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ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН 

ФИНАНАНСОВ ОТЧЕТ НА „СИНТЕТИКА“ АД 

за периода  01.01.2016г. -  30.06.2016г. 

 

(представляват неразделна част от междинния неконсолидиран  финансов отчет 

приключващ на 30 юни 2016 година) 

 

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО И ДЕЙНОСТТА МУ 

 

„СИНТЕТИКА”АД е акционерно дружество, със седалище и адрес на управление гр.София, 

район Лозенец, бул. „Н.Й.Вапцаров” 47, ЕИК 201188219. 

Органи на управление на дружеството са: Общото събрание на акционерите и Съвет на 

директорите. 

Дейността на „СИНТЕТИКА” АД е свързана с управление на индустриални предприятия, 

консултантска дейност, търговско представителство и посредничество и всякаква друга 

стопанска дейност, незабранена изрично от закона. 

Инвестиционният портфейл на “Синтетика” АД обхваща три икономически сектора: недвижими 

имоти, производство и транспортно-туристически. 

 

Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в 

състав: 

 

1. Ива Гарванска Софиянска  – Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор 

2. Пламен Пеев Патев – заместник председател  

3. Николай Атанасов Дачев  – член на Съвета на директорите 

 

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор – Ива Гарванска Софиянска. 

Акциите на Дружеството се търгуват на Българската фондова борса. 

Основен акционер в Синтетика  АД към 30.06.2016г. е  Камалия Трейдинг Лимитид АД с 50,05% 

акционерен дял.  

Средносписъчният брой на служителите в Синтетика АД към 30.06.2016г. е 8 лица, в т.ч. 6 жени. 

Настоящите финансови отчети са индивидуални финансови отчети. 
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2.ОСНОВА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 

Финансовият отчет на Дружеството е съставен в съответствие с Международните стандарти за 

финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни 

счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС). 

Финансовият отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута на 

Дружеството. Всички суми са представени в хиляди лева (‘000 лв.) (включително сравнителната 

информация за 2012 г.) освен ако не е посочено друго.  

Този финансов отчет е индивидуален. Дружеството съставя и консолидиран финансов отчет в 

съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и 

публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от 

Европейския съюз (ЕС), в който инвестициите в дъщерни предприятия са отчетени и оповестени 

в съответствие с МСС 27 „Консолидирани и индивидуални финансови отчети“. 

Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие, 

независимо, че през отчетния период реализира отрицателен паричен поток от оперативната 

дейност в размер на 691 хил.лв. и текущите пасиви превишават текущите активи с  3 335 хил.лв.  

Въз основа на направени прогнози за бъдещето и след извършения преглед на дейността на 

Дружеството и проучване на възможностите за получаване на заеми от свързани и несвързани 

лица, Съветът на директорите очаква, че Синтетика АД ще има достатъчно финансови ресурси, 

за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще и да погаси заема от Уникредит 

Булбанк на падежа без просрочие. На тази база е приложен принципа за действащо предприятие 

при изготвянето на финансовия отчет. 

 

2.1.ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА 

▪ Нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които са влезли в сила от 1 януари 

2015 г. 

Дружеството прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, 

разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които имат 

ефект върху финансовия отчет на Дружеството и са задължителни за прилагане от годишния 

период, започващ на 1 януари 2015 г.: 

 

МСС 19 „Доходи на наети лица“ (изменен) – Вноски на служители, в сила от 1 юли 2014 г., 

приет от ЕС за годишни периоди на или след 1 февруари 2015 г. 

Измененията към МСС 19 поясняват изискванията на МСС 19 относно вноски на служители или 

трети лица и дават възможност вноски, които не зависят от броя на годините за предоставяне на 

услугите, да бъдат третирани като намаление на разходите за текущ стаж в периода, в който 

съответните услуги са предоставени. 
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Годишни подобрения 2012 г. в сила от 1 юли 2014 г., приети от ЕС за годишни периоди на 

или след 1 февруари 2015 г. 

Тези изменения включват промени от цикъла 2010-12 на проекта за годишни подобрения, които 

засягат 7 стандарта: 

 МСФО 2 „Плащане на базата на акции“; 

 МСФО 3 „Бизнес комбинации“; 

 МСФО 8 „Оперативни сегменти“; 

 МСФО 13 „Оценяване на справедлива стойност“; 

 МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения“ и МСС 38 „Нематериални активи“; 

 МСФО 9 „Финансови инструменти“ и МСС 37 „Провизии, условни пасиви и условни 

активи“; 

 МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване“. 

 

Годишни подобрения 2013 г. в сила от 1 юли 2014 г., приети от ЕС за годишни периоди на 

или след 1 януари 2015 г. 

Тези изменения включват промени от цикъла 2010-12 на проекта за годишни подобрения, които 

засягат 4 стандарта: 

 МСФО 1 „Прилагане за първи път на МСФО“; 

 МСФО 3 „Бизнес комбинации“; 

 МСФО 13 „Оценяване на справедлива стойност“; 

 МСС 40 „Инвестиционни имоти“. 

 

▪ Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се прилагат 

от по-ранна дата от Дружеството 

Следните нови стандарти, изменения и разяснения към съществуващи вече стандарти са 

публикувани, но не са влезли в сила за финансовата година, започваща на 1 януари 2015 г. и не 

са били приложени от по-ранна дата от Дружеството: 

 

МСФО 9 „Финансови инструменти” в сила от 1 януари 2018 г., все още не е приет от ЕС 

Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) издаде МСФО 9 „Финансови 

инструменти“, като завърши своя проект за замяна на МСС 39 „Финансови инструменти: 

признаване и оценяване”. Новият стандарт въвежда значителни промени в класификацията и 

оценяването на финансови активи и нов модел на очакваната кредитна загуба за обезценка на 

финансови активи. МСФО 9 включва и ново ръководство за отчитане на хеджирането. 

Ръководството на Дружеството е все още в процес на оценка на ефекта на МСФО 9 върху 

финансовия отчет.  

 

МСФО 9 „Финансови инструменти” (изменен) – Отчитане на хеджирането,  в сила от 1 

януари 2018 г., все още не е приет от ЕС 

Измененията водят до съществена промяна в отчитането на хеджирането, която позволява на 

дружествата да отразяват техните дейности във връзка с управлението на риска по-добре във 

финансовите отчети. 
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МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети” и МСС 28 „Инвестиции в асоциирани 

предприятия и съвместни предприятия“ (изменени), в сила от 1 януари 2016 г., все още не 

са приети от ЕС 

Тези изменения са в резултат на несъответствието между изискванията на МСФО 10 и МСС 28 

при третирането на продажба или апортна вноска на активи между инвеститора и асоциираното 

предприятие или съвместното предприятие. Вследствие на тези изменения се признава печалба 

или загуба в пълен размер, когато сделката включва бизнес независимо дали бизнесът е отделен 

в дъщерно предприятие. Частична печалба или загуба се признава, когато сделката включва 

активи, които не представляват бизнес, дори и тези активи да са собственост на дъщерно 

предприятие.  

МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети”, МСФО 12 „Оповестяване на дялови 

участия в други предприятия” и МСС 28 „Инвестиции в асоциирани предприятия и 

съвместни предприятия“ – Инвестиционни дружества (изменени), в сила от 1 януари 2016 

г., все още не са приети от ЕС 

Измененията изясняват прилагането на изключението относно консолидация за 

инвестиционните дружества и техните дъщерни предприятия. Изключението относно 

изготвянето на консолидирани финансови отчети важи и за междинни предприятия майки, 

които са дъщерни предприятия на инвестиционни дружества. То важи, в случай че 

инвестиционното дружество майка оценява своите дъщерни предприятия по справедлива 

стойност. Междинното предприятие майка следва да изпълни и останалите критерии съгласно 

МСФО 10.  

МСФО 11 „Съвместни ангажименти” (изменен) – Придобиване на дял в съвместна 

дейност, в сила от 1 януари 2016 г., все още не е приет от ЕС 

Това изменение дава насоки относно подходящото счетоводно третиране на придобиването на 

дял в съвместна дейност, която представлява бизнес. 

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

е приет от ЕС 

МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти” в сила от 1 януари 2017 г., все още не е приет 

от ЕС 

МСФО 15 заменя МСС 18 „Приходи“, МСС 11 „Договори за строителство“ и свързани с тях 

разяснения и въвежда нов модел за признаване на приходите на базата на контрол.  Новият 

стандарт променя правилата за определяне дали приходите са признават към даден момент или 

през даден период от време и води до разширяване и подобряване на оповестяванията относно 

приходите.  МСФО 15 е базирано на основен принцип, който изисква дружеството да признава 

приход по начин, който отразява прехвърлянето на стоки или предоставянето на услуги на 

клиентите и в размер, който отразява очакваното възнаграждение, което дружеството ще получи 

в замяна на тези стоки или услуги.  Допуска се по-ранното прилагане на стандарта. Дружествата 

следва да прилагат стандарта ретроспективно за всеки представен предходен период или 
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ретроспективно като кумулативният ефект от първоначалното признаване се отразява в текущия 

период.  

МСС 1 „Представяне на финансови отчети” (изменен) – Оповестявания, в сила от 1 

януари 2016г. , все още не е приет от ЕС 

Тези изменения са част от инициативата на СМСС за подобряване на представянето и 

оповестяването във финансовите отчети. Те изясняват указанията в МСС 1 относно 

същественост, обобщаване, представянето на междинни сборове, структурата на финансовите 

отчети и оповестяване на счетоводната политика.   

МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения“ и МСС 38 „Нематериални активи“ (изменени), в 

сила от 1 януари 2016 г., все още не са приети от ЕС 

Тези изменения поясняват, че използването на методи за изчисляване на амортизации, базирани 

на приходи, не е подходящо, тъй като приходите, генерирани от определена дейност с 

дълготрайни материални или нематериални активи, не отразяват използването на 

икономическите ползи, които се очакват от активите. 

МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения“ и МСС 41 „Земеделие“ (изменени) – Плодоносни 

растения, в сила от 1 януари 2016 г., все още не са приети от ЕС 

МСС 27 „Индивидуални финансови отчети“ (изменен), в сила от 1 януари 2016 г., все още 

не е приет от ЕС 

Това изменение позволява на дружествата да използват метода на собствения капитал при 

отчитането на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни и асоциирани предприятия в 

техните индивидуални финансови отчети.  

Годишни подобрения 2014 г. в сила от 1 януари 2016 г., все още не са приети от ЕС 

Тези изменения засягат 4 стандарта:  

 МСФО 5 „Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности“ относно 

методи на отписване; 

 МСФО 7 „Финансови инструменти: оповестяване“ относно договори за услуги; 

 МСС 19 „Доходи на наети лица“ относно дисконтови проценти; 

МСС 34 „Междинно финансово отчитане“ относно оповестяване на информация. 

 

2.2.СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА 

 

2.2.1.Общи положения 

Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на този финансов отчет, са 

представени по-долу.  

Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципите за оценяване на всички видове 

активи, пасиви, приходи и разходи съгласно МCФО. Базите за оценка са оповестени подробно 

по-нататък в счетоводната политика към финансовия отчет.  
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Следва да се отбележи, че при изготвянето на представения финансов отчет са използвани 

счетоводни оценки и допускания. Въпреки че те са базирани на информация, предоставена на 

ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет, реалните резултати могат да се 

различават от направените оценки и допускания. 

 

2.2.2.Представяне на финансовия отчет. Сравнителни данни 

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

(ревизиран 2007 г.).  Дружеството прие да представя отчета за печалбата или загубата и другия 

всеобхватен доход в единен отчет. 

В отчета за финансовото състояние се представят два сравнителни периода, когато 

Дружеството:  

а) прилага счетоводна политика ретроспективно;  

б) преизчислява ретроспективно позиции във финансовия отчет; или 

 в) преклаcифицира позиции във финансовия отчет, 

когато това има съществен ефект върху информацията в отчета за финансовото състояние към 

началото на предходния период. 

 

2.2.3.Инвестиции в дъщерни предприятия 

Дъщерни предприятия са всички предприятия, които се намират под контрола на Дружеството. 

Контролът върху дъщерните предприятия на Дружеството се изразява във възможността му да 

ръководи и определя финансовата и оперативната политика на дъщерните предприятия, така че 

да се извличат изгоди в резултат на дейността им. В индивидуалния финансов отчет на 

Дружеството инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат по себестойност. 

Дружеството признава дивидент от дъщерно предприятие в печалбата или загубата в своите 

индивидуални финансови отчети, когато бъде установено правото му да получи дивидента. 

 

2.2.4.Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия 

Съвместно предприятие е договорно споразумение, по силата на което Дружеството и други 

независими страни се заемат със стопанска дейност, която подлежи на съвместен контрол. 

Инвестициите в съвместни предприятия се отчитат по себестойностния метод. 

Асоциирани са тези предприятия, върху които Дружеството е в състояние да оказва значително 

влияние, но които не са нито дъщерни предприятия, нито съвместно контролирани предприятия. 

Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат по себестойностния метод. 
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Дружеството признава дивидент от съвместно контролирано предприятие или асоциирано 

предприятие в печалбата или загубата в своите индивидуални финансови отчети, когато бъде 

установено правото му да получи дивидента. 

 

2.2.5. Сделки в чуждестранна валута 

Сделките в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута на Дружеството по 

официалния обменен курс към датата на сделката (обявения фиксинг на Българска народна 

банка). Печалбите и загубите от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези 

сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута към края на отчетния 

период, се признават в печалбата или загубата. 

Непаричните позиции, оценявани по историческа цена в чуждестранна валута, се отчитат по 

обменния курс към датата на сделката (не са преоценени). Непаричните позиции, оценявани по 

справедлива стойност в чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс към датата, на която 

е определена справедливата стойност. 

 

2.2.6. Приходи  

Синтетика АД, генерира основно финансови приходи в следните направления: 

 Приходи от операции с инвестиции и финансови активи 

 Приходи от дивиденти 

 Приходи от лихви по предоставени заеми  

Нефинансовите приходи включват предимно наеми от преотдаване на офиси под наем на 

свързани и несвързани лица. 

Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на получаване 

възнаграждение, като не се включват данък добавена стойност, всички търговски отстъпки и 

количествени рабати, направени от Дружеството.  

Приходът се признава, когато са изпълнени следните условия: 

 Сумата на прихода може да бъде надеждно оценена; 

 Вероятно е икономическите ползи от сделката да бъдат получени; 

 Направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени, могат надеждно да 

бъдат оценени; 

 Критериите за признаване, които са специфични за всяка отделна дейност на Дружеството, 

са изпълнени. Те са определени в зависимост от продуктите или услугите, предоставени на 

клиента, и на договорните условия, както са изложени по-долу. 

Приходите от наем се признават на линейна база за периода на лизинга. 

Приходите от лихви се отчитат текущо по метода на ефективния лихвен процент. Приходите от 

дивиденти се признават в момента на възникване на правото за получаване на плащането. 
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2.2.7.Оперативни разходи 

Оперативните разходи се признават в печалбата или загубата при ползването на услугите или на 

датата на възникването им, при спазване на принципа за съпоставимост с приходите. 

 

2.2.8. Разходи за лихви и разходи по заеми 

Разходите за лихви се отчитат текущо по метода на ефективния лихвен процент. Ефективният 

лихвен процент е този, който точно дисконтира очакваните бъдещи парични плащания и 

постъпления през срока на финансовия актив или пасив до балансовата стойност на актива или 

пасива. Ефективният лихвен процент се определя при първоначалното признаване на 

финансовия актив или пасив и впоследствие не се коригира. 

Изчисляването на ефективения лихвен процент включва всички комисионни, получени или 

платени, транзакционни разходи, както и отстъпки или премии, които са неразделна част от 

ефективния лихвен процент. Транзакционните разходи са вътрешно присъщи разходи, директно 

отнасящи се към придобиването, емитирането или отписването на финансов актив или пасив. 

Разходите по заеми основно представляват лихви по заемите на предприятието. Всички разходи 

по заеми, които директно могат да бъдат отнесени към закупуването, строителството или 

производството на един отговарящ на условията актив, се капитализират през периода, в който 

се очаква активът да бъде завършен и приведен в готовност за използване или продажба. 

Останалите разходи по заеми се признават като разход за периода, в който са възникнали, в 

отчета за доходите на ред „Финансови разходи”.  

Когато са получени заеми без конкретно целево предназначение и те са използвани за 

придобиването на един отговарящ на условията актив, размерът на разходите по заеми, които 

могат да се капитализират, се определя чрез прилагане на процент на капитализация към 

разходите по този актив. Процентът на капитализация е среднопретеглената величина на 

разходите по заеми, отнесени към заемите на Групата, които са непогасени през периода, като се 

изключат заемите, получени специално за целите на придобиване на един отговарящ на 

условията актив. 

 

2.2.9. Имоти, машини и съоражения 

Първоначално придобиване 

Първоначалното оценяване на имоти, машини и съоражения се извършва: 

 По цена на придобиване, която включва: покупната цена (вкл. мита и невъзстановими 

данъци), всички преки разходи за привеждане на даден актив в работно състояние в 

съответствие с предназначението му - за активи придобити от външни източници; 

 По справедлива стойност:  за получените в резултат на безвъзмездна сделка; 

 По оценка:  приета от съда, и всички преки разходи за привеждане на даден актив в 

работно състояние в съответствие с предназначението му - за получени активи като 

апортна вноска. 

Активи, чиято цена на придобиване е еквивалентна или надвишава 700 лв., се капитализират. 
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Последващо оценяване 

Последващото оценяване на на имоти, машини и съоражения 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 печалбите или загубите и другия 

всеобхватен доход за съответния период.  

Последващи разходи 

Последващи разходи за ремонт и поддръжка се отразяват в отчета за печалбите или загубите и 

другия всеобхватен доход към момента на извършването им, освен ако няма ясни доказателства, 

че извършването им ще доведе до увеличени икономически изгоди от използването на актива. 

Тогава тези разходи се капитализират към отчетната стойност на актива. 

Отписване 

Отписването на на имоти, машини и съоражения от баланса е при продажба или когато активът 

окончателно бъде изведен от употреба и след отписването му не се очакват никакви други 

икономически изгоди. 

Печалбата или загубата от продажбата на имоти, машини и съоръжения се определя като 

разлика между постъпленията от продажбата и балансовата стойност на актива и се признава в 

отчета за печалбите или загубите и другия всеобхватен доход на ред „Печалба/ Загуба от 

продажба на нетекущи активи”. 

Амортизация 

Дружеството прилага линеен метод на амортизация. Амортизирането на активите започва от 

месеца следващ месеца на придобиването им.  Полезния живот по групи активи е съобразен с: 

физическото износване, спецификата на оборудването, бъдещите намерения за употреба и с 

предполагаемото морално остаряване. 

Определения полезен живот по групи активи е както следва: 

 

 

МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПОЛЕЗЕН ЖИВОТ 

Стопански инвентар  6-7 години 

Компютри  2 години 

 

Остатъчната стойност и полезният живот на имоти, машини и съоражения се преоценяват от 

ръководството към всяка отчетна дата.  

 

2.2.10. Обезценка  

За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден актив или 

единица, генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност, която е по-

високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден актив, и 

неговата стойност в употреба. За да определи стойността в употреба, ръководството на 
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Дружеството изчислява очакваните бъдещи парични потоци за всяка единица, генерираща 

парични потоци, и определя подходящия дисконтов фактор с цел калкулиране на настоящата 

стойност на тези парични потоци. При изчисляване на очакваните бъдещи парични потоци 

ръководството прави предположения относно бъдещите брутни печалби. Тези предположения 

са свързани с бъдещи събития и обстоятелства. Действителните резултати могат да се 

различават и да наложат значителни корекции в активите на Дружеството през следващата 

отчетна година. 

В повечето случаи при определянето на приложимия дисконтов фактор се прави оценка на 

подходящите корекции във връзка с пазарния риск и рисковите фактори, които са специфични 

за отделните активи. 

Дружеството не е претърпяло загуби от обезценка на нетекущи активи през 2015г. и 2014г.. 

2.2.11. Финансови активи и пасиви 

Финансовите активи и пасиви се признават, когато Дружеството стане страна по договорни 

споразумения, включващи финансови инструменти. 

Финансов актив се отписва, когато се загуби контрол върху договорните права, които 

съставляват финансовия актив, т.е. когато са изтекли правата за получаване на парични потоци 

или е прехвърлена значимата част от рисковете и изгодите от собствеността. 

Финансов пасив се отписва при неговото погасяване, изплащане, при анулиране на сделката или 

при изтичане на давностния срок. 

При първоначално признаване на финансов актив и финансов пасив Дружеството ги оценява по 

справедлива стойност плюс разходите по транзакцията с изключение на финансовите активи и 

пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, които се признават 

първоначално по справедлива стойност. 

Финансовите активи се признават на датата на уреждане  (сетълмент). 

Финансовите активи и финансовите пасиви се оценяват последващо, както е посочено по-долу. 

 

>Финансови активи 

С цел последващо оценяване на финансовите активи, с изключение на хеджиращите 

инструменти, те се класифицират в следните категории:  

- финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата; 

- заеми и вземания; 

- инвестиции, държани до падеж; 

- финансови активи на разположение за продажба;  

Финансовите активи се разпределят към отделните категории в зависимост от целта, с която са 

придобити. Категорията на даден финансов инструмент определя метода му на оценяване и дали 

приходите и разходите се отразяват в печалбата или загубата или в другия всеобхватен доход на 

Дружеството. Всички финансови активи с изключение на тези, отчитани по справедлива 
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стойност в печалбата или загубата, подлежат на тест за обезценка към датата на финансовия 

отчет. Финансовите активи се обезценяват, когато съществуват обективни доказателства за това. 

Прилагат се различни критерии за определяне на загубата от обезценка в зависимост от 

категорията на финансовите активи, както е описано по-долу. 

 

Финансови активи,отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата. 

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, са активи, 

които са държани за търгуване или са определени при първоначалното им признаване като 

финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата. Всички 

деривативни финансови активи, освен ако не са специално определени като хеджиращи 

инструменти, попадат в тази категория. Активите от тази категория се оценяват по справедлива 

стойност, чийто изменения се признават в печалбата или загубата. Всяка печалба или загуба, 

произтичаща от деривативни финансови инструменти, е базирана на промени в справедливата 

стойност, която се определя от транзакции на активен пазар или посредством оценъчни методи 

при липсата на активен пазар.  

 

Инвестиции, държани до падеж 

Инвестиции, държани до падеж, са недеривативни финансови инструменти с фиксирани или 

определяеми плащания и определена дата на падежа, различни от кредити и вземания. 

Инвестициите се определят като държани до падеж, ако намерението на ръководството на 

Дружеството е да ги държи до настъпване на падежа им. Инвестициите, държани до падеж, 

последващо се оценяват по амортизирана стойност чрез метода на ефективната лихва. При 

наличието на обективни доказателства за обезценка на инвестицията на базата на кредитен 

рейтинг, финансовите активи се оценяват по настояща стойност на очакваните бъдещи парични 

потоци. Всички промени в преносната стойност на инвестицията, включително загубата от 

обезценка, се признават в печалбата или загубата. 

 

Кредити и  вземания 

Кредити и вземания, възникнали първоначално в Дружеството, са недеривативни финансови 

инструменти с фиксирани плащания, които не се търгуват на активен пазар. Кредитите и 

вземанията последващо се оценяват по амортизирана стойност, като се използва методът на 

ефективната лихва, намалена с размера на обезценката. Всяка промяна в стойността им се 

отразява в печалбата или загубата за текущия период. Парите и паричните еквиваленти, 

търговските и по-голямата част от други вземания на Дружеството спадат към тази категория 

финансови инструменти. Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от него е незначителен. 

Значими вземания се тестват за обезценка по отделно, когато са просрочени към датата на 

финансовия отчет или когато съществуват обективни доказателства, че контрагентът няма да 

изпълни задълженията си. Всички други вземания се тестват за обезценка по групи, които се 

определят в зависимост от индустрията и региона на контрагента, както и от други кредитни 

рискове, ако съществуват такива. В този случай процентът на обезценката се определя на базата 
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на исторически данни относно непогасени задължения на контрагенти за всяка идентифицирана 

група. Загубата от обезценка на търговските вземания се представя в отчета за печалбите или 

загубите и другия всеобхватен доход на ред „Други разходи”. 

 

Финансови активи на разположение за продажба  

Финансови активи на разположение за продажба са недеривативни финансови активи, които са 

определени като финансови активи на разположение за продажба или не спадат към нито една 

от останалите категории финансови активи.Финансовите активи от тази категория последващо 

се оценяват по справедлива стойност с изключение на тези, за които няма котировки на 

пазарната цена на активен пазар и чиято справедлива стойност не може да бъде надеждно 

определена. Последните се оценяват по амортизирана стойност по метода на ефективния лихвен 

процент или по себестойност, в случай че нямат фиксиран падеж. Промените в справедливата 

им стойност се отразяват в другия всеобхватен доход и се представят в съответния резерв в 

отчета за собствения капитал, нетно от данъци, с изключение на загубите от обезценка и 

валутни курсови разлики на парични активи, които се признават в печалбата или загубата. 

Когато финансов актив на разположение за продажба бъде продаден или обезценен, 

натрупаните печалби и загуби, признати в другия всеобхватен доход, се рекласифицират от 

собствения капитал в печалбата или загубата за отчетния период и се представят като 

рекласифицираща корекция в другия всеобхватен доход. Лихви, изчислени по метода на 

ефективната лихва, и дивиденти се признават в печалбата или загубата като „финансови 

приходи”. Възстановяване на загуби от обезценка се признава в другия всеобхватен доход с 

изключение на дълговите финансови инструменти, при които възстановяването се признава в 

печалбата или загубата, само ако възстановяването може обективно да бъде свързано със 

събитие, настъпило след момента на признаване на обезценката. 

 

>Финансови пасиви 

Финансовите пасиви на Дружеството включват банкови заеми и овърдрафти, търговски и други 

задължения и задължения към свързани лица.  

Финансовите пасиви се признават, когато съществува договорно задължение за плащане на 

парични суми или друг финансов актив на друго предприятие или договорно задължение за 

размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни 

условия. Всички разходи, свързани с лихви, и промени в справедливата стойност на финансови 

инструменти, ако има такива, се признават в печалбата или загубата на ред „Финансови 

разходи” или „Финансови приходи”. 

Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност, като се използва 

методът на ефективната лихва, с изключение на финансови инструменти държани за търгуване, 

или определени за оценяване по справедлива стойност в печалбата или загубата, които се 

оценяват по справедлива стойност с отчитане на промените в печалбата или загубата. 

Банковите заеми са взети с цел дългосрочно подпомагане на дейността на Дружеството. Те са 

отразени в отчета за финансовото състояние на Дружеството, нетно от разходите по 

получаването на заемите. Финансови разходи като премия, платима при уреждане на дълга или 

обратното му изкупуване, и преки разходи по сделката се отнасят в отчета за доходите на 

принципа на начислението, като се използва методът на ефективния лихвен процент, и се 
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прибавят към преносната стойност на финансовия пасив до степента, в която те не се уреждат 

към края на периода, в който са възникнали. 

Търговските задължения се признават първоначално по номинална стойност и впоследствие се 

оценяват по амортизирана стойност, намалена с плащания по уреждане на задължението. 

Дивидентите, платими на акционерите, се признават, когато дивидентите са одобрени на общото  

 

2.2.12. Данъци върху дохода 

Разходите за данъци, признати в печалбата или загубата, включват сумата на отсрочените  и 

текущи данъци, които не са признати в другия всеобхватен доход или директно в собствения 

капитал. 

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. Текущият данък е дължим върху облагаемия доход, 

който се различава от печалбата или загубата във финансовите отчети. Изчисляването на 

текущия данък е базиран на данъчните ставки и на данъчните закони, които са в сила към края 

на отчетния период. 

Отсрочените данъци се изчисляват по пасивния метод за всички временни разлики между 

балансовата стойност на активите и пасивите и тяхната данъчна основа. Отсрочен данък не се 

предвижда при първоначалното признаване на актив или пасив, освен ако съответната 

транзакция не засяга данъчната или счетоводната печалба.  

Отсрочените данъчни активи и пасиви не се дисконтират. При тяхното изчисление се използват 

данъчни ставки, които се очаква да бъдат приложими за периода на  реализацията им, при 

условие че те са влезли в сила или е сигурно, че ще влезнат в сила, към края на отчетния период. 

Отсрочените данъчни пасиви се признават в пълен размер. 

Отсрочени данъчни активи се признават, само ако съществува вероятност те да бъдат усвоени 

чрез бъдещи облагаеми доходи.  

Промяната в отсрочените данъчни активи или пасиви се признава като компонент от данъчния 

приход или разход в печалбата или загубата, освен ако те не са свързвани с позиции, признати в 

другия всеобхватен доход (напр. преоценка на финансов актив, на разположение за продажба) 

или директно в собствения капитал, при което съответният отсрочен данък се признава в другия 

всеобхватен доход или в собствения капитал. 

 

2.2.13. Пари и парични  еквиваленти 

Като парични еквиваленти се третират краткосрочни, високоликвидни инвестиции, които са 

лесно обращаеми в конкретни парични суми и съдържат незначителен риск от промяна в 

стойността им. 

Паричните средства в лева се оценяват по номиналната им стойност. Паричните средства, 

деноминирани в чуждестранна валута, се оценяват по заключителен курс на БНБ към датата на 

изготвяне на отчета.  
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2.2.14. Собствен капитал, резерви и плащания на дивиденти 

Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на емитираните акции. 

Другите резерви включват законови резерви и печалби и загуби от преоценка на финансови 

активи на разположение за продажба. 

Неразпределената печалба/ Натрупаната загуба включва текущия финансов резултат и 

натрупаните печалби и непокрити загуби от минали години.  

Задълженията за плащане на дивиденти на акционерите се включват на ред „Задължения към 

свързани лица” в отчета за финансовото състояние, когато дивидентите са одобрени за 

разпределение от общото събрание на акционерите  преди края на отчетния период. 

Всички транзакции със собствениците на Дружеството се представят отделно в отчета за 

промените в собствения капитал. 

 

2.2.15.Пенсионни и краткосрочни възнаграждения на служителите 

Дружеството отчита краткосрочни задължения по компенсируеми отпуски, възникнали поради 

неизползван платен годишен отпуск в случаите, в които се очаква той да бъдат ползван в 

рамките на 12 месеца след датата на отчетния период, през който наетите лица са положили 

труда, свързан с тези отпуски. Краткосрочните задължения към персонала включват надници, 

заплати и социални осигуровки. 

Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, 

след като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, Дружеството 

е задължено да му изплати обезщетение в размер до шест брутни работни заплати. Дружеството 

не е начислило правно задължение за изплащане на обезщетения на наетите лица при 

пенсиониране в съответствие с изискванията на МСС 19 „Доходи на наети лица”, поради 

възрастовия състав на персонала и наличието на минимална вероятност от пенсиониране на 

персонала в предприятието.  

Дружеството не е разработвало и не прилага планове за възнаграждения на служителите след 

напускане.  

 

2.2.16. Отчитане на лизингови договори при лизингополучателя 

В съответствие с изискванията на МСС 17 „Лизинг” правата за разпореждане с актива се 

прехвърлят от лизингодателя върху лизингополучателя в случаите, в които лизингополучателят 

понася съществените рискове и изгоди, произтичащи от собствеността върху наетия актив.  

При сключване на договор за финансов лизинг активът се признава в отчета за финансовото 

състояние на предприятието – лизингополучател по по-ниската от двете стойности – 

справедливата стойност на наетия актив и настоящата стойност на минималните лизингови 
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плащания плюс непредвидени плащания, ако има такива. В отчета за финансовото състояние  се 

отразява и съответното задължение по финансов лизинг, независимо от това дали част от 

лизинговите плащания се дължат авансово при сключване на договора за финансов лизинг. 

Впоследствие лизинговите плащания се разпределят между финансов разход и намаление на 

неплатеното задължение по финансов лизинг.  

Активите, придобити при условията на финансов лизинг, се амортизират в съответствие с 

изискванията на МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения” или МСС 38 „Нематериални активи”.  

Лихвената част от лизинговата вноска представлява постоянен процент от непогасеното 

задължение и се признава в печалбата или загубата за периода на лизинговия договор. 

Всички останали лизингови договори се считат за оперативни лизингови договори. Плащанията 

по оперативен лизингов договор се признават като разходи по линейния метод за срока на 

споразумението. Разходите, свързани с оперативния лизинг, напр. разходи за поддръжка и 

застраховки, се признават в печалбата или загубата в момента на възникването им. 

 

2.2.17. Провизии, условни активи и пасиви 

Провизиите се признават, когато има вероятност сегашни задължения в резултат от минало 

събитие да доведат до изходящ поток на ресурси от Дружеството и може да бъде направена 

надеждна оценка на сумата на задължението. Възможно е срочността или сумата на изходящия 

паричен поток да е несигурна. Сегашно задължение се поражда от                                                                          

засегнали. Провизии за бъдещи загуби от дейността не се признават. 

Сумата, която се признава като провизия, се изчислява на база най-надеждната оценка на 

разходите, необходими за уреждане на сегашно задължение към края на отчетния период, като 

се вземат в предвид рисковете и несигурността, свързани със сегашното задължение. Когато 

съществуват редица подобни задължения, вероятната необходимост от изходящ поток за 

погасяване на задължението се определя, като се отчете групата на задълженията като цяло. 

Провизиите се дисконтират, когато ефектът от времевите разлики в стойността на парите е 

значителен. 

Обезщетения от трети лица във връзка с дадено задължение, за които Дружеството е  сигурно, 

че ще получи, се признават като отделен актив. Този актив може и да не надвишава стойността 

на съответната провизия. Провизиите се преразглеждат към края на всеки отчетен период и 

стойността им се коригира, за да се отрази най-добрата приблизителна оценка.  

В случаите, в които се счита, че е малко вероятно да възникне изходящ поток на икономически 

ресурси в резултат на текущо задължение, пасив не се признава. Условните пасиви следва да се 

оценяват последващо по по-високата стойност между описаната по-горе сравнима провизия и 

първоначално признатата сума, намалена с натрупаната амортизация. 

Вероятни входящи потоци на икономически ползи, които все още не отговарят на критериите за 

признаване на актив, се смятат за условни активи.  
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2.2.18.Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки. 

Изготвяне на финансовия отчет в съответствие с МСС изисква ръководството да прилага 

приблизителни счетоводни оценки и предположения, които оказват влияние върху отчетените 

активи и пасиви, и оповестяването на условните активи и пасиви към датата на баланса. 

Въпреки, че оценките са базирани на знанието на ръководството за текущи събития, 

действителните резултати може да се различават от използваните счетоводни оценки. 

Преразглеждането на счетоводните оценки се признава в периода, в който оценката е 

преразгледана, когато преразглеждането засяга този период, и в бъдещи периоди ако 

преразглеждането оказва влияние на бъдещите периоди. 

Информация относно съществените предположения, оценки и допускания, които оказват най-

значително влияние върху признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи е 

представена по-долу: 

 

Полезен живот на амортизируеми активи 

Ръководството преразглежда полезния живот на амортизируемите активи в края на всеки 

отчетен период. 

Към 31 декември 2015 г. ръководството определя полезния живот на активите, който 

представлява очакваният срок на ползване на активите от Дружеството. Преносните стойности 

на активите са анализирани в пояснение 7. Действителният полезен живот може да се различава 

от направената оценка поради техническо и морално изхабяване, предимно на компютърното 

оборудване. 

 

Справедлива стойност на финансови инструменти  

Ръководството използва техники за оценяване на справедливата стойност на финансови 

инструменти при липса на котирани цени на активен пазар. Подробности относно използваните 

предположения са представени в поясненията за финансови активи и пасиви. При прилагане на 

техники за оценяване ръководството използва в максимална степен пазарни данни и 

предположения, които пазарните участници биха възприели при оценяването на даден финансов 

инструмент. Когато липсват приложими пазарни данни, ръководството използва своята най-

добра оценка на предположенията, които биха направили пазарните участници. Тези оценки 

могат да се различават от действителните цени, които биха били определени при справедлива 

пазарна сделка между информирани и желаещи страни в края на отчетния период. 
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3. Приходи от оперативна дейност 

3.1.Приходи от услуги и други нефинансови приходи 

 

30.06.2016г. 

 

30.06.2015г. 

 хил. лв. хил. лв. 

Приходи от предоставени услуги (наеми) 32 64 

Други приходи от дейността - - 

Общо приходи от услуги и други нефинансови 

приходи 32 64 

 

3.2.Положителни разлики от операции с инвестиции в т.ч. от участия в 

дъщерни предприятия 
 

 
30.06.2016г. 30.06.2015г. 

 хил. лв. хил. лв. 

Приходи от операции с инвестиции в т.ч:   

- от дивиденти, разпределени от участия в други 

предприятия 
- - 

Положителни разлики от:  

-преоценка на финансови активи, отчитани по 

справедлива стойност в печалбата и загубата 

- 2 

-продажбата на акции от дъщерни предприятия 10 890 - 

-продажбата на акции държани за търгуване - 2 

-продажба на финансови активи, отчитани по 

справедлива стойност в печалбата и загубата 
109 - 

Нетна печалба от отписване на финансови активи на 

разположение за продажба, прекласифицирана от 

собствен капитал 

- - 

 10 999 4 

 

3.3.Приходи от лихви и други финансови приходи 30.06.2016г. 30.06.2015г. 

 хил. лв. хил. лв. 

Приходи от лихви по предоставени заеми на свързани  

лица  в т.ч.лихви от свързани лица: - 85 

           -лихви „Етропал”АД - 41 

           -лихви „Юнион Ивкони”АД (след 01.09.2014г.) - 44 

Приходи от лихви по предоставени заеми на търговски 

предприятия в т.ч: 27 14 

- лихви „Старком Холдинг”АД 22 - 

         - лихви „Евролийз Ауто”ЕАД 5 14 

- Приходи от лихви по предоставени заеми на физически 

лица 18 18 

Приходи от лихви по банкови депозити - - 

 45 117 
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4. Отрицателни разлики от операции с инвестиции   

 30.06.2016г. 30.06.2015г. 

 хил. лв. хил. лв. 

Отрицателни разлики от сделки с финансови активи, 

отчитани по справедлива стойност в печалбите и загубите - - 

Отрицателни разлики от преоценка на финансови активи, 

отчитани по справедлива стойност в печалбите и загубите - - 

 -  -  

 

5. Разходи за лихви и други финансови разходи   

 30.06.2016г. 30.06.2015г. 

 хил. лв. хил. лв. 

Лихви по получени банкови заеми  (37) (70) 

Такси управление и други лихвени разходи банков заем (14) (23) 

Лихви по получен облигационен заем (181) (154) 

Лихви по заеми от дъщерни  предприятия в т.ч: (30) (6) 

       -лихви „Етропал”АД (30) (6) 

Лихви по заеми от други предприятия в т.ч: (112) (219) 

       -лихви „Старком Холдинг”АД (2) (182) 

       -лихви „Формопласт”АД  - (10) 

       -лихви „Делта Кредит”АДСИЦ (12)          -          

       -лихви „ИБ Медика”ЕАД  (95) (16) 

       -лихви „Пауър Лоджистикс”ЕАД (3) - 

       -лихви „Eвроинс Румъния Асигураре Реасигураре”АД - (11) 

Лихви по репо сделки (2) (2) 

Платени такси и комисионни за сделки с ценни книжа (11) (2) 

Разходи от валутни разлики - - 

Други финансови разходи в т.ч. банкови такси (60) (29) 

 (447) (505) 

 

6. Разходи за персонала   
 30.06.2016г. 30.06.2015г. 

 хил. лв. хил. лв. 

Разходи за заплати -  (95) (95) 

в т.ч. на ключовия управленски персонал (22) (22) 

Разходи за осигуровки -  (13) (14) 

в т.ч. на ключовия управленски персонал (4) (4) 

 (108) (109) 

Средносписъчния състав на персонала е 8 лица към 31.12.2015г. 
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7. Разходи за амортизация. 

Имоти, машини и съоръжения.        

2016г. 

Транспортни 

средства 
 

Машини и 

оборудване  

Стопански 

инвентар  
Общо 

 хил. лв.  хил. лв.  хил. лв.  хил. лв. 

Отчетна стойност:        

На 01  януари  2016 г. -  2  -  2 

Придобити -  -  -  - 

Излезли -  -  -  - 

На 30 юни  2016 г. -  2  -  2 

Амортизация:        

На 01  януари  2016 г. -  -  -  - 

Начислена за периода -  -  -  - 

Отписана -  -  -  - 

На 30 юни 2016 г. -  -  -  - 

Балансова стойност:   2    2 

На 30 юни  2016 г.   2  -  2 

 

 

7. Разходи за амортизация. 

Имоти, машини и съоръжения.        

2015г. 

Транспортни 

средства 
 

Машини и 

оборудване  

Стопански 

инвентар  
Общо 

 хил. лв.  хил. лв.  хил. лв.  хил. лв. 

Отчетна стойност:        

На 01  януари  2015 г. -  3  1  4 

Придобити -  -  -  - 

Излезли -  -  -  - 

На 31 декември  2015 г. -  3  1  4 

Амортизация:        

На 01  януари  2015 г. -  3  1  4 

Начислена за периода -  -  -  - 

Отписана -  -  -  - 

На 31 декември 2015 г. -  3  1  4 

Балансова стойност:        

На 31 декември  2015 г. 

 

   -  -  - 

 

Дружеството няма заложени имоти, машини и съоръжения за обезпечаване на свои и/или чужди 

задължения. 
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Всички разходи за амортизация са включени в отчета за печалбите или загубите и другия 

всеобхватен доход на ред „разходи за амортизация на нефинансови активи“. 

Дружеството няма и не е имало договорно задължение за закупуване на активи съответно към 

30.06.2016г. и към 31.12.2015г. 

8. Разходи за услуги и други разходи 30.06.2016г. 30.06.2015г. 

  хил. лв. хил. лв. 

Разходи за бюджетни такси (3) (1) 

Телекомуникационни услуги (4) (11) 

Разходи за консултански и юридически услуги (29) (39) 

Разходи за независим финансов одит (14) (7) 

Наеми (143) (143) 

Такси централен депозитар; БФБ и КФН (6) (6) 

Социални разходи – ваучери за храна (3) (3) 

Други  разходи  (4) (2) 

  (206) (212) 

 

9.Разходи за данъци и отсрочени данъци 

Очакваните разходи за данъци, базирани на приложимата данъчна ставка в размер на 10% и 

действително признатите данъчни разходи в печалбата или загубата могат да бъдат равнени, 

както следва: 

 

 
30.06.2016г. 

хил.лв. 

31.12.2015г. 

хил.лв. 

Печалба за периода преди данъци  (151) 690 

Данъчна ставка  10% 10% 

Очакван разход за данък - 69 

Данъчен ефект от увеличения на финансовия резултат  - 2 

Данъчен ефект от намаления на финансовия резултат  - (71) 

Текущ разход за данък - - 

Отсрочени данъци в т.ч.                                       - - 

-          свързани с възникване и обратно проявление на  - 26 

временни разлики   

-        -     корекция на отсрочените данъци за предходния период - - 

Разходи за данъци, признати в друг всеобхватен доход - (73) 

 

- (47) Общо разходи за данъци, признати в Отчета за 

всеобхватния доход 
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9.1.Отсрочени данъчни пасиви (активи) 

 

30.06.2016г. 

 

31.12.2015г. 

 хил. лв. хил. лв. 

Данъчна временна разлика от неизплатени възнаграждения на ФЛ - - 

Данъчна временна разлика от задължение за провизия (2) (2) 

Данъчна временна разлика от преоценка на финансови активи, 

отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата 
27 27 

Данъчна временна разлика от преоценка на финансови активи на 

разположение за продажба 
103 103 

Общо отсрочени данъчни пасиви (активи) 128 128 

 

Движение на отсрочените данъци към 

31.12. 2015г. 

Баланс 

към 

01.01.15г. 

 

 

Признати 

в печалба 

и загуби 

 

Признати 

в друг 

всеобхват

ен доход 

 
Баланс към 

31.12.15г. 

Данъчна временна разлика от неизплатени 

възнаграждения на ФЛ 
-  -  -  - 

Данъчна временна разлика от преоценка на 

финансови активи, отчитани по справедлива 

стойност в печалбата и загубата 

1  27  -  28 

Данъчна временна разлика от преоценка на 

финансови активи на разположение за 

продажба 

177  -  (74)  103 

Данъчна временна разлика от провизии (2)  (1)  -  (3) 

Нетно 
176  26  (74)  128 

*разлика с Отчета за печалбите или загубите и другия всеобхватен доход – от закръгляне 

 

Активите по отсрочени данъци са признати с оглед на очакванията на ръководството за обратно 

проявление на намаляемите временни разлики. 

Всички отсрочени данъци са начислени при данъчна ставка за корпоративен данък в размер на 

10%, т.е. ставката за периодите на очакваното обратно проявление. 

Сумите, признати в друг всеобхватен доход се отнасят до преоценката на финансови активи на 

разположение за продажба.  

 

Непризнати отсрочени данъци  

Отсрочени данъчни активи не са били признати по отношение на следните позиции: 

 30.06.2016г.  31.12.2015г. 

 хил. лв.  хил. лв. 

Данъчни загуби -  1 922 

Лихви слаба капитализация -  630 

 -  2 552 
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Данъчните загуби са възникнали в 2013г. и 2015г. и изтичат съответно в 2018г. и в 2020г. 

Лихвите по регулиране на слабата капитализация са възникнали в периода 2010г. - 2013г. и 

изтичат съответно в периода 2015г. – 2018г. Отсрочените данъчни активи не са били признати по 

отношение на тези позиции, защото няма достатъчна сигурност относно бъдещи облагаеми 

печалби срещу, които дружеството да може да ги използва. 

 

10.Инвестиции в дъщерни предприятия  

Дружеството има следните инвестиции в дъщерни предприятия: 

 

30.06.2016г. 

Стойност на 

инвестицията 

към 

31.12.2015г. 

 
Увели-

чение 
 

Нама-

ление 
 

Стойност на 

инвестицията 

към 

30.06.2016г. 

 

Основен 

капитал на 

дъщерното 

дружество 

към 

30.06.2016г 

 

%  на 

участие в 

капитала 

към 

30.06.2016г 

 

Брой акции/ 

дялове 

притежавани 

от 

Синтетика 

към 

30.06.2016г. 

 хил. лв.  хил. лв.  
хил. 

лв. 
 хил. лв.  брой акции  -  - 

Еврохотелс АД 1 950  -  -  1 950  1 863 003  97.80%  1 822 002 

Пластхим –Т 

АД 
5 112  -  5 112  -  6 785 180  -  - 

Етропал АД 5 957  248  227  5 978  5 000 000  51.51%  2 575 270 

Юнион Ивкони 

ООД 
1 620  1 530  -  3 150  6 176 000  51.00%  31  499 

 14 639  1 778  5 339  11 078  -  -  4 428 771 

 

Дружеството не може да оповести справедлива стойност  на инвестициите, защото 

акциите/дяловете на тези предприятия не се търгуват на регулиран пазар, с изключение на 

акциите на Етропал АД, чиято последна цена към 31.12.2015г. на БФБ е 4.998 лв. за една акция 

при номинал 1 лев. 

 

Инвестициите в дъщерни предприятия са отразени във финансовия отчет на Дружеството по 

метода на себестойността. Не са налице условия за обезценка на инвестициите в дъщерни 

предприятия. 

 

Съществена част от акциите на „Етропал“ АД – 2 550 000 бр. са заложени в полза на Търговска 

банка „Д“ АД по отпуснат заем на Етропал АД.  

 

Пластхим – Т АД е представено като дъщерно предприятие и за двата периода предвид, че 

„Синтетика” АД има правото да управлява оперативната и финансовата му дейност на  база на 

споразумение с останалите акционери. Към 30.06.2016г. инвестицията в дружеството е 

продадена. 
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На 08.12.2015г. е взето решение за увеличение на капитала на дъщерното предприятие „Юнион 

Ивкони“ ООД с 2 966 хил.лв., като ангажимент на „Синтетика“ АД е да направи непарична 

вноска – апорт на вземане в размер на 1 530 хил.лв. от дружеството. 

 

Дяловете на Юнион Ивкони са заложени в полза на Общинска банка по отпуснат заем на 

дружеството.  

 

Дружеството има следните условни задължения или други поети ангажименти, свързани с 

инвестиции в дъщерни дружества. 

 

 

11.Финансови активи на разположение за продажба 

 

Стойност 

на 

инвестици

ята към 

31.12.2015 

 

Увели

-чение 

в 

т.ч.пр

еоцен

ка 

 
Нама-

ление 
 

Стойност 

на 

инвестиция

та към 

30.06.2016 

 

Основен 

капитал на 

дружеството, 

в което е 

инвестирано 

 

%  на 

участие 

в 

основния 

капитал 

 

Брой акции 

притежава

ни от 

Синтетика 

АД към 

30.06.2016 

 хил. лв.  
хил. 

лв. 
 хил. лв.  хил. лв.  брой акции  -  - 

ПОД Бъдеще 

АД 
965  -  -  965  600 000  9.8%  58 800 

Формопласт 

АД 
1 371  -  770  601  3 798 905  3.16%  120 190 

 2 336  -  770  1 566  -  -  178 990 

 

 

 

Справедливата стойност  на акциите на „Формопласт” АД са оценени както следва: 

 

- към 30.06.2016г. и към 31.12.2015г . е определена въз основа на техните котирани цени към 

датата на изготвяне на отчета.  

 

- към 30.06.2016г. „Синтетика“ АД е сключила договор за репо за 75 800 броя акции от акциите 

на „Формопласт“ АД с цена на обратно изкупуване – 3.30лв..  

 

Към 31.12.2014г. върху акциите на „Формопласт“ е учреден залог, за обезпечаване на задължения 

по банков заем на дъщерното предприятие „Пластхим Т“ АД. Към 31.12.2015г. акциите на 

„Формопласт“ са освободени от учредения залог. 

Акциите на ПОД Бъдеще, които не се котират на БФБ, към 31.12.2015г. са оценени по 

справедлива стойност чрез метода на дисконтираните парични потоци на собствения капитал.  

 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ МЕЖДИНЕН  НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

за периода 01.01.2016г. – 30.06.2016г. 

 

 30 

12.Вземания по предоставени заеми на несвързани лица 

текущи и нетекущи 

 
30.06.2016г. 

хил.лв  

2015г.  

хил.лв.  

Главници по предоставени заеми несвързани лица в т.ч.: 8 117  539  

- по дългосросрочни заеми -  -  

- по краткосрочни заеми 8 117     539     

Лихви по предоставени заеми несвързани лица  154  118  

Общо вземания по заеми несвързани лица  8 271  657  

 

Заемите са предоставени при годишни фиксирани лихвени проценти в диапазона от 6.2% до 

12% в зависимост от определения кредитен рейтинг на заемателя и срока на заема. Заемите са 

без обезпечения. Справедливата им стойност не е определяна поотделно, защото Ръководството 

счита, че балансовата им стойност дава реална представа за тяхната справедлива стойност. 

 

13.Вземания от свързани лица 

Свързани лица на „Синтетика“ АД към 30.06.2016г. са следните лица:  

1) Камалия Трейдинг Лимитед – предприятие майка на „Синтетика“ АД. 

2) Хай Рейт ЕООД – предприятие – майка на Камалия Трейдинг Лимитед; 

3) Дъщерни предприятия: Пластхим-Т АД – до 30.06.2016г., Еврохотелс АД, Етропал АД; 

Юнион Ивкони ООД от 01.09.2014г. , Евро Медик Трейд ЕООД(бившо Медицински център 

„Евромедик“)  . 

4) Свързани лица в групата на Камалия Трейдинг: Образователно – спортен комплекс Лозенец 

ЕАД , Уандър Груп АД , ЧСОУ Св.Георги , ЧЦДГ „Св.Георги“ , „Ита Лизинг“ ЕООД, Еврохолд 

Имоти АД (бившо „Грийн Хаус Пропъртис“ ЕАД). 

5) Свързани лица по линия на управлението:Формопласт – 98 АД, ИБ Медика ЕАД . 

Вземания от свързани лица по видове – текущи и 

нетекущи  
30.06.2016г.  31.12.2015г. 

 

текущи вземания хил. лв.  хил. лв.  

Еврохотелс АД – дъщерно предприятие 15  15  

-  главници по заеми -  -  

-  лихви по заеми 15  15  

Камалия Трейдинг Лимитед – предприятие майка на 

Синтетика АД 
1 661  - 

 

-  главници по заеми 1 661  -  

нетекущи вземания     

Юнион Ивкони ООД  – дъщерно предприятие -  1 530  

-  по договор за цесия -  1 530  

ИБ Медика ЕАД -  39  

- търговско вземане -  39  

 1 676  1 584  
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При осъществените през периода сделки със свързани лица няма отклонение от пазарните цени. 

Сделки със свързани лица през периода, по които 

предприятието е доставчик/заемодател – обем сделки:                               

30.06.2016г.  

хил.лв. 
 

31.12.2015г. 

хил.лв. 

 

Еврохотелс АД - начислена лихва -  -  

Етропал  АД - предоставен заем -  1 628  

Етропал  АД - начислена лихва -  65  

Етропал  АД – начислен наем -  -  

ИБ Медика ЕАД – предоставен заем -  2  

ИБ Медика ЕАД – преотдаване под наем 21  128  

Юнион Ивкони ООД – предоставен заем -  -  

Юнион Ивкони ООД – начислена лихва  -  59  

Юнион Ивкони ООД – по договор за цесия -  1 530  

Камалия Трейдинг Лимитед– предоставен заем 1 661    

Общ обем за периода 1 682  3 412  

 

Заемите са предоставени при годишни фиксирани лихвени проценти в диапазона от 6,2% до 

15% .Заемите са краткосрочни и необезпечени. Справедливата им стойност не е определяна 

поотделно, защото Ръководството счита, че балансовата им стойност дава реална представа за 

тяхната справедлива стойност. 

 

14.Търговски и други вземания   
30.06.2016г. 31.12.2015г. 

 хил. лв. хил. лв.  

Вземане по договор за продажба на акции  - - 

Вземане по аванси  49 7 

Данъци за възстановяване 51 35 

Други вземания 3 - 

 103 42 

 

Всички вземания са краткосрочни. Нетната балансова стойност на тези вземания се приема за 

разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност. 

Не са налице  индикации за обезценка на вземанията. Няма просрочени вземания.    

 

15. Пари и парични еквиваленти 
30.06.2016г. 31.12.2015г. 

 хил.лв хил. лв. 

Парични средства в банкови сметки 67 47 

Парични средства в брой 5 12 

 72 59 

 

Към 30.06.2016г. „Синтетика” АД притежава парични средства, деноминирани в чуждестранна 

валута, които са преоценени по заключителен курс. Всички парични средства, представени в 

отчета са на разположение на дружеството. Няма блокирани пари и парични еквиваленти.  
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16.Финансови инструменти държани до настъпване на падеж и финасови активи 

отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата – нетекущи и текущи 
 

16.Нетекуши финансови инструменти държани до 

настъпване на падеж 

30.06.2016г.  31.12.2015г. 

 хил. лв  хил. лв 

Предоставен срочен дълг 4 000  - 

 4 000  - 

 

16.Текуши финансови инструменти държани до 

настъпване на падеж и финансови активи отчитани по 

справедлива стойност в печалбата и загубата. 

30.06.2016г.  31.12.2015г. 

 хил. лв  хил. лв 

ЗД Евроинс АД 8  15 

Феър Плей Пропъртис АДСИЦ 21  - 

Експат Имоти АДСИЦ 1  364 

Еврохолд България АД 1  7 

Булленд Инвестмъндс АДСИЦ 25  3 

Делта Кредит АДСИЦ 4 308  - 

Корпоративни облигации 24 480  - 

 28 844  389 

 

Краткосрочните финансови активи са оценени по справедлива стойност, определена на базата 

на борсовите котировки към датата на финансовия отчет. 

 

17. Акционерен капитал 
 

30.06.2016г. 
 

 

31.12.2015г. 

 хил. лв.  хил. лв. 

Регистриран капитал 3,000  3,000 

 

Всички обикновени акции са изцяло изплатени. 

 30.06.2016г.  31.12.2015г. 

В брой акции    

Издадени към 01 януари обикновени акции 3,000,000  3,000,000 

Новоемитирани акции през периода -  - 

Издадени към 31 декември  обикновени акции – напълно 

изплатени 
3,000,000  3,000,000 

 

Всички акции са с номинал от 1 лев. 

 

Всяка акция дава право на глас в Общото събрание на акционерите, на дивидент и на 

ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. 
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*акционери към  30.06.2016г. 

 

Брой акции.  

 

% от капитала 

Физически лица 132 335  4.41% 

Юридически лица:    

Камалия Трейдинг Лимитид  1 501 398  50.05% 

Универсален Пенсионен Фонд Бъдеще 178 626  5.95% 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare 507 018  16.90% 

Застрахователно дружество Евроинс АД 226 759  7.56% 

Други юридически лица 453 864  15.13% 

Общо 3 000 000  100% 

 

 

*акционери към  31.12.2015г. 

 

Брой акции.  

 

% от капитала 

Физически лица 149 720  4.99% 

Юридически лица:    

Камалия Трейдинг Лимитид  1 336 799  44.56% 

Универсален Пенсионен Фонд Бъдеще 320 595  10.69% 

Euroins Romania Asigurare Reasigurare 598 920  19.96% 

Еврофинанс АД 166 163  5.54% 

Други юридически лица 427 803  14.26% 

Общо 3 000 000  100% 

 

*основен доход на акция 

Към 30.06.2016г. 

Нетна печалба, разпределяема в полза на акционерите –  10 315 хил.лв.  

Среднопретеглен брой обикновенни акции  - 3 000 000 

Основен доход на акция в лева – 3,44 лв. 

 

*основен доход на акция 

За 2015г. 

Нетна печалба, разпределяема в полза на акционерите –  664 хил.лв.  

Среднопретеглен брой обикновенни акции  - 3 000 000 

Основен доход на акция в лева – 0,22 лв. 

 

18.Резерви 

Общи резерви  - 55 хил.лв. 

Формирани са в съответствие с Търговския закон и учредителния акт на дружеството. 

Резерв за справедлива стойност – 929 хил.лв. 

 

Резерва за справедлива стойност съдържа кумулативната нетна промяна в справедливата 

стойност на финансови активи на разположение за продажба докато инвестициите се отпишат 

или се обезценят.  Посочва се нетно от отсрочените данъци.  
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19.Печалби/загуби        

 

Неразпределена 

печалба 
 

Непокрита 

загуба 
 

Текуща 

печалба/загуба 
 Общо 

Баланс към 01 януари 2015г. 658  (1 453)  268  (527) 

Прехвърляне на печалбата  

от миналата година 
241  -  (241)  - 

Прехвърляне към резерви     (27)  (27) 

Печалба/загуба за периода -  -  664  664 

Баланс към 31 декември 2015г. 899  (1 453)  664  110 

Прехвърляне на печалбата 

от миналата година 
-  -  -  - 

Прехвърляне към резерви -  -  -  - 

Печалба/загуба за периода -  -  10 315  10 315 

Баланс към 30 юни 2016г. 899  (1 453)  10 979  10 425 

 

20.Заеми от финансови институции 
30.06.2016г.  31.12.2015г. 

 хил. лв.  хил. лв. 

Уникредит Булбанк - инвестиционен заем -  1 703 

Отбив -  (26) 

Амортизирана стойност в края на периода -  1 677 

в т.ч. за погасяване в следващият 1 месец  1 вноска * 696 891 евро) -  1 677 

 

Задължението на дружеството към УниКредит Булбанк АД е по договорен инвестиционен 

кредит, с лимит 9,250,000 евро, при плаващ лихвен процент 3 - месечен EURIBOR + 5%, с 

крайна дата на издължаване на главницата - 20.04.2016г. Обезпечение по кредита е ипотека на 

недвижими имоти, собственост на свързани лица. Към датата на отчетния период  кредита е  

изцяло погасен.  

 

Целта на заема е финансиране на покупната стойност в рамките и до общия размер на кредита, 

за придобиване от Синтетика АД, на акции /дялове от капитала/ имуществото на търговски 

дружества.  

20.1. Краткосрочни заеми  
30.06.2016г.  31.12.2015г. 

 хил. лв.  хил. лв. 

Краткосрочен  заем 24 448  - 

Отбив 14  - 

Амортизирана стойност в края на периода 24 434  - 

 

Схемата за погасяване на главницата през следващите години е както следва: 

 

2016г.  – 12 500 евро. 
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21. Задължения по получен облигационен заем 
30.06.2016г. 

хил. лв.  
31.12.2015г. 

хил. лв. 

 5,000  5,000 

 5,000  5,000 

 

На 05.04.2012г. Синтетика АД сключва облигационен заем на стойност  5,000,000 (пет милиона 

лева), ISIN код на емисията BG2100003123. Броят на издадените облигации е 5,000 (пет хиляди), 

като номиналната и емисионната стойност на всяка облигация е 1,000 (хиляда лева). Емисията е 

с падеж 05.04.2017г. Главницата по облигацията е платима еднократно на падежа ведно с 

последното  лихвено плащане в случай, че не бъде упражнено предсрочно правото на пълно или 

частично погасяване на главницата. Лихвите по облигациите се изплащат на всеки шест месеца, 

считано от датата на издаване на емисията. Лихвеният процент е фиксиран в размер на 6,2% 

(шест цяло и две десети процента). Лихвена конвенция: реален брой дни в периода към реален 

брой дни в годината. Actual/Actual (ISMA). 

Облигационният заем е листван на БФБ, считано от  24.10.2012г. 

Обезпечението по облигационният заем е  застрахователна полица облигационен заем. 

 

22. Други дългосрочни задължения 
30.06.2016г.  31.12.2015г. 

 хил. лв.  хил. лв. 

Задължения по договори за цесия: 1 542  2 419 

- в т.ч за прехвърлени задължения по договор към несвързани лица -  - 

Задължения по договори за придобиване на дъщерни предприятия -  - 

 1 542  2 419 

 

Задълженията по договорите за цесия са с краен срок за издължаване – 31.12.2017г. 

 

23.Задължения към свързани лица – текущи и нетекущи 30.06.2016г.  31.12.2015г. 

Нетекущи задължения към свързани лица хил. лв.  хил. лв. 

Камалия Трейдинг Лимитед – дългосрочно задължение по договор 

за цесия със срок на издължаване до 31.12.2017г. 
-  1 999 

Общо нетекущи задължения към свързани лица -  1 999 

Текущи задължения към свързани лица    

Етропал АД – главници по получени заеми 910  992 

Етропал АД – лихви по получени заеми 16  16 

ИБ Медика ЕАД - главници по получени заеми  3 115  2 994 

ИБ Медика ЕАД - лихви по получени заеми 64  37 

Еврохолд Имоти АД – търговски задължения 57  - 

Общо текущи задължения към свързани лица 4 162  4 039 

Общо задължения към свързани лица 4 162  6 038 
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Сделки със свързани лица през периода - обем сделки  
като получател 

30.06.2016г.  31.12.2015г. 

 
хил. лв.  хил. лв. 

Етропал -  получен заем -  992 

Етропал -  начислена лихва 30  22 

ИБ Медика ЕАД – получен заем 215  2 994 

ИБ Медика ЕАД – начислена лихва 95  63 

Еврохолд Имоти АД – получени услуги (наем) 143  285 

Профоника ЕООД - получени услуги (свързано лице до 05.03.2014)  -  - 

Общо  483  4 356 

 

Заемите са предоставени при годишни лихвени проценти от 6.2%. Заемите са краткосрочни и 

необезпечени. Справедливата им стойност не е определяна поотделно, защото Ръководството 

счита, че балансовата им стойност дава реална представа за тяхната справедлива стойност. 

24. Търговски и други задължения 30.06.2016г.  31.12.2015г. 

 хил. лв.  хил. лв.  

Задължения към персонала 4  13 

- в т.ч към ключовия ръководен персонал 4  3 

Задължения към осигурителни предприятия -  4 

Задължения към застрахователи 2  4 

Задължения по репо сделки 250  48 

Данъчни задължения -  11 

Задължения към доставчици 26  26 

Задължения по договори за покупка на акции 5 120  111 

Лихви по облигационен заем 99  74 

Задължения по краткосрочни търговски заеми, вкл.лихви  414  35 

Други задължения в т.ч.: 22  24 

-провизия за санкция по наказателно постановление от КФН 11  18 

Общо 5 937  350 

 

25.Оперативен лизинг 

25.1.Оперативен лизинг като лизингополучател 

 

Бъдещите минимални плащания по договори за оперативен лизинг на Дружеството са 

представени както следва: 

 Дължими минимални лизингови плащания 

 До 1 година От 1 до 5 години Общо 

Към 30.06.2016г. 143  хил.лв. 143 хил.лв. 286 хил.лв.  

Към 31.12.2015г. 285 хил.лв. 143 хил.лв. 428 хил.лв. 

 
 


















