процент; 

• има промяна в плащанията за лизинг, произтичаща от промяна в индекс или процент 

или има промяна в сумите, които се очаква да бъдат дължими по гаранции за 

остатъчна стойност, при което коригираните задължения по лизинг се преизчисляват 

с непроменения (оригиналния) дисконтов процент (освен когато промяната в 

лизинговите плащания, произтича от промяна в плаващите лихвени проценти, в този 

случай се използва коригиран дисконтов процент, който отразява промените в 

лихвения процент);  

• лизинговият договор е изменен и това изменение не е отразено като отделен лизинг; 

в този случай задължението по лизинг се преизчислява като се базира на срока на 

променения лизингов договор, дисконтирайки променените лизингови плащания с 

коригиран дисконтов процент към датата на влизане в сила на изменението. 

в) Краткосрочни лизингови договори и лизингови договори, основният актив по които е 

с ниска стойност 

Дружеството прилага освобождаването по реда на МСФО 16 от изискването за признаване 

на актив „право на ползване“ и задължение по лизинг за краткосрочните си лизингови договори и 

за лизинговите си договори на активи на ниска стойност, които Дружеството счита, че са на ниска 

стойност като нови и се използват самостоятелно в Дружеството, без да са зависими и тясно 

свързани с други активи. 

Плащанията във връзка с краткосрочни лизингови договори и лизингови договори, по които 

основният актив е с ниска стойност се признават директно като текущ разход в отчета за 

всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) на база линеен метод за периода на 

лизинга. 

2.18. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово 

законодателство 

Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в Дружеството се 

основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на разпоредбите на действащото осигурително 

законодателство в България. 

Краткосрочни доходи 

Краткосрочните доходи за наетия персонал под формата на възнаграждения, бонуси и 

социални доплащания и придобивки (изискуеми за уреждане 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 всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината), освен 

ако даден МСФО не изисква тази сума да се капитализира в себестойността на определен актив, за 

периода, в който е положен трудът за тях и/или са изпълнени изискванията за тяхното получаване, 
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и като текущо задължение (след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки) 

в размер на недисконтираната им сума.  

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 за сумите за самите възнаграждения и на вноските по задължителното обществено и 

здравно осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми. 

Дългосрочни доходи при пенсиониране 

Планове с дефинирани вноски 

Основно задължение на дружеството като работодател в България е да извършва 

задължително осигуряване на наетия си персонал за фонд “Пенсии”, допълнително задължително 

пенсионно осигуряване (ДЗПО), фонд “Общо заболяване и майчинство” (ОЗМ), фонд 

“Безработица”, фонд “Трудова злополука и професионална болест” (ТЗПБ) и здравно осигуряване. 

Размерите на осигурителните вноски се утвърждават всяка година със Закона за бюджета на ДОО и 

Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и 

осигуреното лице в съответствие с правилата от Кодекса за социално осигуряване (КСО).  

Тези осигурителни пенсионни планове, прилагани от Дружеството в качеството му на 

работодател, са планове с дефинирани вноски. При тях работодателят плаща месечно определени 

вноски в държавните фонд “Пенсии”, фонд “ОЗМ”, фонд “Безработица”, фонд “ТЗПБ”, както и в 

универсални и професионални пенсионни фондове - на база фиксирани по закон проценти и няма 

правно или конструктивно задължение да доплаща във фондовете бъдещи вноски в случаите, когато 

те нямат достатъчно средства да изплатят на съответните лица заработените от тях суми за периода 

на трудовия им стаж. Аналогични са и задълженията по отношение на здравното осигуряване. 

Към Дружеството няма създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен фонд.  

Дължимите от Дружеството вноски по плановете с дефинирани вноски за социалното и 

здравно осигуряване се признават като текущ разход в отчета за всеобхватния доход (в печалбата 

или загубата), освен ако даден МСФО не изисква тази сума да се капитализира в себестойността на 

определен актив, и като текущо задължение в недисконтиран размер, заедно и в периода на полагане 

на труда и на начислението на съответните доходи на наетите лица, с които доходи вноските са 

свързани. 

Планове с дефинирани доходи 

Съгласно Кодекса на труда дружеството в качеството му на работодател в България е 

задължено да изплаща на персонала при настъпване на пенсионна възраст обезщетение, което в 

зависимост от трудовия стаж в предприятието може да варира между 2 и 6 брутни работни заплати 

към датата на прекратяване на трудовото правоотношение. По своите характеристики тези схеми 

представляват нефондирани планове с дефинирани доходи. 

Изчислението на размера на тези задължения налага участието на квалифицирани актюери, 

за да може да се определи тяхната сегашна стойност към датата на финансовия отчет, по която те се 

представят в отчета за финансовото състояние, а респективно изменението в стойността им, се 

представя в отчета за всеобхватния доход като: а) разходите за текущ и минал стаж, разходите за 

лихва и ефектите от съкращенията и урежданията се признават веднага, в периода, в който 

възникнат, и представят в текущата печалба или загуба, по статия „разходи за персонал”, а б) 

ефектите от последващите оценки на задълженията, които по същество представляват актюерски 

печалби и загуби, се признават веднага, в периода, в който възникнат, и се представят към другите 

компоненти на всеобхватния доход, по статия „последващи оценки на пенсионни планове с 

дефинирани доходи”. Актюерските печалби и загуби произтичат от промени в актюерските 

предположения и опита. 

Към датата на всеки годишен финансов отчет Дружеството назначава сертифициран актюер, 

който издава доклад с неговите изчисления относно дългосрочните му задължения към персонала 

за обезщетения при пенсиониране. За целта актюерът прилага кредитния метод на прогнозните 

единици. Сегашната стойност на задължението по дефинираните доходи се изчислява чрез 

дисконтиране на бъдещите парични потоци, които се очаква да бъдат изплатени в рамките на 
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матуритета на това задължение и при използването на лихвените равнища на държавни дългосрочни 

облигации с подобен срок, котирани в България, където функционира и самото Дружество. 

Доходи при напускане 

Съгласно разпоредбите на трудовото и осигурително законодателство в България, 

дружеството като работодател има задължение да изплати при прекратяване на трудовия договор 

преди пенсиониране определени видове обезщетения. 

Дружеството признава задължения към персонала по доходи при напускане преди 

настъпване на пенсионна възраст, когато е демонстриран обвързващ ангажимент, на база публично 

анонсиран план, вкл. за преструктуриране, да се прекрати трудовият договор със съответните лица 

без да има възможност да се отмени, или при формалното издаване на документите за доброволно 

напускане. Доходи при напускане, платими повече от 12 месеца, се дисконтират и представят в 

отчета за финансовото състояние по тяхната сегашна стойност. 

2.19. Акционерен капитал и резерви 

Основният акционерен  капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на 

емитираните акции. 

Резервите включват законови резерви и допълнителни резерви.  

Съгласно изискванията на Търговския закон и устава, Дружеството е длъжно да формира 

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 акционерния капитал или по-голяма част, определена по решение на 

Общото събрание на акционерите; 

• средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (премиен 

резерв); 

• други източници, предвидени по решение на Общото събрание. 

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 в устава 

минимален размер, средствата над тази сума могат да бъдат използвани за увеличаване на 

акционерния капитал. 

Допълнителните резерви са формирани от разпределение на печалбите по решение на 

акционерите и могат да бъдат използвани за изплащане на дивидент, за увеличение на основния 

капитал, както и за покриване на загуби. 

2.20. Финансови инструменти 

Финансов инструмент е всеки договор, който поражда едновременно както финансов актив 

в едно предприятие, така и финансов пасив или инструмент на собствения капитал в друго 

предприятие. 

Финансови активи 

Първоначално признаване, класификация и оценяване 

При първоначалното им признаване финансовите активи се класифицират в три групи, 

според които те впоследствие се оценяват по амортизирана стойност, по справедлива стойност през 

другия всеобхватен доход и по справедлива стойност през печалбата или загубата. 

Дружеството първоначално оценява финансовите активи по справедлива стойност, а в 

случай на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, 

се добавят преките разходи по сделката. Изключение са търговските вземания, които не съдържат 

съществен компонент на финансиране - те се оценяват на база цената на сделката, определена 

съгласно МСФО 15.  

Покупките или продажбите на финансови активи, чиито условия изискват доставка на 

активите в рамките на даден период от време, установен обикновено с нормативна разпоредба или 
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действаща практика на съответния пазар (редовни покупки), се признават на датата на търгуване 

(сделката), т.е. на датата, на която Дружеството се е ангажирало да закупи или продаде актива. 

Класификацията на финансовите активи при първоначалното им признаване зависи от 

характеристиките на договорните парични потоци на съответния финансов актив и бизнес модела 

на Дружеството за неговото управление. За да бъде класифициран и оценяван по амортизирана 

стойност или по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, условията на даден финансов 

актив трябва да пораждат парични потоци, които представляват "само плащания по главницата и 

лихвата (СПГЛ)" по неиздължената сума на главницата. За целта се извършва анализ чрез тест на 

СПГЛ на нивото на инструмента. 

Бизнес моделът на дружеството за управление на финансовите активи отразява начина, по 

който Дружеството управлява финансовите си активи за генериране на парични потоци. Бизнес 

моделът определя дали паричните потоци са резултат на събирането на договорни парични потоци, 

на продажба на финансовите активи, или и двете. 

Последващо оценяване 

За целите на последващото оценяване към датата на финансовия отчет, всички финансови 

активи на дружеството са класифицирани като финансови активи по амортизирана стойност 

(дългови инструменти).  

Класификационни групи 

Финансови активи по амортизирана стойност (дългови инструменти) 

Дружеството оценява финансовите активи по амортизирана стойност когато са 

удовлетворени и двете условия по-долу: 

• финансовият актив се държи и използва в рамките на бизнес модел, имащ за цел 

неговото държане с оглед получаване на договорните парични потоци от него, и 

• условията на договора за финансовия актив пораждат парични потоци на конкретни 

дати, които представляват само плащания по главницата и лихвите върху 

неиздължената сума на главницата. 

Финансовите активи по амортизирана стойност впоследствие се оценяват на база метода на 

ефективния лихвен процент (ЕЛП). Те подлежат на обезценка. Печалбите и загубите се признават в 

отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината), когато активът бъде отписан, 

модифициран или обезценен. 

Финансовите активи по амортизирана стойност на Дружеството включват: парични 

средства и еквиваленти в банки, търговски вземания и предоставени заеми към трети лица. 

Отписване 

Финансов актив (или, когато е приложимо, част от финансов актив или част от група от 

сходни финансови активи) се отписва от отчета за финансовото състояние на Дружеството когато:  

• правата за получаване на паричните потоци от актива са изтекли, или  

• правата за получаване на парични потоци от актива са прехвърлени или Дружеството 

е поело задължението да плати напълно получените парични потоци, без съществена 

забава, към трета страна чрез споразумение за прехвърляне; при което: или а) 

Дружеството е прехвърлило в значителна степен всички рискове и ползи от 

собствеността върху актива; или б) Дружеството нито е прехвърлило, нито е 

запазило в значителна степен всички рискове и ползи от собствеността върху актива, 

но не е запазило контрола върху него. 

Когато Дружеството е прехвърлило правата си за получаване на парични потоци от актива 

или е встъпило в споразумение за прехвърляне, то прави оценка на това дали и до каква степен е 

запазило рисковете и ползите от собствеността. Когато Дружеството нито е прехвърлило, нито е 

запазило в значителна степен всички рискове и ползи от собствеността върху финансовия актив, 

нито е прехвърлило контрола върху него, то продължава да признава прехвърления актив до 

степента на продължаващото си участие в него. В този случай Дружеството признава и свързаното 
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с това задължение. Прехвърленият актив и свързаното задължение се оценяват на база, която 

отразява правата и задълженията, които Дружеството е запазило. 

Продължаващо участие, което е под формата на гаранция върху прехвърления актив, се 

оценява по по-ниската от: първоначалната балансова стойност на актива и максималната сума на 

възнаграждението, което може да се изиска дружеството да изплати. 

Обезценка на финансови активи 

Дружеството признава коректив (провизия за обезценка) за очаквани кредитни загуби за 

всички дългови инструменти, които не се отчитат по справедлива стойност през печалбата или 

загубата. Очакваните кредитни загуби се изчисляват като разлика между договорните парични 

потоци, дължими съгласно условията на договора, и всички парични потоци, които Дружеството 

очаква да получи, дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процент. Очакваните парични 

потоци включват и паричните потоци от продажбата на държаното обезпечение или други кредитни 

подобрения, които представляват неразделна част от условията на договора. 

За изчислението на очакваните кредитни загуби по вземания от факторинг без регрес, 

предоставени заеми и паричните средства и еквиваленти в банки, дружеството прилага общия 

подход за обезценка, определен от МСФО 9. Съгласно този подход дружеството прилага 

“тристепенен“ модел за обезценка въз основа на промени спрямо първоначалното признаване на 

кредитното качество на финансовия инструмент (актив). 

Очакваните кредитни загуби се признават на два етапа: 

а. Финансов актив, който не е кредитно обезценен при първоначалното му 

възникване/придобиване, се класифицира в Етап (Stage) 1. От първоначалното му признаване 

неговият кредитен риск и качества са обект на непрекъснато наблюдение и анализи. Очакваните 

кредитни загуби на финансовите активи, класифицирани в Етап 1 се определят на база на кредитни 

загуби, които са резултат от възможни събития на неизпълнение, които биха могли да настъпят в 

рамките на следващите 12 месеца от живота на съответния актив (12-месечни очаквани кредитни 

загуби за инструмента). 

б. В случайте, когато след първоначалното признаване на финансов актив, кредитният му 

риск нарасне значително и в резултат от това неговите качества се влошат, той се класифицира в 

Етап (Stage) 2. Очакваните кредитни загуби на финансовите активи, класифицирани в Етап 2 се 

определят за целия оставащ живот (срок) на съответния актив, независимо от момента на 

настъпването на неизпълнението (очаквани кредитни загуби за целия живот (срок) на инструмента). 

Ръководството на дружеството е разработило политика и комплекс от критерии за анализ, 

установяване и оценка настъпване на състояние на „значително нарастване на кредитния риск”. В 

случайте, когато кредитният риск на финансов актив нарасне до ниво, което индикира, че има 

настъпило събитие на неизпълнение, финансовият актив се счита за обезценен и той се класифицира 

в Етап (Stage) 3. На този етап се установяват и изчисляват понесените загуби по съответния актив 

за целия му оставащ живот (срок). 

Ръководството на дружеството е извършило съответни анализи, на база на които е 

определило комплекс от критерии за събития на неизпълнение. Един от тях е просрочия на дължими 

договорни плащания повече от 90 дни, освен ако за определен инструмент не са налице 

обстоятелства, които правят оборимо това твърдение. Наред с него, се наблюдават и други събития, 

въз основа на вътрешна и външна информация, които са индикатор, че длъжникът не е в състояние 

да заплати (възстанови) всички все още дължими от него суми по договор, вкл. като се вземат 

предвид и всички кредитни улеснения предоставени от Дружеството. 

Дружеството коригира очакваните кредитни загуби, определени на база исторически данни, 

с прогнозни макроикономически показатели, за които е установено, че има корелация и се очаква 

да окажат влияние върху размера на очакваните кредитни загуби в бъдеще. 

За изчисляване на очакваните кредитни загуби на търговските вземания от продажби и 

активите по договори с клиенти, Дружеството е избрало и прилага опростен подход на база матрица 

за изчисление на очаквани кредитни загуби и не проследява последващите промени в кредитния им 

риск. При този подход то признава коректив (провизия за обезценка) въз основа на очакваната 

кредитна загуба за целия срок на вземанията към всяка отчетна дата. Дружеството е разработило и 
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прилага матрица за провизиране, която се базира на историческия опит по отношение на кредитните 

загуби.  

Обезценените финансови активи се отписват, когато не съществува разумно очакване за 

събиране на паричните потоци по договора.  

Финансови пасиви 

Първоначално признаване, класификация и оценяване 

При първоначално им признаване финансовите пасиви се класифицират като: такива по 

справедлива стойност в печалбата или загубата, или като заеми и привлечени средства, търговски 

или други задължения. 

Първоначално всички финансови пасиви се признават по справедлива стойност, а в случая 

на заеми и привлечени средства и търговски и други задължения, нетно от пряко свързаните разходи 

по сделката. 

Финансовите пасиви на Дружеството включват търговски и други задължения, заеми и 

други привлечени средства, включително и банкови овърдрафти.   

Последващо оценяване 

Последващото оценяване на финансовите пасиви зависи от тяхната класификация. 

Обичайно те се класифицират и оценяват по амортизирана стойност. 

Класификационни групи 

Получени заеми и други привлечени средства 

След първоначалното им признаване, Дружеството оценява лихвоносните заеми и 

привлечени средства по амортизирана стойност, чрез метода на ефективния лихвен процент. 

Печалбите и загубите се признават в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за 

годината), когато съответният финансов пасив се отписва, както и чрез амортизацията на база 

ефективен лихвен процент. 

Амортизираната стойност се изчислява като се вземат под внимание каквито и да било 

дисконти или премии при придобиването, както и такси или разходи, които представляват 

неразделна част от ефективния лихвен процент. Амортизацията се включва като “финансов разход” 

в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината). 

Отписване 

Финансовите пасиви се отписват, когато задължението бъде погасено, или прекратено, или 

изтече. Когато съществуващ финансов пасив бъде заменен с друг от същия кредитодател при по 

същество различни условия, или условията на съществуващ пасив бъдат съществено променени, 

тази размяна или модификация се третира като отписване на първоначалния пасив и признаване на 

нов. Разликата в съответните балансови суми се признава в отчета за всеобхватния доход (в 

печалбата или загубата за годината). 

Компенсиране на финансови инструменти 

Финансовите активи и финансовите пасиви се компенсират и в отчета за финансовото 

състояние се отразява нетната сума, ако съществува приложимо законно право за компенсиране на 

признатите суми и ако е налице намерение за уреждане на нетна основа, или за едновременно 

реализиране на активите и уреждане на пасивите. 

Това изискване произтича от идеята на реалната стопанска същност на отношенията на 

Дружеството с даден контрагент, че при едновременното съществуване на тези две изисквания 

очакваният фактически бъдещ паричен поток и ползи от тези разчети за Дружеството е нетният 

поток, т.е. нетната сума отразява реалното право или задължение на Дружеството от тези финансови 

инструменти - при всички обстоятелства да получи или плати единствено и само нетната сума. Ако 

не са налице едновременно и двете условия се приема, че правата и задълженията на Дружеството 

по повод тези насрещни разчети (финансови инструменти) не се изчерпват при всички ситуации 

само и единствено с получаването или плащането на нетната сума. 
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Политиката за нетирането е свързана и с оценката, представянето и управлението на реалния 

кредитен и ликвиден риск, свързан с тези насрещни разчети. 

Критериите, които се прилагат за установяване на "наличие на текущо и правно приложимо 

право за нетиране" са:  

• да не зависи от бъдещо събитие, т.е да не е приложимо само при настъпване на 

някакво бъдещо събитие; 

• да бъде възможно за упражняване и защитимо с правни способи в хода на 

(кумулативно):  

- обичайната дейност, 

- в случай на неизпълнение/просрочие, и 

- в случай на неплатежоспособност или несъстоятелност. 

Приложимостта на критериите се оценява спрямо изискванията на българското 

законодателство и установените договорености между страните. Условието за "наличие на текущо 

и правно приложимо право за нетиране" винаги и задължително се оценява заедно с второ условие 

- за "задължително намерение за уреждане на тези разчети на нетна база". 

2.21. Договори за финансова гаранция 

Договорът за финансова гаранция представлява договор, който изисква от издателя да 

направи определени плащания, за да възстанови на притежателя загубата, която е претърпял, тъй 

като даден длъжник не е направил плащане, когато е било дължимо, в съответствие с 

първоначалните или променени условия на дългов инструмент. 

Договорите за финансова гаранция се признават като финансово задължение към момента 

на издаване на гаранцията. Задължението първоначално се оценява по справедлива стойност, а в 

последствие, по по-високата от следните стойности: 

• сумата, определена в съответствие с модела на очаквани кредитни загуби, и 

• първоначално признатата сума минус, когато е приложимо, кумулативната стойност 

на прихода, признат съгласно принципите на МСФО 15 Приходи от договори с 

клиенти. 

Провизията за очакваната кредитна загуба по договори за финансови гаранции се включва 

в отчета за финансово състояние към „други текущи задължения”. 

2.22. Данъци върху печалбата 

Разходите за данъци, признати в печалбата или загубата, включват сумата на отсрочените и 

текущи данъци, които не са признати в другия всеобхватен доход или директно в собствения 

капитал. 

Текущите данъчни активи и/или пасиви представляват тези задължения към или вземания 

от данъчните институции, отнасящи се за текущи или предходни отчетни периоди, които не са 

платени към датата на финансовия отчет.  

Текущите данъци са дължими върху облагаемата печалба, която се различава от печалбата 

или загубата във финансовите отчети. Изчисляването на текущите данъци е базирано на данъчните 

ставки и на данъчните закони, които са в сила към края на отчетния период, а именно в съответствие 

с изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка в 

България за 2020 г. е 10 % (2019 г.: 10%) 

Отсрочените данъци върху печалбата се определят чрез прилагане на балансовия метод за 

определяне на задължението относно всички временни разлики на Дружеството към датата на 

финансовия отчет, които съществуват между балансовите стойности и данъчните основи на 

отделните активи и пасиви.  

Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики, с 

изключение на тези, породили се от признаването на актив или пасив, който към датата на 

стопанската операция не е повлиял върху счетоводната и данъчната печалба/(загуба). 

Отсрочените данъчни активи се признават за всички намаляеми временни разлики и за 

неизползваните данъчни загуби до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и да бъде 
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генерирана в бъдеще достатъчна облагаема печалба или да се проявят облагаеми временни разлики, 

от които да могат да се приспаднат тези намаляеми разлики, с изключение на разликите, породили 

се от признаването на актив или пасив, който към датата на стопанската операция не е повлиял 

върху счетоводната и данъчната печалба/(загуба). 

Балансовата стойност на всички отсрочени данъчни активи се преглежда на всяка дата на 

отчета за финансовото състояние и се редуцират до степента, до която е вероятно те да се проявят 

обратно и да се генерира достатъчно облагаема печалба или проявяващи се през същия период 

облагаеми временни разлики, с които те да могат да бъдат приспаднати или компенсирани.  

Отсрочените данъци, свързани с обекти, които са отчетени като други компоненти на 

всеобхватния доход или капиталова позиция в отчета за финансовото състояние, също се отчитат 

директно към съответния компонент на всеобхватния доход или балансовата капиталова позиция. 

Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които се очаква 

да се прилагат за периода и типа операции, през които активите се очаква да се реализират, а 

пасивите - да се уредят (погасят), на база данъчните закони, които са в сила или с голяма степен на 

сигурност се очаква да са в сила, и по данъчни ставки на държавата, в чиято юрисдикция се очаква 

да се реализира съответният отсрочен актив или пасив. 

2.23. Правителствени и други финансирания 

Правителственото финансиране представлява различни форми на предоставяне на 

безвъзмездни средства от държавата (местни и централни органи и институции) и/или 

междуправителствени споразумения и организации. 

Правителственото финансиране (общински, държавни и международни, вкл. по реда на 

използване на Европейските фондове и програми) се признава първоначално като отсрочен доход 

(финансиране), когато е налице разумна сигурност, че то ще бъде получено от Дружеството, и че 

последното е спазило и спазва условията и изискванията по дарението. 

Правителствено финансиране, свързано с компенсиране на направени разходи, се признава 

в текущите печалби и загуби на систематична база за същия период, през който са признати и 

разходите. 

Правителствено финансиране, свързано с компенсиране на инвестиционни разходи за 

придобиване на актив, се признава в текущите печалби и загуби на систематична база за целия 

период на полезен живот на актива, пропорционално на размера на признатата в разходите 

амортизация.  

Получени от Дружеството неправителствени финансирания (дарения) се отчитат при 

спазване на политиките за отчитане на правителствени финансирания, оповестени по-горе.  

2.24. Нетна печалба или загуба на акция 

Основната нетна печалба или загуба на акция се изчислява като се раздели нетната печалба 

или загуба за периода, подлежаща на разпределение между акционерите, притежатели на 

обикновени акции, на средно-претегления брой на държаните обикновени акции за периода. 

Средно-претегленият брой акции представлява броят на държаните обикновени акции в 

началото на периода, коригиран с броя на обратно изкупените обикновени акции и на 

новоиздадените такива през периода, умножен по средно-времевия фактор. Този фактор изразява 

броя на дните, през които конкретните акции са били държани, спрямо общия брой на дните през 

периода. 

При капитализация, бонус емисия или разделяне, броят на обикновените акции, които са в 

обръщение до датата на това събитие, се коригира, за да се отрази пропорционалната промяна в 

броя на обикновените акции в обръщение така, сякаш събитието се е случило в началото на 

представения най-ранен период. 

Нетна печалба или загуба на акции с намалена стойност не се изчисляват, тъй като няма 

издадени потенциални акции с намалена стойност. 
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2.25. Сегментно отчитане 

Дружеството идентифицира своите отчетни сегменти и оповестява информация по сегменти 

в съответствие с организационната и отчетна структура, използвана от ръководството. 

Оперативните сегменти са компоненти на бизнеса, които се оценяват редовно от членовете 

на ръководството, вземащи оперативни решения - като се използва финансова и оперативна 

информация, изготвена конкретно за сегмента, за целите на текущото наблюдение и оценяване на 

резултатите от дейността (изпълнението) и разпределението на ресурсите на Дружеството. 

Оперативните сегменти на Дружеството текущо се наблюдават и направляват поотделно, 

като всеки оперативен сегмент представлява отделна бизнес област, която предлага различни 

продукти и е носител на различни бизнес ползи и рискове. Оперативните сегменти на дружеството 

включват бизнес областите по отделни основни видове производство – акумулаторни кутии и 

капаци и пластмасов амбалаж и др.  

Информация по оперативни сегменти 

Дружеството използва един основен измерител – брутен марж (печалба) при оценяването на 

резултатите в оперативните сегменти и за разпределянето на ресурси между тях. Той се определя 

като разлика между сегментните приходи и сегментните разходи, пряко съотносими към съответния 

сегмент. 

Сегментните активи, пасиви, респ. приходи, разходи и резултати включват тези, които са и 

могат да бъдат директно относими към съответния сегмент, както и такива, които могат да бъдат 

разпределени на разумна база. Обичайно това са: а) за приходите - продажби на продукция; б) за 

разходите - за основни суровини и материали, за амортизации и за възнагражденията на 

производствения персонал; в) за активите - имоти, машини и съоръжения и материални запаси; г) 

за пасивите - задължения към персонала и за обществено осигуряване.  

Резултатите от дейности, които се считат за случайни спрямо основните типове операции 

(дейности) на Дружеството, както и неразпределяемите приходи, разходи, пасиви и активи, се 

отчитат отделно. Тези суми по принцип включват: други доходи от дейността, освен ако не 

произтичат от дейността на конкретен сегмент, административни разходи, лихвени приходи и 

разходи, търговски и други вземания, търговски задължения и получени заеми, разчети по данъци, 

производствено и административно оборудване с общо предназначение. 

2.26. Оценяване по справедлива стойност 

Някои от активите и пасивите на Дружеството се оценяват и представят и/или само 

оповестяват по справедлива стойност за целите на финансовото отчитане. Такива са на повтаряща 

се (ежегодна база): инвестиционни имоти – единствено за целите на оповестяването, получени 

банкови заеми, предоставени и получени заеми на/от трети лица, определени търговски и други 

вземания и задължения.  

Справедливата стойност е цената, която би била получена при продажбата на даден актив 

или платена при прехвърлянето на пасив в обичайна сделка между независими пазарни участници 

на датата на оценяването. Справедливата стойност е изходяща цена и се базира на предположението, 

че операцията по продажбата ще се реализира или на основния пазар за този актив или пасив, или в 

случай на липса на основен пазар – на най-изгодния пазар за актива или пасива. Както определеният 

като основен, така и най-изгодният пазар са такива пазари, до които Дружеството задължително има 

достъп.  

Измерването на справедливата стойност се прави от позицията на предположенията и 

преценките, които биха направили потенциалните пазарни участници, когато те биха определяли 

цената на съответния актив или пасив, като се допуска, че те биха действали за постигане на най-

добра стопанска изгода от него за тях.  

При измерването на справедливата стойност на нефинансови активи винаги изходната точка 

е предположението какво би било за пазарните участници най-доброто и най-ефективно възможно 

използване на дадения актив. 

Дружеството прилага различни оценъчни техники, които биха били подходящи спрямо 

спецификата на съответните условия, и за които разполага с достатъчна база от входящи данни, като 
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се стреми да използва в максимална степен наличната публично наблюдаема информация и респ. 

да минимизира използването на ненаблюдаема информация. То използва и трите допустими 

подхода, пазарния, приходния и разходния подход, като най-често прилаганите оценъчни техники 

са директни и/или коригирани котирани пазарни цени, пазарни аналози и дисконтирани парични 

потоци, вкл. на база капитализиран доход от наем.  

Справедливата стойност на всички активи и пасиви, които се оценяват и/или оповестяват 

във финансовите отчети по справедлива стойност, се категоризира в рамките на следната йерархия 

на справедливите стойности, а именно: 

• Ниво 1 – Котирани (некоригирани) пазарни цени на активен пазар за идентични 

активи или пасиви; 

• Ниво 2 – Оценъчни техники, при които се използват входящи данни, които са 

различни от директно котирани цени, но са пряко или косвено достъпни за 

наблюдение, вкл. когато котираните цени са обект на значителни корекции; и 

• Ниво 3 – Оценъчни техники, при които се използват входящи данни, които в 

значителната си част са ненаблюдаеми. 

За тези активи и пасиви, които се оценяват по справедлива стойност във финансовите отчети 

на повторяема база, Дружеството прави преценка към датата на всеки отчет дали е необходим 

трансфер в нивата на йерархия на справедливата стойност на даден актив или пасив в зависимост 

от разполагаемите и използваните към тази дата входящи данни. 

Дружеството използва периодично експертизата на външни лицензирани оценители за 

определяне на справедливите стойности на следните активи и пасиви: инвестиционни имоти – 

единствено за целите на оповестяването. Финалните оценки на справедливата стойност подлежат 

на одобрение от изпълнителния директор и Съвета на директорите на дружеството. 

2.27. Преценки от определящо значение при прилагане счетоводната политика на 

дружеството. Ключови приблизителни оценки и предположения с висока 

несигурност. 

Приходи от договори с клиенти 

При признаване на приходите и изготвяне на годишния финансов отчет ръководството 

прави различни преценки, приблизителни оценки и предположения, които оказват влияние върху 

отчетените приходи, разходи, активи и пасиви по договори и съответстващите им оповестявания. В 

резултат на несигурността по отношение на тези предположения и приблизителни оценки, е 

възможно да възникнат съществени корекции в балансовата стойност на засегнатите активи и 

пасиви в бъдеще, и респ. отчетените разходи и приходи. 

Ключовите преценки и предположения, които оказват съществено влияние върху размера и 

срока за признаване на приходите от договори с клиенти са оповестени в Приложение 2.4.1.  

Изчисление на очаквани кредитни загуби за финансови активи, отчитани по 

амортизирана стойност 

Измерването на очакваната кредитна загуба за финансови активи, отчитани по амортизирана 

стойност (предоставени заеми, вземания и активи по договори с клиенти, парични средства и 

парични еквиваленти), както и за предоставени финансови гаранции е област, която изисква 

използването на комплексни модели и съществени предположения за бъдещи икономически 

условия и кредитно поведение на клиенти и длъжници (например вероятността контрагентите да не 

изпълнят задълженията си и произтичащите от тях загуби). 

За прилагането на тези изисквания ръководството на дружеството прави редица съществени 

преценки, като:  

а) определяне на критерии за идентифициране и оценка на значително увеличение на 

кредитния риск;  

б) избор на подходящи модели и предположения за измерване на очакваните кредитни 

загуби; 

в) формиране на групи от сходни финансови активи (портфейли) за целите на измерването 

на очакваните кредитни загуби; 



“АКУМПЛАСТ” АД 

 33 

г) установяване и оценка за зависимостта между историческите проценти на просрочие и 

поведението на определени макропоказатели, за да се отразят ефектите от прогнозите за тези 

макропоказатели в бъдеще при изчисленията на очакваните кредитни загуби. 

Материални запаси 

Нормален капацитет 

Нормалният производствен капацитет на Дружеството е определен на база преценките на 

ръководството (след направени анализи) за оптимално натоварване на неговите производствени 

мощности и възвръщаемост на инвестициите в тях, при продуктова структура на производството, 

приета за обичайна. Когато фактически реализираният обем за отделни производства е под 

определения от Дружеството обем нормален производствен капацитет, се правят съответните 

преизчисления на постоянните разходи, включени в себестойността на запасите от продукцията и 

незавършеното производство. 

Обезценка 

В края на всяка финансова година Дружеството извършва преглед на състоянието, срока на 

годност и използваемостта на наличните материални запаси. При установяване на запаси, които 

съдържат потенциална вероятност да не бъдат реализирани по съществуващата им балансова 

стойност в следващите отчетни периоди, Дружеството обезценява материалните запаси до нетна 

реализируема стойност. 

Актюерски изчисления 

При определяне на сегашната стойност на дългосрочните задължения към персонала при 

пенсиониране са използвани изчисления на сертифициран актюер, базирани на предположения за 

смъртност, темп на текучество на персонала, бъдещо ниво на работни заплати и дисконтов фактор. 

Признаване на данъчни активи 

При признаването на отсрочените данъчни активи от ръководството на Дружеството е  

оценявана вероятността отделните намаляеми временни разлики да имат обратно проявление в 

бъдеще и възможностите на Дружеството да генерира в перспектива достатъчно данъчни печалби 

за тяхното компенсиране срещу тези печалби.  

Провизии за съдебни дела 

По отношение на заведен съдебен иск срещу Дружеството, като е взето под внимание и 

професионалното мнение на ангажирания с делото адвокат, ръководството е преценило, че на 

настоящия етап не са налице условия за признаване на провизии за задължения по съдебни дела в 

отчета за финансовото състояние към 31 декември 2020 г. (Приложение 34). 

3. Приходи от договори с клиенти 

Приходите от договори с клиенти са от продажби на продукция и включват: 

 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. 

Приходи от продажби в България 5 175 5 138 

Приходи от продажби в чужбина 1 029 1 183 

Общо  6 204 6 321 

Приходите от продажби в България по продукти са както следва: 

 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. 

Акумулаторни кутии и капаци 3 850 3 678 

Пластмасов амбалаж и други 1 325 1 460 

Общо  5 175 5 138 

Приходите от продажби в чужбина по продукти са както следва: 



“АКУМПЛАСТ” АД 

 34 

 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. 

Акумулаторни кутии и капаци 508 503 

Пластмасов амбалаж и други 521 680 

Общо  1 029 1 183 

Разпределението по географски райони на приходите от договори с клиенти е, както следва: 

 2020  Относителен 

дял 

 2019  Относителен 

дял 

 хил.лв.  %  хил.лв.  % 

България 5 175  83  5 138  81 

Европа 1 029  17  1 183  19 

Общо 6 204  100  6 321  100 

Общите приходи от сделки с най-големите клиенти на дружеството са както следва: 

 2020 

хил.лв. 

 % от 

приходите 

 2019 

хил.лв. 

 % от 

приходите 

Клиент 1 2 589  42%  2 793  44% 

Клиент 2 1 188  19%  718  11% 

Клиент 3 477  8%  495  8% 

Клиент 4 335  5%  495  8% 

4. Други доходи и загуби от дейността 

Другите доходи и загуби от дейността на Дружеството включват: 

  2020 2019 

  хил.лв. хил.лв. 

Приходи от продажби на стоки  30 243 

Отчетна стойност на продадените стоки  (23) (233) 

Печалба от продажба на стоки  7 10 

Печалба от продажба на дълготрайни активи  - 80 

Приходи от продажби на материали  46 53 

Отчетна стойност на продадени материали  (44) (49) 

Печалба от продажба на материали  2 4 

Приходи от предоставяне на услуги  126 134 

Приходи от финансирания 25 78 74 

Нетно изменение на коректива (провизията) за очаквани 

кредитни загуби на търговски и други вземания 

19 
7 - 

Нетни загуби от курсови разлики по търговски вземания, 

задължения и парични средства 

 
- 1 

Други приходи   8 2 

Общо   228 305 

Приходите от продажби на материали включват продажби на основни материали. 

Приходите от продажби на стоки включват продажба на дръжки за акумулаторни капаци, 

вентили и др. 

Приходите от услуги включват: 

 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. 

Организиране на транспорт 70 84 

Перфорация на акумулаторни кутии 15 14 

Поставяне на вложки 33 34 

Други услуги 8 2 

Общо  126 134 
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5. Разходи за суровини и материали 

 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. 

Основни материали 4 010 4 367 

Спомагателни материали 193 182 

Ел. енергия 258 312 

Други 12 17 

Общо 4 473 4 878 

   

6. Разходи за външни услуги  

 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. 

Транспорт 143 146 

Охрана 30 28 

Комуникации и куриерски услуги 10 11 

Счетоводни услуги 7 6 

Други  80 91 

Разходи за независим финансов одит 5 5 

Общо 275 287 

7. Разходи за персонала 

   2020 2019 

  хил.лв. хил.лв. 

Текущи възнаграждения  709 669 

Осигурителни вноски  132 125 

Начислени суми за неизползвани отпуски  35 45 

Начислени суми за осигуровки върху отпуски  (2) 9 

Начислени суми за дългосрочни задължения на персонала 

при пенсиониране  

23 12 9 

Обезщетения  1 1 

Общо  887 858 

8. Други разходи за дейността  

  2020 

хил.лв. 

2019 

хил.лв. 

Разходи за командировки  - 12 

Брак на дълготрайни активи  4 - 

Нетно изменение на коректива (провизията) за очаквани 

кредитни загуби на търговски и други вземания 

19, 20 - 3 

Отписани вземания  12 1 

Лихви по данъчни задължения  5 - 

Дарения  5 4 

Банкови такси  3 4 

Други  15 4 

Общо  44 28 

9. Финансови приходи  

 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. 

Приходи от лихви по предоставени заеми - 1 

Общо - 1 
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10. Финансови разходи 

  2020 2019 

  хил.лв. хил.лв. 

Разходи за лихви по получени заеми  26 1 2 

Разходи за факторинг на търговски вземания 19 12 18 

Разходи за лихви по лизинг 24.3 2 2 

Общо  15 22 

11. Разход за данък върху печалбата  

Отчет за всеобхватния доход (печалба или загуба за 

годината) 

 
2020 2019 

  хил.лв. хил.лв. 

Данъчна печалба за годината по данъчна декларация  642 654 

Текущ разход за данък върху печалбата за годината – 10% 

(2019 г. – 10%) 

 
64 65 

Отсрочени данъци върху печалбата от възникване и обратно 

проявление на данъчни временни разлики 

17 
1 (4) 

Общо разход за данък от печалбата, отчетен в отчета за 

всеобхватния доход 

 
65 61 

    

Равнение на разхода за данъци върху печалбата определен 

спрямо счетоводния резултат 

 
  

    

Счетоводна печалба за годината  600 588 

Данък върху печалбата – 10% (2019 г.: 10%)  60 59 

От непризнати суми по данъчни декларации свързани с:    

увеличения  - 682 х.лв. (2019 г.: 692 х.лв.)  68 69 

намаления –   640 х.лв. (2019 г.: 626 х.лв.)  (64) (63) 

Признати отсрочени данъци  1 (4) 

Общо разход за данък от печалбата, отчетен в отчета за 

всеобхватния доход 

 
65 61 

12. Друг всеобхватен доход 

Другият всеобхватен доход включва: 

  2020 2019 

  хил.лв. хил.лв. 

Последващи оценки на пасиви на пенсионни планове с 

дефинирани доходи 

23 
5 (12) 

Общ друг всеобхватен доход за годината  5 (12) 
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13. Имоти, машини и оборудване 

 
Земи Сгради 

М-ни и 
оборудване 

В процес на 
придобиване 

Транспортни 
средства Други Общо 

 хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. 
Отчетна стойност        
Салдо на 1 януари 2019 г. 204 595 5 103 442 209 136 6 689 

Ефект от прилагане на МСФО 16 към 1.1.2019 г. - - - - (25) - (25) 

Салдо на 1 януари 2019 г. (преизчислено) 204 595 5 103 442 184 136 6 664 

Придобити - 458 541 131 30 17 1 177 
Отписани - - (1 443) (442) - - (1 885) 

Салдо на 31 декември 2019 г. 204 1 053 4 201 131 214 153 5 956 

        
Натрупана амортизация и обезценка        
Салдо на 1 януари 2019 г. - 157 4 258 - 130 63 4 608 

Ефект от прилагане на МСФО 16 към 1.1.2019 г. - - - - (24) - (24) 

Салдо на 1 януари 2019 г. (преизчислено) - 157 4 258 - 106 63 4 584 

Начислена амортизация за периода - 28 506 - 19 14 567 
Отписана амортизация за периода - - (1 443) - - - (1 443) 

Салдо на 31 декември 2019 г. - 185 3 321 - 125 77 3 708 

Балансова стойност на 31 декември 2019 г. 204 868 880 131 89 76 2 248 

        
Отчетна стойност        
Салдо на 1 януари 2020 г. 204 1 053 4 201 131 214 153 5 956 

Придобити - - 80 714 6 13 813 
Трансфер от активи с право на ползване - - - - 25 - 25 
Отписани - - - - (13) - (13) 

Салдо на 31 декември 2020 г. 204 1 053 4 281 845 232 166 6 781 

        
Натрупана амортизация и обезценка        
Салдо на 1 януари 2020 г. - 185 3 321 - 125 77 3 708 

Трансфер от активи с право на ползване - - - - 25 - 25 
Начислена амортизация за периода - 42 443 - 22 18 525 
Отписана амортизация за периода - - - - (9) - (9) 

Салдо на 31 декември 2020 г. - 227 3 764 - 163 95 4 249 

Балансова стойност на 31 декември 2020 г. 204 826 517 845 69 71 2 532 

        

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи към 31 декември включват: 

• Разходи за строителство и реконструкция – 264 х.лв. 

• Аванси за придобиване на производствени машини по административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ,Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. – 493 х.лв. (Приложение 25) 

• Разходи за изработка на матрици – 34 х.лв. 

• Аванси за доставки на матрици – 54 х.лв. 

Други данни 

Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни материални активи, които се 

ползват в дейността на дружеството по групи активи е, както следва:  

• Машини и оборудване –  3 034 х.лв. (31.12.2019 г.: 2 533 х.лв.);  

• Транспортни средства –  105 х.лв. (31.12.2019 г.: 79 х.лв.); 

• Други – 38 х.лв. (31.12.2019 г.: 34 х.лв.). 

Към 31.12.2020 г. има учредени тежести върху дълготрайни материални активи на 

дружеството във връзка с получени банкови заеми (Приложение 27), както следва:  

 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. 

Земи и подобрения върху тях 56 62 

Сгради 250 267 

Общо: 306 329 



“АКУМПЛАСТ” АД 

 38 

14. Нематериални активи 

 

Системи за 

управление на 

качеството 

 

Програмни 

продукти 

 

Общо 

 хил.лв. хил.лв. хил.лв. 
Отчетна стойност    

Салдо на 1 януари 2019 г. 8 1 9 

Салдо на 31 декември 2019 г. 8 1 9 

    

Натрупана амортизация и обезценка    

Салдо на 1 януари 2019 г. 6 1 7 

Начислена амортизация за периода 1 - 1 

Салдо на 31 декември 2019 г. 7 1 8 

Балансова стойност на 31 декември 2019 г. 1 - 1 

    

Отчетна стойност    

Салдо на 1 януари 2020 г. 8 1 9 

Салдо на 31 декември 2020 г. 8 1 9 

    

Натрупана амортизация и обезценка    

Салдо на 1 януари 2020 г. 7 1 8 

Салдо на 31 декември 2020 г. 7 1 8 

Балансова стойност на 31 декември 2020 г. 1 - 1 

Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни нематериални активи, които 

се ползват в дейността на дружеството по групи активи е, както следва:  

• Системи за управление на качеството – 5 х.лв. (31.12.2019 г.: 5 х.лв.) 

• Програмни продукти – 1 х.лв. (31.12.2019 г.: 1 х.лв.). 

15. Инвестиционни имоти 

 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. 

Салдо на 1 януари  61 61 

Салдо на 31 декември 61 61 

Инвестиционните имоти на Дружеството включват 100 дка горски масиви. 

Инвестиционните имоти са представени по цена на придобиване. За определяне справедливата 

стойност на инвестиционните имоти с цел оповестяване, Дружеството е използвало услугите на 

сертифициран оценител, с последна оценка към 31.12.2017 г. Справедливата стойност на 

инвестиционните имоти към датата на тази оценка е в размер на 150 х.лв.  

Не са отчитани приходи и преки оперативни разходи свързани с инвестиционните имоти.  

16. Дългосрочни финансови активи 

Дългосрочните финансови активи включват: 

  2020 2019 

  хил.лв. хил.лв. 

Предоставени заеми на предприятия  - 5 

Общо  - 5 

Към 31.12.2019 г., предоставените заеми на предприятия включват един необезпечен заем 

към предприятие, което не е свързано лице. Условията, при които е предоставен заема са, както 

следва: 

Вид валута Договорена 

сума  

Падеж Лихвен % 31.12.2020 31.12.2019 

 хил.   хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. 

     

в т.ч. 

лихва  

в т.ч. 

лихва 

        

лева 5 2020 0,1% - - 5 - 

    - - 5 - 
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През 2020 г. предоставеният заем е класифициран като краткосрочен (Приложение 20).   

17. Активи по отсрочени данъци 

Отсрочените данъци върху печалбата към 31 декември са свързани със следните обекти в 

отчета за финансовото състояние: 

  

Временна 

разлика 

Данък Временна 

разлика 

Данък 

  31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2019 
  хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. 

Задължения към персонала   212 21 209 21 

Вземания  292 29 305 30 

Общо активи по отсрочени данъци  504 50 514 51 

При признаване на отсрочените данъчни активи е взета предвид вероятността отделните 

разлики да имат обратно проявление в бъдеще и възможностите на дружеството да генерира 

достатъчна данъчна печалба. 

Изменението в салдото на отсрочените данъци за 2020 г. е както следва: 

 

Салдо на 1 

януари 

2020 

 

Признати в 

отчета за 

всеобхватния 

доход 

Салдо на 31 

декември 

2020 

 хил.лв. хил.лв. хил.лв. 

Задължения към персонала 21 - 21 

Вземания 30 (1) 29 

Общо 51 (1) 50 

Изменението в салдото на отсрочените данъци за 2019 г. е както следва: 

 

Салдо на 1 

януари 

2019 

 

Признати в 

отчета за 

всеобхватния 

доход 

Салдо на 31 

декември 

2019 

 хил.лв. хил.лв. хил.лв. 

Задължения към персонала 17 4 21 

Вземания 30 - 30 

Общо 47 4 51 

18. Материални запаси 

Материалните запаси на дружеството, включват:  

 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. 

Готова продукция 301 373 

Основни материали 307 590 

Стоки 2 37 

Незавършено производство - 8 

Общо 610 1 008 

19. Търговски вземания 

  2020 2019 

  хил.лв. хил.лв. 

Вземания от клиенти   832 959 

Провизия за очаквани кредитни загуби  (267) (285) 

Вземания от клиенти, нетно  565 674 

Вземания от факторинг без регрес  858 750 

Предоставени аванси  48 14 

Предоставени аванси на свързани лица 32 - 1 

Общо  1 471 1 439 
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Вземанията от клиенти са безлихвени и от тях 646 х.лв. са левови (31.12.2019 г: 770 х.лв.). 

и в евро 186 х.лв. (31.12.2019 г: 189 х.лв.). 

Обичайно дружеството договаря с клиентите срок на плащане на вземанията по продажби 

от 30 до 90 дни.  

Трима контрагенти на дружеството формират 61,09% от вземанията от клиенти (31.12.2019 

г. – трима контрагенти формират 48,56%). 

Движението на коректива (провизията) за очаквани кредитни загуби на вземанията от 

клиенти е, както следва: 

 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. 

Салдо на 1 януари 285 282 

Намаление в резултат на отписани вземания (6) - 

(Намаление)/Увеличение на коректива (провизията) за очаквани 

кредитни  загуби, признати в печалба или загуба през годината, нетно  
(12) 3 

Салдо на 31 декември 267 285 

Възрастовата структура на непадежиралите (редовни) вземания от клиенти е, както следва: 

  2020 2019 

  хил.лв. хил.лв. 

До 30 дни   254 329 

От 31 до 90 дни  222 247 

Над 90 дни  136 136 

Провизия за очаквани кредитни загуби  (106) (102) 

Непадежирали (редовни) вземания от клиенти, нетно  506 610 

Възрастовата структура на просрочените вземания от клиенти е, както следва: 

  2020 2019 

  хил.лв. хил.лв. 

До 30 дни  123 121 

От 31 до 90 дни   12 37 

От 91 до 180 дни  27 9 

От 181 дни до 365 дни  5 23 

Над 365 дни  53 57 

Провизия за очаквани кредитни загуби  (161) (183) 

Просрочени вземания от клиенти, нетно  59 64 

Дружеството прилага опростения подход на МСФО 9 за измерване на очаквани кредитни 

загуби по вземанията от клиенти, като признава очаквани загуби за целия срок на инструмента за 

всички вземания от клиенти. На тази база, корективът (провизията) за очаквани кредитни загуби 

към 31 декември 2020 г. е определен както следва: 

31 декември 2020 година 
 

Текущи 
Просрочени 

до 90 дни 

Просрочени 

до 180 дни 

Просрочени 

над 180 дни 

Общо 

       

Очакван % на кредитни 

загуби 
% 17,30 58,47 95,66 97,14  

Вземания от клиенти (брутна 

балансова стойност)  
х.лв. 612 135 27 58 832 

Очаквана кредитна загуба 

(коректив за обезценка) 
х.лв. (106) (79) (25) (57) (267) 

Нетна балансова стойност към 

31.12. 
 506 56 2 1 565 
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31 декември 2019 година 
 

Текущи 
Просрочени 

до 90 дни 

Просрочени 

до 180 дни 

Просрочени 

над 180 дни 

Общо 

       

Очакван % на кредитни 

загуби 
% 14,41 60,64 96,27 97,79  

Търговски вземания (брутна 

балансова стойност)  
х.лв. 712 158 9 80 959 

Очаквана кредитна загуба 

(коректив за обезценка) 
х.лв. (102) (96) (9) (78) (285) 

Нетна балансова стойност към 

31.12. 
 610 62 - 2 674 

Дружеството има сключен договор с търговска банка за факторинг без регрес на търговски 

вземания. Съгласно условията на договора, търговските вземания се прехвърлят в 30 дневен срок от 

издаване на фактурите за извършените продажби. Максималната продължителност на отложените 

плащания е 90 дни, като прехвърлените фактури могат да се платят авансово до 85% от тяхната 

стойност с включен ДДС. Разходите по факторинга, включващи комисионни от 0,32% върху общата 

стойност на прехвърлените фактури и лихви в размер на РЛП + 2,10% на годишна база върху 

авансово преведените средства, се отчитат като „финансови разходи“ в отчета за всеобхватния 

доход. 

Предоставените аванси на доставчици към 31 декември са за покупка на: 

  2020 2019 

  хил.лв. хил.лв. 

Материални запаси   46 7 

Услуги  2 8 

Общо  48 15 

Предоставените аванси са текущи. От тях в лева са 3 х.лв. (31.12.2019 г.: 15 х.лв.), в евро 4 

х.лв. (31.12.2019 г.: няма) и в щатски долари 41 х.лв. (31.12.2019 г.: няма).  

20. Други вземания и предплатени разходи 

Другите вземания и предплатени разходи включват: 

  2020 2019 

  хил.лв. хил.лв. 

Служебни аванси на ключовия управленски персонал 32 18 91 

Служебни аванси на други подотчетни лица  38 41 

Данъци за възстановяване  43 - 

Предоставени краткосрочни заеми  25 20 

Провизия за очаквани кредитни загуби  (25) (20) 

Предоставени краткосрочни заеми, нетно  - - 

Предплатени разходи  3 5 

Вземания по предоставени депозити  1 1 

Други  2 6 

Общо  105 144 

Движението на коректива (провизията) за очаквани кредитни загуби на предоставените 

краткосрочни заеми е, както следва: 

 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. 

Салдо на 1 януари 20 20 

(Намаление)/Увеличение на коректива (провизията) за очаквани 

кредитни  загуби, признати в печалба или загуба през годината, нетно  
5 - 

Салдо на 31 декември 25 20 

Данъците за възстановяване включват: 
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 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. 

ДДС 43 - 

Общо 43 - 

21. Парични средства и парични еквиваленти 

 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. 

Парични средства в разплащателни сметки 108 1 

Парични средства в брой 39 2 

Общо 147 3 

Паричните средства в разплащателните сметки са: в лева – 15 х.лв. и в евро – 93 х.лв. 

(31.12.2019 г.: в евро - 1 х. лв.). Паричните средства в каса са: в лева – 39 х.лв. (31.12.2019 г.: 2 х.лв.). 

22. Собствен капитал 

Основен акционерен капитал 

Към 31.12.2020 г. регистрираният акционерен капитал на дружеството възлиза на 51 х.лв. 

(2019 год.: 51 х.лв.), разпределен в 7 233 броя поименни акции с номинална стойност от седем лева 

за акция. Акциите са обикновени, безналични, с право на получаване на дивидент и ликвидационен 

дял и са регистрирани за търговия на Българска фондова борса – София АД. 

Резервите на дружеството са обобщено представени в таблицата по-долу: 

 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. 

Законови резерви  405 405 

Допълнителни резерви 2 869 2 354 

Общо 3 274 2 759 

Законовите резерви представляват фонд „Резервен”, който се формира по изискване на 

Търговския закон и устава на Дружеството. 

Допълнителните резерви са формирани от разпределение на печалбите по решение на 

акционерите и могат да бъдат използвани за изплащане на дивидент, за увеличение на основния 

капитал, както и за покриване на загуби. 

Движението на допълнителните резерви е, както следва: 

 
2020 

хил.лв. 

2019 

хил.лв. 

Салдо на 1 януари 2 354 1 862 

Разпределена печалба през годината 515 492 

Салдо на 31 декември 2 869 2 354 

 

Движението на неразпределената печалба е както следва: 

 
 2020 

хил.лв. 

2019 

хил.лв. 

Салдо на 1 януари  515 492 

Нетна печалба за годината  535 527 

Разпределение на печалбата за резерви  (515) (492) 

Актюерски загуби от последващи оценки 23 5 (12) 

Салдо на 31 декември  540 515                      
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Основна нетна печалба на акция 

 2020 2019 

Нетна печалба за годината (хил.лв.) 535 527 

Средно претеглен брой акции 7 233 7 233 

Основна нетна печалба на акция (лв.) 73,97 72,86 

23. Дългосрочни задължения към персонала 

Дългосрочните задължения към персонала, включват: 

 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. 

Дългосрочни задължения към персонала при пенсиониране 87 80 

Общо 87 80 

Дългосрочните задължения към персонала при пенсиониране са признати на база актюерска 

оценка на вероятностите за заплащане на обезщетение в полза на работниците и служителите в 

Дружеството за продължителен трудов стаж при пенсиониране. По своя характер те представляват 

дългосрочни задължения към персонала при пенсиониране и включват сегашната стойност на 

задължението на Дружеството за изплащане на обезщетения на наетия персонал към края на 

отчетния период при настъпване на пенсионна възраст. Съгласно Кодекса на труда действащ в 

България, всеки служител има право на обезщетение в размер на две брутни заплати при 

пенсиониране, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му 

стаж, обезщетението е в размер на шест брутни заплати към момента на пенсиониране. Това е план 

с дефинирани доходи.  

Провизиите за пенсии представляват приблизителна оценка, която е базирана на най-

добрата приблизителна преценка към датата на отчета за финансово състояние, включваща прогноза 

за очаквания трудов стаж на всяко лице в предприятието, очакваното обезщетение при 

пенсиониране, оценка на заработената част от очакваното обезщетение при пенсиониране и 

дисконтиране чрез използване на подходящ дисконтов лихвен процент, както и предположения за 

преждевременно отпадане от предприятието поради смърт или други причини. 

За определяне настоящата стойност на дългосрочните задължения към персонала при 

пенсиониране към 31.12.2020 г. Дружеството е направило актюерска оценка, като е ползвало 

услугите на сертифициран актюер, който е използвал кредитния метод на прогнозираните единици, 

базиран на данни, предоставени от Дружеството. 

Изменението в настоящата стойност на задълженията за изплащане на дефинирани доходи 

на персонала при пенсиониране е както следва:  

 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. 

Сегашна стойност на задължението към 1 януари 80 59 

Разходи за текущ трудов стаж  11 8 

Разходи за лихви 1 1 

Ефекти от последващи оценки на задълженията към персонала при 

пенсиониране, в т.ч. от: (5) 12 

Актюерски печалби (загуби), възникнали от промени в 

демографските предположения (20) (2) 

Актюерски печалби (загуби), възникнали от промени във 

финансовите предположения 15 14 

Сегашна стойност на задължението в 31 декември 87 80 

Начислените суми в отчета за всеобхватния доход по дългосрочни доходи на персонала при 

пенсиониране са както следва: 
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  2020 2019 

  хил.лв. хил.лв. 

Разходи за текущ трудов стаж   11 8 

Разходи за лихви  1 1 

Компоненти на разходите по планове с дефинирани доходи, 

признати в печалбата или загубата 

7 

12 9 

Ефекти от последващи оценки на задълженията към персонала при 

пенсиониране, в т.ч. от: 

 

  

Актюерски печалби (загуби), възникнали от промени в 

демографските предположения 

 

(20) (2) 

Актюерски печалби (загуби), възникнали от промени във 

финансовите предположения 

 

15 14 

Компоненти на разходите по планове с дефинирани доходи, 

признати в други компоненти на всеобхватния доход 

12 

(5) 12 

Общо  7 21 

При определяне на настоящата стойност към 31.12.2020 г. са направени следните актюерски 

предположения:  

• за определяне на дисконтовия фактор е използвана норма на база годишен лихвен 

процент в размер на 1,00%; 

• приложеният процент за ръст на заплатите e определен на базата на статистическа 

информация за ръста на заплатите в Дружеството през последните пет години и на прогнозните 

очаквания за следващите години, според очакваното ниво на инфлация. Прогнозираният ръст на 

заплатите е в размер на 2% годишно;  

• таблица за смъртност – използвана е таблица за смъртност и средна 

продължителност на предстоящия живот на населението на България за периода 2016 – 2018 година 

на Националния статистически институт;  

• вероятност за оттегляне – на базата на предоставена информация от ръководството 

на Дружеството за текучеството на персонала през последните четири години е отразена 

вероятността за напускане или предстоящо съкращаване. Тази вероятност (бета разпределение с 

показатели alpha= 1, beta = 1,5 и граница А = -200, В = 65) е приложена към съществуващата 

структура на персонала, съобразно разпределението на лицата по пол и възраст към момента на 

извършване на оценката. 

Този план с дефинирани доходи създава експозиция на Дружеството към следните рискове: 

инвестиционен, лихвен, риск свързан с дълголетието и риск свързан с нарастването на работните 

заплати. Ръководството на дружеството ги определя по следния начин: 

• за инвестиционния – доколкото това е нефондиран план, дружеството следва да 

наблюдава и текущо балансира предстоящите плащания по него с осигуряването на достатъчен 

паричен ресурс. Историческият опит, а и структурата на задължението, показват, че необходимият 

по години ресурс не е съществен спрямо обичайно поддържаните ликвидни средства; 

• за лихвения - всяко намаление на доходността на ДЦК с подобна срочност води до 

увеличение на задължението по плана; 

• за риска, свързан с дълголетието - сегашната стойност на задължението към 

персонала при пенсиониране се изчислява прилагайки най-добрата преценка и актуална 

информация за смъртността на участниците в плана. Увеличението на продължителността на 

живота би повлияла за евентуално увеличение на задължението. През последните години се 

наблюдава относителна устойчивост на този показател; и 

• за риска, свързан с нарастването на работните заплати - сегашната стойност на 

задължението към персонала при пенсиониране се изчислява прилагайки най-добрата преценка за 



“АКУМПЛАСТ” АД 

 45 

бъдещото нарастване на работните заплати на участниците в плана. Такова увеличение би довело 

до увеличение на задължението на плана. 

Анализът на чувствителността на основните актюерски предположения се основава на 

разумно възможните промени в тези предположения към края на отчетния период като се приема, 

че останалите остават непроменени.  

Ефектите от изменението (увеличение или намаление) на: 

• дисконтовата норма -  0,25% 

• ръста на заплатите - 1%  

• очаквана продължителност на живот – 1% 

• текучество – 1% 

върху сумата на сегашната стойност на задължението за изплащане на дефинирани доходи 

при пенсиониране, са оценени както следва: 

 31.12.2020 31.12.2019 

 Увеличение Намаление Увеличение Намаление 

 хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. 

Изменение на дисконтовата норма (3) 3 (3) 3 

Изменение на ръста на заплатите 12 (10) 14 (11) 

Изменение в очакваната 

продължителност на живот 1 

 

(1) 2 

 

(1) 

Изменение в текучеството (10) 7 (11) 8 

Очакваните плащания на обезщетения при пенсиониране по плана с дефинирани доходи и 

техния настоящ размер е, както следва: 

 
Очакван 

размер на 

обезщетенията 

Настоящ 

(дисконтиран) 

размер на 

обезщетенията 

 хил.лв. хил.лв. 

Плащания през периода 2021-2025 г. 26 20 

Плащания през периода 2026-2030 г. 29 9 

Плащания през периода 2031-2035 г. 82 30 

Плащания през периода 2036-2040 г. 76 16 

Плащания за и след 2041 г. 187 12 

Общо 400 87 
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24. Лизинг 

24.1. Активи с право на ползване 

 Машини и 
оборудване 

Транспортни 
средства Общо 

 хил.лв. хил.лв. хил.лв. 

Отчетна стойност    
1 януари 2019 г. след преминаване по МСФО 16  - 25 25 

Придобити 68 - 68 

Салдо на 31 декември 2019 г. 68 25 93 

    
Натрупана амортизация и обезценка    
1 януари 2019 г. след преминаване по МСФО 16 - 24 24 

Начислена амортизация за периода 13 1 14 

Салдо на 31 декември 2019 г. 13 25 38 

Балансова стойност на 1 януари 2019 г. след преминаване по МСФО 16 - 1 1 

Балансова стойност на 31 декември 2019 г. 55 - 55 

Отчетна стойност    
Салдо на 1 януари 2020 г. 68 25 93 

Трансфер към ИМО - (25) (25) 

Салдо на 31 декември 2020 г. 68 - 68 

    
Натрупана амортизация и обезценка    
Салдо на 1 януари 2020 г. 13 25 38 
Начислена амортизация за периода 14 - 14 
Трансфер към ИМО - (25) (25) 

Салдо на 31 декември 2020 г. 27 - 27 

Балансова стойност на 1 януари 2020 г.  55 - 55 

Балансова стойност на 31 декември 2020 г. 41 - 41 

24.2. Задължения за лизинг 

 
2020 

хил.лв. 

2019 

хил.лв. 

   

Салдо на 1 януари 71 5                      

Възникнали през периода - 68 

Погасени през периода (6) (2) 

Салдо към 31 декември, в т.ч.:  65 71 

До 1 година 36 29 

Над 1 година 29 42 

24.3. Разходи признати в отчета за всеобхватния доход 

 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. 

Разходи за амортизация на активи с право на ползване (включени в 

разходи за  

14 14 

амортизация)   

Разходи за лихви за задължения по лизинг (включени във финансови 

разходи) 

2 2 

Общо 16 16 

Сключените от дружеството договори за лизинг не съдържат клаузи за променливи 

лизингови плащания, както и опции за удължаване и опции за прекратяване. 

25. Финансирания 

Безвъзмездните средства се признават в печалбата или загубата на системна база през 

периодите, през които Дружеството признава като разход съответните разходи, които 

безвъзмездните средства са предназначени да компенсират. 

Безвъзмездните средства, свързани с амортизируеми активи се признават в печалбата през 

периода на полезния живот на съответните активи.  
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Таблицата по-долу представя дългосрочната и краткосрочна част на получените 

финансирания по видове: 

 31.12.2020 31.12.2019 

 
Дългосрочна 

част 

Краткосрочна 

част 

Общо Дългосрочна 

част 

Краткосрочна 

част 

Общо 

 хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. 

Финансирания за текущи разходи - 104 104 62 120 182 

Финансирания за дълготрайни 

материални активи 

1 - 1 1 - 1 

Общо  1 104 105 63 120 183 

През 2019 г. е получено авансово плащане в размер на 268 хил.лв. от общо бюджет в размер 

на 555 хил.лв. за безвъзмездно финансиране по проект с договорен срок на усвояване до 2022 г. за 

извършване на научноизследователска дейност, свързана с разработване на иновативен продукт за 

съхранение на артефакти от края на 19 и началото на 20 век, като филмови ленти, снимки и 

фотографии, които са на целулозна основа. Задачата на проекта, който е финансиран по програма 

HORISONT 2020, е да се създаде опаковка, гарантираща бариерни свойства и осигуряваща дълъг 

срок на съхранение на артефактите. Към датата на финансовия отчет очакванията на ръководството 

са, че до края на 2021 г. ще бъдат усвоени 104 хил.лв. от полученото финансиране. 

През 2020 г. Дружеството е сключило административен договор с Министерството на 

икономиката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма 

,Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Безвъзмездната финансова помощ, която се 

предоставя по договора, е в размер на 735 х.лв., което представлява 70% от общите допустими 

разходи по проекта. През 2020 г. не са получавани средства по договора.   

Движението на финансиранията е както следва: 

  2020 2019  

  хил.лв. хил.лв. 

Салдо на 1 януари  183 257 

Признати в приходите 4 (78) (74) 

Салдо на 31 декември   105 183 

26. Други дългосрочни задължения 

Другите дългосрочни задължения включват: 

  2020 2019 

  хил.лв. хил.лв. 

Внесени гаранции от членовете на СД по ЗППЦК  28 - 

Общо  28 - 

27. Банкови заеми 

27.1. Дългосрочни банкови заеми  

Вид на кредита Валута Договорена 

сума  

Падеж Лихвен 

процент 

 31.12.2020 31.12.2019 

  в хил.   хил.лв. хил.лв. 

       

Инвестиционен кредит лева 700 30.05.2023 РЛП+1,50% - - 

     - - 

През месец февруари 2020 г. Дружеството е сключило договор за инвестиционен банков 

кредит с цел закупуване на машини по оперативна програма ,Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 г. Съгласно договора за кредит, финансирането е в размер на 700 х.лв., срокът на 

усвояване е до м. октомври 2020 г. и срокът за окончателно погасяване е през м. май 2023 г.  

Съгласно сключен анекс през м. март 2021 г., срокът за усвояване на кредита е удължен до 

м. юни 2021 г., а крайния срок за погасяване се продължава до м. септември 2023 г.  
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27.2. Краткосрочни банкови заеми  

Вид на кредита Валута Договорена 

сума  

Падеж Лихвен 

процент 

 31.12.2020 31.12.2019 

  в хил.   хил.лв. хил.лв. 

       

Овърдрафт за оборотни средства лева 150 30.03.2021 1,8% 13 132 

Лимит по бизнес карта лева 10 2021  5 - 

     18 132 

Договорът за овърдрафт за оборотни средства е със срок до 29.03.2027 г. и общо девет 12-

месечни периода за преразглеждане на финансовото състояние на Дружеството.   

Съгласно сключен анекс през м. март 2021 г., срокът на овърдрафта е удължен до м. март 

2022 г., когато е следващото преразглеждане на финансовото състояние на Дружеството.  

Към 31.12.2020 г. в полза на банката кредитор за обезпечение на посочените по-горе банкови 

заеми са учредени: 

• Ипотеки на недвижими имоти – 306 х.лв. (31.12.2019 г.: 329 х.лв)  (Приложение 13); 

27.3. Оповестяване на промените в пасивите, възникващи от финансови дейности, 

включително промени, възникващи от парични потоци и непарични промени 

 

 

01.01.2020 

Парични потоци 

от финансова 

дейност 

Промени с 

непаричен 

характер 31.12.2020 

Пасиви, възникващи от финансови 

дейности 

 
хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. 

Краткосрочни банкови заеми 27.1 132 (114) - 18 

Задължения за лизинг 24 71 (6) - 65 

Общо   203 (120)  83 
      

 
 

01.01.2019 

Парични потоци 

от финансова 

дейност 

Промени с 

непаричен 

характер 31.12.2019 

Пасиви, възникващи от финансови 

дейности 

 
хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. 

Краткосрочни банкови заеми 27.1 20 112 - 132 

Получени заеми от свързани лица 31 112 (112) - - 

Задължения за лизинг 24 5 (3) 69 71 

Общо   137 (3) 69 203 

28. Търговски задължения 

Търговските задължения включват: 

  2020 2019 

  хил.лв. хил.лв. 

Задължения към доставчици  477 832 

Получени аванси  50 32 

Общо  527 864 

Задълженията към доставчици са както следва: 

 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. 

Задължения към доставчици от страната 475 688 

Задължения към доставчици от чужбина 2 144 

Общо 477 832 

Задълженията към доставчици са текущи, безлихвени и са за получени материали и услуги. 

Дружеството няма съществени просрочени търговски задължения.  

29. Данъчни задължения 

Данъчните задължения включват: 
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 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. 

Корпоративен данък 7 35 

Данък върху добавената стойност - 22 

Данъци върху доходите на физически лица 4 - 

Общо 11 57 

Данъчна ревизия се извършва в петгодишен срок от изтичане на годината, през която е 

подадена данъчната декларация за съответното задължение. Ревизията потвърждава окончателно 

данъчното задължение на съответното дружество - данъчно задължено лице, освен в изрично 

предвидените от законодателството случаи.  

30. Задължения към персонала и за социално осигуряване 

Задълженията към персонала и социалното осигуряване са както следва: 

  2020 2019 

  хил.лв. хил.лв. 

Задължения към персонала, в т.ч.:  279 264 

 текущи задължения 32 175 163 

 начисления за неползвани компенсируеми отпуски  104 101 

Задължения по социалното осигуряване, в т.ч.  31 39 

 текущи задължения  20 19 

 начисления за неползвани компенсируеми отпуски  11 20 

Общо  310 303 

31. Други текущи задължения 

Другите текущи задължения включват 

  2020 2019 

  хил.лв. хил.лв. 

Финансирания 25 104 120 

Други  2 - 

Общо  106 120 

32. Сделки със свързани лица 

Свързаните лица на Дружеството включват собствениците, ключовия управленски персонал 

и други свързани лица.  

Дружествата, които са свързани с Акумпласт АД и вида на тяхната свързаност са както 

следва: 

Свързани лица Вид свързаност Период на свързаност 

Химпласт АД Дружество – предприятие майка 2020 г. и 2019 г. 

Акубат ООД Дружество свързано чрез ключов 

управленски персонал и под общ 

контрол 

2020 г. и 2019 г. 

Силивряк ООД Дружество свързано чрез ключов 

управленски персонал и под общ 

контрол 

2020 г. и 2019 г. 

Кони Консулт ООД Дружество свързано чрез ключов 

управленски персонал 

2020 г. и 2019 г. 

Извършените сделки и неуредените разчети със свързаните дружества са, както следва:  

Сделки и неуредени разчети към 31.12.2020 г. 
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През 2020 г. не са извършвани сделки със свързаните дружества. Към 31.12.2020 г. 

дружеството няма неуредени разчети със свързаните дружества.   

Към 31.12.2020 г. Химпласт АД е солидарен длъжник по договор за банков кредит 

(овърдрафт), сключен от Дружеството. 

Сделки и неуредени разчети към 31.12.2019 г. 

Наименование на 

свързаното лице 

Вид на сделката Оборот  Вземане Задължение 

  хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

     

Химпласт АД предоставени заеми 110 - - 

Акубат ООД аванси - 1 - 

   х 1 - 

Предоставените заеми на предприятието майка са безлихвени и необезпечени. Заемите са 

изцяло погасени към 31.12.2019 г. 

Към 31.12.2019 г. Химпласт АД е солидарен длъжник по договор за банков кредит 

(овърдрафт), сключен от Дружеството. 

Сделки с ключовия управленски персонал 

Сделки и неуредени разчети към 31.12.2020 г. 

Вид на сделката Оборот  Вземане Задължение 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

    

Вземания по служебни аванси - 18 - 

  х 18 - 

Сделки и неуредени разчети към 31.12.2019 г. 

Вид на сделката Оборот  Вземане Задължение 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

    

Вземания по служебни аванси - 91 - 

  х 91 - 

Разчетите със свързани лица са оповестени в Приложения № 19 и № 20. 

Съставът на ключовия управленски персонал е оповестен в Приложение 1. 

Възнагражденията на ключовия управленски персонал са текущи и включват следните 

разходи: 

 2020 

хил.лв. 

2019 

хил.лв. 

Текущи възнаграждения 107 106 

 107 106 

 

 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. 

Разчети, свързани с възнаграждения на ключов управленски 

персонал в края на годината 

  

Неизплатени възнаграждения от текущия период 7 21 

Неизплатени възнаграждения от предходни периоди - 96 

Провизии за неизползвани отпуски 46 51 

 53 168 
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33. Управление на финансовия риск 

Дружеството е изложено на различни видове риск по отношение на финансовите си 

инструменти.  

Управлението на риска се осъществява текущо от Съвета на директорите. Политиката на 

Дружеството за управление на риска е развита така, че да идентифицира и анализира рисковете, с 

които се сблъсква Дружеството, да установява лимити за поемане на рискове и контроли, да 

наблюдава рисковете и съответствието с установените лимити. Тези политики подлежат на 

периодична проверка с цел отразяване на настъпили изменения в пазарните условия и в дейността 

на Дружеството.  

Одитният комитет на Дружеството следи как Ръководството осигурява съответствие с 

политиките за управление на риска и преглежда адекватността на рамката за управление на риска 

по отношение на рисковете, с които се сблъсква Дружеството. Приоритет на ръководството на 

Дружеството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци. 

Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са: пазарен риск, 

кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. 

Категории финансови инструменти: 

Финансови активи  2020 2019 

  хил.лв. хил.лв. 

Финансови активи по амортизирана стойност, в т.ч.:    

Вземания и предоставени заеми, в т.ч.:  1 424 1 430 

Дългосрочни финансови активи 16 - 5 

Търговски вземания 19 1 423 1 424 

Други вземания 20 1 1 

Парични средства и парични еквиваленти 21 147 3 

Общо финансови активи  1 571 1 433 

 

Финансови пасиви  2020 2019 

  хил.лв. хил.лв. 

Финансови пасиви по амортизирана стойност, в т.ч.:    

Краткосрочни банкови заеми 26 18 132 

Задължения за лизинг 24 65 71 

Търговски задължения 28 477 832 

Общо финансови пасиви   560 1 035 

Валутен риск 

Дружеството е изложено на валутен риск при покупки и/или продажби и/или поемане на 

заеми във валута, различна от функционалната валута.  

Активите и пасивите, деноминирани в български левове и чуждестранна валута са 

представени, както следва: 

 в EUR в BGN Общо 

31 декември 2020 г. хил. хил. хил.лв. 
    

Вземания  117 1 307 1 424 

Парични средства и парични еквиваленти 93 54 147 

Общо финансови активи 210 1 361 1 571 

    

Банкови заеми - 18 18 

Други задължения 2 540 542 

Общо финансови пасиви 2 558 560 
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 в EUR в BGN Общо 

31 декември 2019 г. хил. хил. хил.лв. 
    

Вземания и предоставени заеми 189 1 241 1 430 

Парични средства и парични еквиваленти 1 2 3 

Общо финансови активи 190 1 243 1 433 

    

Банкови заеми - 132 132 

Други задължения 146 757 903 

Общо финансови пасиви 146 889 1 035 

Сделките на Дружеството се осъществяват предимно в български лева и евро и съответно 

Дружеството не е изложено на съществен валутен риск. 

Ценови риск 

Дружеството е изложено на ценови риск от два фактора:  

а) евентуално нарастване на доставните цени на суровините и материалите; и 

б) нарастваща конкуренция, намираща отражение и в цените на продукцията. 

За минимизиране на това влияние Дружеството прилага фирмена стратегия, целяща 

оптимизиране на производствените разходи, валидиране на алтернативни доставчици предлагащи 

изгодни търговски условия, разширяване на търговската номенклатура, и не на последно място 

гъвкава маркетингова и ценова политика. Ценовата политика е функция от три основни фактора - 

структура на разходите, цени на конкуренти и покупателна възможност на потребителите. 

Лихвен риск 

В структурата на активите на Дружеството няма съществени лихвоносни активи.  

От друга страна, привлечените средства на дружеството под формата на банкови заеми са 

обичайно с променлив лихвен процент. Това обстоятелство частично поставя паричните потоци на 

Дружеството в зависимост от лихвен риск. Покриването на този риск се постига чрез оптимизиране 

на източниците на кредитни ресурси за постигане на относително по-ниска цена на привлечените 

средства. 

Ръководството на Дружеството текущо наблюдава и анализира неговата експозиция спрямо 

промените в лихвените равнища. Изчисления се правят за значителни лихвоносни позиции. 

 Безлихвени 

С плаващ 

лихвен % 

С фиксиран 

лихвен % 

Общо 

31 декември 2020 г. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. 

Вземания  1 424 - - 1 424 

Парични средства и парични еквиваленти 147 - - 147 

Общо финансови активи 1 571 - - 1 571 

     

Банкови заеми - 18 - 18 

Други задължения 542 - - 542 

Общо финансови пасиви 542 18 - 560 
     

 Безлихвени 

С плаващ 

лихвен % 

С фиксиран 

лихвен % 

Общо 

31 декември 2019 г. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. 

Вземания и предоставени заеми 1 425 - 5 1 430 

Парични средства и парични еквиваленти 3 - - 3 

Общо финансови активи 1 428 - 5 1 433 

     

Банкови заеми - 132 - 132 

Други задължения 901 2 - 903 

Общо финансови пасиви 901 134 - 1 035 
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Предвид структурата на финансовите активи и пасиви и размера на финансовите пасиви с 

плаващ лихвен процент, ръководството счита, че Дружеството не е изложено на съществен лихвен 

риск.  

Кредитен риск 

Кредитен е рискът, при който клиентите на Дружеството няма да бъдат в състояние да 

изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми.  

Кредитният риск на Дружеството възниква, както от основната му дейност, чрез търговските 

вземания, така и от неговата финансова дейност, включваща предоставени заеми и депозити в 

банки. В дружеството са разработени политики, процедури и правила за контрол и мониторинг на 

поведението на кредитния риск. 

Търговски вземания и активи по договори с клиенти 

Кредитната политика на Дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за 

кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия на доставка и плащане. 

Дружеството използва матрица за провизиране на очакваните кредитни загуби на 

търговските вземания от продажби и активите по договори с клиенти.  

Прилаганите в матрицата проценти на провизиране се базират на дните просрочие.  

Първоначално процентите на матрицата се определят на база исторически данни, 

наблюдавани от дружеството за период от три години. В основата на метода е анализа на историята 

и оценката на поведението на всяка фактура в дадена група, издадени за последните поне три години 

в аспект на дни просрочие, преминаване по периоди между различните диапазони на просрочие, 

плащанията и несъбрани суми и т.н. На тази база се определя процентът на загубата като 

несъбираемостта на дадена група фактури към просрочените фактури по дни. Дружеството няма 

практика да изисква обезпечение по вземанията от своите клиенти, както и не ги застрахова. На 

второ място, дружеството прецизира матрицата за провизиране на очакваните кредитни загуби като 

коригира определените проценти на база исторически данни за поведението на плащанията по 

издадените фактури и историческите загуби от несъбираемост чрез включване на прогнозна 

информация за определени макрофактори. Историческите проценти се коригират, за да отразят 

ефекта от бъдещо поведение на макроикономически фактори, за които е установена статистическа 

зависимост и за които се смята, че оказват влияние на способността на клиентите да обслужват и 

уреждат задълженията си. 

Дружеството има концентрация на вземания от един клиент в размер на 30,38% от всички 

вземания от клиенти (31.12.2019 г.: 20,46%). 

Вземания от фактор без регрес 

Дружеството взима под внимание кредитния рейтинг на фактора и измерва кредитния риск 

като използва вероятността за неизпълнение (PD), експозицията при неизпълнение (EAD) и загубата 

при неизпълнение (LGD). На база установения рейтинг и други анализи се определя етапът на 

вземанията (Етап 1, Етап 2 или Етап 3).  

Предоставени заеми и финансови гаранции 

Оценката на кредитната експозиция за целите на управлението на риска е процес, който 

изисква използването на модели, които да отразяват влиянието върху експозицията на промените в 

пазарните условия, очакваните парични потоци и времето до падеж. Оценката на кредитния риск на 

предоставените заеми води до по-нататъшни преценки за вероятността от възникване на 
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неизпълнение, на свързаните с тези преценки коефициенти на загуба и на корелациите между 

контрагентите. Дружеството измерва кредитния риск като използва вероятността за неизпълнение 

(PD), експозицията при неизпълнение (EAD) и загубата при неизпълнение (LGD).  

Дружеството счита, че даден финансов инструмент е претърпял значително увеличение на 

кредитния риск, когато са изпълнени един или повече от следните количествени или качествени 

критерии: 

Количествени критерии: 

• Увеличение на вероятността от неизпълнение (PD) за целия живот на финансовия актив 

към отчетната дата спрямо вероятността от неизпълнение за целия живот към датата, на 

която активът е признат за първи път; 

• Заемополучателят е в просрочие над 30 дни, но по-малко от 90 дни. 

Качествени критерии: 

• Значителни неблагоприятни промени в бизнес, финансови и/или икономически 

условия, при които кредитополучателят оперира; 

• Действителни или очаквани значителни неблагоприятни промени в оперативните 

резултати на кредитополучателя; 

• Значителна промяна в стойността на обезпечението, която се очаква да увеличи 

риска от неизпълнение; 

• Ранни признаци на проблеми с паричния поток/ликвидност, като забавяне в 

обслужването на търговските кредитори / кредити. 

Критериите, използвани за определяне на значително нарастване на кредитния риск, се 

наблюдават и преразглеждат периодично за целесъобразност от изпълнителния директор на 

дружеството. 

Дружеството определя финансов инструмент в неизпълнение и с кредитна загуба, когато 

отговаря на един или повече от следните критерии: 

Количествени критерии 

• Заемополучателят е с просрочие над 90 дни по своите договорни плащания; 

• Настъпили или предстоящи съществени неблагоприятни промени и събития в 

бизнеса, финансовите условия и стопанската среда на заемополучателят, измерени 

през сериозен спад на основни финансови и оперативни показатели на длъжника; 

• Заемополучателят отчита загуби и отрицателни нетни активи; 

Качествени критерии 

Заемополучателят е в невъзможност да плаща поради значителни финансови затруднения. 

Това са случаи, когато: 

• Заемополучателят е в нарушение на финансовия договор, напр. лихвени плащания, 

обезпечения; 

• Негативни промени в бизнеса на заемополучателя; 

• Направени отстъпки във връзка с финансови затруднения на заемополучателя; 

• Вероятно е заемополучателя да бъде обявен в несъстоятелност. 

Дефиницията за неизпълнение е приложена последователно за моделиране на вероятността 

от неизпълнение (PD), експозицията при неизпълнение (EAD) и загубата при неизпълнение (LGD) 

през изчисленията на очакваните кредитни загуби на Дружеството. 
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Очакваните кредитни загуби се изчисляват чрез дисконтиране на получената стойност от 

произведението на: вероятността от неизпълнение (PD), експозицията при неизпълнение (EAD) и 

загубата при неизпълнение (LGD).  

Събираемостта на всички вземания се контролира директно от изпълнителния директор. 

Отговорността му е оперативно да контролира и регулира вземанията съобразно обективните 

дадености на пазара, състояние и възможности на съответния контрагент, и респ. пазарните цели и 

потребностите на Дружеството. 

Паричните средства на Дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в две 

банки.  

Ликвиден риск  

Ликвидният риск е рискът, че Дружеството ще има трудности при изпълнение на 

задълженията, свързани с финансовите пасиви, които се уреждат в пари или чрез друг финансов 

актив. Подходът на Дружеството за управление на ликвидността е да се осигури, доколкото е 

възможно, достатъчно ликвидност, за да изпълни задълженията си, както при нормални, така и при 

стресови условия, както и без да се понесе неприемливи загуби или да се навреди на репутацията 

на Дружеството.  

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията 

по погасителните планове на финансовите си задължения, както и входящите и изходящи парични 

потоци, възникващи в хода на оперативната дейност.  

Матуритетен анализ 

По-долу са представени финансовите пасиви на Дружеството, групирани по остатъчен 

матуритет, определен спрямо договорения матуритет към датата на отчета за финансово състояние. 

Таблицата е изготвена на база на недисконтирани парични потоци и най-ранна дата, на която 

задължението е изискуемо. Сумите включват главници и лихви. 

 
До 6  

месеца 

Между 6 и 

12 месеца 

Над 1 до 5 

години 

Над 5 

години 

Общо 

      

31 декември 2020 г. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. 

Банкови заеми 18 - - - 18 

Други задължения 506 7 29 - 542 

Общо финансови пасиви 524 7 29 - 560 

 

 
До 6  

месеца 

Между 6 и 

12 месеца 

Над 1 до 5 

години 

Над 5 

години 

Общо 

      

31 декември 2019 г. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. 

Банкови заеми 132 - - - 132 

Други задължения 854 7 42 - 903 

Общо финансови пасиви 986 7 42 - 1 035 

Управление на капиталовия риск 

С управлението на капитала Дружеството цели да създаде и поддържа възможности то да 

продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвращаемост 

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 ангажирания капитал. Нетният дългов капитал се определя като разлика между 
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всички привлечени заемни средства така, както са посочени в отчета за финансовото състояние и 

паричните средства и парични еквиваленти. Общата сума на ангажирания капитал е равна на 

собствения капитал и нетния дългов капитал.  

В таблицата по-долу са представени съотношенията на задлъжнялост на база структура на 

капитала: 

 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. 

Общо дългов капитал, в т.ч.: 83 203 

заеми от банки 18 132 

задължения за лизинг 65 71 

Намален с: паричните средства и паричните еквиваленти (147) (3) 

Нетен дългов капитал (64) 200 

Общо собствен капитал 3 865 3 325 

Общо капитал 3 801 3 525 

   

Съотношение на задлъжнялост (0,02) 0,06 

Включените задължения в таблицата по-горе са оповестени в Приложения № 24  и № 27. 

34. Условни задължения и ангажименти 

Съдебни дела 

Срещу Дружеството е заведен съдебен иск по Закона за промишления дизайн, във връзка с 

преустановяване на нарушение върху защитени промишлени дизайни. Искът е за преустановяване 

на нарушение, поради което е неоценяем и без посочен размер на претендирани суми. По 

посоченото дело е постановено решение на Софийския апелативен съд, с което е отменено 

решението на Софийския градски съд и едната част от исковете срещу Дружеството са отхвърлени. 

През 2020 г. е образувано дело пред Върховния касационен съд, гр. София по две касационни жалби, 

съответно от ищеца и от Дружеството. Към датата на изготвяне на финансовия отчет все още се 

очаква решение на Върховен касационен съд, гр. София. Като е взето под внимание и 

професионалното мнение на ангажирания с делото адвокат, ръководството счита, че към датата на 

финансовия отчет не са налице условия за признаване на провизия. 

35. Сегментно отчитане 

Сегментното отчитане в дружеството е организирано на база производството на основни 

групи продукти:  

• акумулаторни кутии и капаци 

• пластмасов амбалаж и др. 

Сегментните приходи, разходи и резултати включват: 

 
Акумулаторни кутии и 

капаци 

Пластмасов амбалаж и    

др. 

Общо 

       

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. 

Приход на сегмента  4 358 4 181 1 846 2 140 6 204 6 321 

Себестойност на сегмента (3 712) (3 687) (1 570) (1 716) (5 282) (5 403) 

Резултат на сегмента 646 494 276 424 922 918 

Неразпределени оперативни доходи от дейността 228 305 

Неразпределени оперативни разходи от дейността (535) (614) 

Печалба от оперативната дейност 615 609 

Финансови приходи/(разходи), нетно (15) (21) 

Печалба преди данъци върху печалбата 600 588 

Разход за данъци върху печалбата (65) (61) 

Нетна печалба за годината 535 527 

Сегментните активи и пасиви включват: 

 
Акумулаторни кутии и 

капаци 

Пластмасов амбалаж и    

др. 

Общо 

       

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
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36. Baxuu cr,6vrvfl, Kolrro ca HacrbrrrrJrr{ [pe3 orrrerHuq [eplroA, oKa3aJrrr BJrrrflrrrre Bbpxy

Qunauconure pe3yJrrarrr Ha AplDr(ecrBoro - eQeKT or COVID-l9

Ilpes 2020 r. flopaArr pa3npocrpaHeHr{e Ha HoBlIs KopoHaBr4pyc COVID - 19 s cBeroBeH Maua6
ce filro.,rBHxa 3aTpyAHeHr{s s 6ugHeca r,r HKoHoMr4qecKaTa AefiHocT Ha peAr4rla npeAnpn.flTr4fl H \errut
prr(oHoMlrqecKr.{ orpacJrl/l. Ha 11.03.2020 r. CBeroBHara 3ApaBHa opraHH3auHs. o1flBw h ltslaJturif}lero Ha

raHAeMr{.s or KopoHaBr.rpyc. C petxeHze Ha HapoAHoro cb6paHr4e or 13.03.2020 r. n Perry6nuxa Ebrrapuf,
6e o6qseHo r.{3BbHpeAHo rroJroxeHrze.

Ilpeaeua cb3AaJrara ce crrryarla{Ta, pbKoBoAcrBoro Ha .{pyxecrBoro npeAilpr4e Bc}rLrKH

Heo6xoAI4Mr.I MepKr,r v Aei4crBufl. BbB Bpb3Ka c Bb3Hr{KHrrJrara cr..rryaqar. I4spa6oreH 6e rr,BKaB [JraH 3a

HenpeKbcBaeMocT Ha pa6oTHr,rfl rrpouec.

flpes nrproro rpllMeceque Ha 2020 r., flpyxecraoro He ortrere Brrrtr.une Ha r43B:bHpeAHoro

noJIolKeHHe Br,pxy Sunancoau're noKiBareJrr4 or.qefiHocT:ra cv, Ho rrpe3 BToporo rpHMeceqve ]Fla2020 r.,
oco6eHo [pe3 Meceq arrpvil, ce perprcrp]rpa 3HarrraTeneH cnaA B rrprrxoAHTe or npoAor6u, r pa":uep ua4
300/o cnpxrrao crL\vs, Meceq [pe3 [peAxoAHara roAVHa. Erxa:a'rpy,uHeHrr, KaKTo KaHaJrrrre 3a AocraBKa Ha

cypoBLIHt4 I,I MarepI,IaJIu, TaKa v re3v 3a [poAiDK6a Ha roroBa rrpoAyKrrr{{. Oco6eno roBa ce orpa3u
HerarI,IBHo Ha eKcnopTHVTe [a3apH Ha ApyxecrBoTo. flpe3 Meceqlrre Maitu roHt4, peElJrr{3r..rpaHraTe o6elru
3a[or{Haxa reHAeHuI,Ifl KbM BT,3craHoB-rrBaHe H or Hallantoro Ha rperoro rpuMeceLrue 6.gxa nocrurHarll
HHBara or 2019 r.

llpes uemrproro lprdMecerrue o6eMure Ha [poAiDr6[rre orqeroxa rroB]rrxeHrde B cpaBHeHr{e c
rrpeAxoAHara roAr,rHa r{ TaKa KoMleHcr{paxa cnaAa Ha6r}oAaBaH npe3 BToporo rpuMeceuze. Karo qrlo
o6eurr Ha pea.Jru3t4paHara [poAyKrIH{ ce 3ala3r.r HaHvr,ara or 2019 r.

Crs4alara ce errr4AeMuoJrorllqHa o6cranosxa He ce orpa3r.r 3HarrureJrHo ua SuHaucoBHTe
rroxa3areJrr4 ua flpyxecrBoro [pe3 2020 rolulua.

37. Ct,6urlr.q creA Kpas Ha orqerHrrfl [epr{oA

He ca HacrGIrI4JIH c'b6v'rvfl. cneA Aarara Ha orrrerHras lepuoA Ao Aarara, Ha Ko.tro $zHaucoau.rr
orrler e oAoopeH 3a rry6nHKyBaHe, Kor.rro Aa r,r3l4cKBar Ao[bnHVTeJrHr,r oiloBecrqBaHhfl. HnI,r KopeKrIr{H BbB

$zuaHconna orqer Ha r{pyxecrro'ro.

38. Ogo6peHrre Ha Quuauconufl orqer

@usasconu.,rr orqer e oAo6peH 3a rry6JrHKyBaHe or Creera Ha Ar4pe
HeroBo Nue na I
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