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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

Ръководството представя своя годишен доклад и годишен финансов отчет към 31 декември 2020 г., изготвен 
в съответствие с изискванията на приложимите Международни стандарти за финансово отчитане, така както 
са приети за прилагане в Европейския съюз и специфичните изисквания на българското законодателство, 
приложими към 31 декември 2020 г. 

А. Преглед на развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, 
заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено.  

Профил на дружеството  

„Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“ АД (“Дружеството“, „Компанията“) е регистрирано в Търговския 
регистър като акционерно дружество по фирмено дело № 21984 от 1991 г. по описа на Софийски градски 
съд. Дружеството е вписано в търговския регистър към агенцията по впиванията с ЕИК 831169006. 
Седалището и адресът на управление на „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“ АД е в гр. София, бул. 
Рожен 41. 

 „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“ АД  е производител на Трансформатори и Стъпални регулатори 
съпътстваща инсталация и поддържка и ремонт, развойна дейност свързана с продуктите, с над 60 годишен 
опит. Заводът е създаден през далечната 1949 година под името „Васил Коларов” и продължава да се развива 
и до днес.   

Финансовият отчет на Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД („Дружеството”) за годината, 
приключваща на 31 декември 2020г., е одобрен за издаване от Съвета на директорите 19 май 2021 г. 
Финансовият отчет подлежи на одобрение от едноличния собственик.  

Структура на капитала и управителни органи  

Към 31 декември 2020 година капиталът на „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“ АД възлиза на 12 267 
740 лева, разпределен в 12 267 740 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка с 
номинална стойност от 1 лев.   

Мажоритарния акционер в Дружеството е „Интернешънъл БЕЗ Груп” ООД притежаващо 12 155 829 
поименни безналични акции, представляващи 99,09 % от капитала на  „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. 
България“ АД   

Миноритарни собственици с общ дял от капитала на дружеството - 0,91%, са две юридически лица и други 
1 725 различни физически лица. 

През 2019 г. и 2020 г.  Дружеството не е разпределяло дивиденти. 

„Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“ АД е акционерно дружество с едностепенна система на 
управление. Органи на управление на Дружеството са Съвета на Директорите и Общо събрание на 
акционерите.  По – долу са представени имената на членовете на директорите.  

Алексей Юриевич Кишко Председател на СД, Изпълнителен директор 
Михаил Кишко Член на СД 
Вероника Домнина Член на СД 

Преглед на дейността 

Анализ на пазарната среда и описание на основните рискове, пред които е изправено Дружеството 
и използвани от дружеството финансови инструменти 

Дружеството използва следните финансови инструменти: търговски и други вземания; пари и парични 
инструменти; заеми и кредити; търговски и други задължения. Дружеството няма деривативни финансови 
инструменти през 2020 г. 

Основните рискове, пред които е изправено всяко едно търговско дружество са: 

- пазарен риск 
- ликвиден риск 
- кредитен риск 
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Съветът на директорите носи отговорността за установяване и управление на рисковете, с които се сблъсква 
Дружеството. С цел минимизиране на тези рискове в компанията има разработени политики и методи, който 
дефинират лимити за поемане на рискове по отделни видове. Също така има създадени правила за контрол 
и  проверка на съответствието с установените лимити. Тези политики подлежат на регулярна проверка с цел 
установяване на настъпили изменения в риска за Дружеството. Допълнителни количествени оповестявания 
са детайлно оповестени в бележка 31 от индивидуалния финансов отчет. 

Като част от пазарния риск се класифицира и колебанията в цените на основните ресурси; суров петрол, мед 
и силициева стомана. За минимизиране на това влияние ръководството на Дружеството прилага фирмена 
стратегия, целяща оптимизиране на производствените разходи, валидиране на алтернативни доставчици 
предлагащи изгодни търговски условия, и не на последно място гъвкава маркетингова и ценова политика. 
Ценовата политика е функция от два основни фактора - структура на разходите и цени на конкурентите 

  
• Източник https://www.nasdaq.com/ (Представената графика е в USD за паунд).   

 
• Източник https://www.nasdaq.com/ (Представената графика е в USD за барел суров петрол).   
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Анализ на финансови показатели за резултата от дейността, имащи отношение към 
стопанската дейност 

Хиляди лева/процент 2020  2019 
    

Нетни приходи от продажби 48 626   42 748  
EBITDA1 (579)   (4 481)  
EBIT2 (2 670)   (7 080)  
Нетна печалба (2 877)   (7 284)  
Активи 50 874   49 279  
Дълг3 14 949   10 477  
Получени заеми 4 714    
Собствен капитал 35 925   38 802  
Възвращаемост на инвестиран капитал (ROACE)4 -21,94%  -80,30% 
Възвращаемост на активите (ROA)5 -5,66%  -14,78% 
Дълг/Активи 9%  0% 
Собствен капитал/активи 71%  79% 
Текуща ликвидност 6 0,82   1,25  

Приходи 

През 2020 „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“ АД реализира приходи от продажба в размер на 48 626 
хил. лева, което представлява увеличение от 13,75%, в сравнение с предходната година.  Основна причина 
за увеличението е успешно реализираните проекти свързани с приходи от продажба на трансформатори, 
които бележат ръст от 39,02 % спрямо предходната година.   

През годината компанията успя да запази лидерското място в Гърция като основен доставчик  на 
трансформатори, въпреки сериозната инициатива на компании от Италия, Турция и Китай. С оглед на 
предстоящите проекти, най-вече за изграждане на соларни и вятърни паркове с европейско финансиране за 
следващите години този пазар се очаква да остане като основен за компанията. 

Развитието на проекти с големите европейски инженерингови компании  представлява значителен процент 
от поръчките на компанията за 2020 г.  с дял от 53% от всички сделки реализирани през година ( 30% за 2019 
година ).  През годината също така се подновиха отношения с големи инженерингови компании от Испания 
и Италия, .  

През 2020 г. българският пазар остана приоритетен за дружеството, въпреки това предвид сложната 
икономическа и здравна обстановка, активността беше изключително слаба. Очаквани големи сделки бяха 
отложени и в резултат, делът на  българския пазар от общия брой на поръчки за годината е едва 2% ( 19% за 
2019 ). 

Приходите от стъпални регулатори от своя страна през 2020 г. се намаляват с 7,8 %, в сравнение с 
предходната година.  

В хиляди лева 2020  2019  Изменение 
     % 

Приходи от продажба на трансформатори 27 329  19 658  39,02% 
Приходи от продажба  на стъпални регулатори 21 297  23 090  -7,77% 
      
Общо 48 626  42 748  13,75% 

  

 
1 EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization) – финансов резултат преди нетни финансови разходи, данъци, 
амортизация. 
2 EBIT (earnings before interest and tax) – финансов резултат преди нетни финансови разходи и данъци. 
3 Показателят включва краткосрочни и дългосрочни задължения, в т.ч. към свързани лица. 
4 ROACE (return on average capital employed) – изчислява се като финансовият резултат преди нетни финансови разходи и данъци се 
раздели на усреднената величина на инвестирания капитал. Последният представлява разликата между общата сума на активите и 
краткосрочните задължения към трети лица. 
5 ROA (return on assets) – изчислява се като нетната печалба (загуба) се раздели на усреднената стойност на активите. 
6 Текуща ликвидност – съотношение между краткосрочните активи и краткосрочните пасиви. 
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Разходи по икономически елементи 

В резултат от приетата от дружеството стратегия за оптимизация на разходите се наблюдава значително 
намаление на направените разходи през 2020 в следните категории разходи;  

- разходите за външни услуги - 42,78 % 
- разходите за персонал -2,14% 
- други разходи респективно  -54,96% 

Въпреки направените усилия за редуциране на разходите за материали и в резултат на поскъпването на 
основните суровини се наблюдава увеличение с 18,45% 

В хиляди лева 2020  2019  Изменение 
     % 

Разходи за материали  33 317  28 128  18,45% 
Разходи за външни услуги 2 778  4 855  -42,78% 
Разходи за амортизация 2 091  2 599  -19,55% 
Разходи за персонала 13 705  14 005  -2,14% 
Други разходи 2 106  4 676  -54,96% 

  
 

 
  

Общо 53 997  54 263  -0,49% 

Търговски вземания  

По отношение на търговските вземания и благодарение на политиката за събиране на вземания се наблюдава 
намаление на очакваните кредитни загуби на Дружеството. В допълнение на това през 2020 са събрани вече 
обезценени вземания на стойност 1,727 хил. лева. (Бележка 6, Бележка 20 и Бележка 31).  

Счетоводни грешки  

През 2020 година в резултат на направен анализ са идентифицирани счетоводни грешки възникнали в 
предходни години, с оглед на това и спрямо изискванията на МСС и МСФО в отчета за 2020 е направена 
рекласификация на сравнителната информация, която пълно, точно и ясно да отразява ефектите от 
идентифицираните счетоводни грешки.  Допълнителни количествени оповестявания са детайлно оповестени 
в бележка 27 от индивидуалния финансов отчет. 

Б. Събития, настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет 

Не са настъпили събития след 31 декември, които да налагат допълнителни корекции и/или оповестявания 
във финансовия отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31 декември 2020 г. 

В. Перспективи за бъдещо развитие  

През 2021 г. се очаква приходите да бъдат около или над нивото от предходната година, с оглед 
възстановяването на икономиката и търсенето в регионален и световен мащаб. През 2021 г. Дружеството 
планира реализиране на инвестиционни проекти, които имат за цел увеличаване на паричните потоци, както 
и техническа модернизация на съществуващата производствена база. 

В допълнение ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати в 
краткосрочен и средносрочен план: 

- Да продължи да произвежда силови трансформатори и стъпални регулатори, подобрявайки  
качеството на изделията, да разработва и усъвършенства продуктите, да внедрява нови методи  и 
материали, да защитава своите разработки чрез патентоване.  

- Развиване на развойната дейност при силовите трансформатори с цел подобряване на дизайна и 
качеството на трансформаторите; 

- Да се фокусира върху съществуващите пазари с цел пазарна пенетрация, както и да търси нови 
пазари.  

- Да продължи да оптимизира разходи с цел постигане на по-добри финансови резултати. 

- Да продължи да развива уменията и знанията на своя персонал с цел подобряване качеството на 
услугите и предоставяне на интелигентни и иновативни решения.  
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- Да продължи да инвестира в персонала за повишаване на професионалните умения и предоставяне 
на възможност за кариерно развитие в България и по света. 

- Осъществяване на непрекъснати и по-тесни контакти с големите инженерингови фирми 
потребители на трансформатори с цел изясняване и удовлетворяване на техните изисквания; 

- Засилване на дейността на съществуващите агенти;  

Г. Действие в областта на научноизследователската и развойната дейност  

През 2020 бяха завършени типови изпитания на част от съществуващата гама маслени и вакуумни стъпални 
регулатори пред независима лаборатория CESI – Италия, съгласно IEC 60214:1-2014. Изпитанията 
приключиха в 2021г. 

Завършено беше развитието на серия стъпални  регулатори RSV 22-Y-310А-72.5 kV, и беше добавен още 
един подтип към разработката: RSV 22-Y-400А-72.5 kV,  работещи в газова изолационна среда (SF6). 
Изграденият прототип завърши успешно всички типови изпитания. Приключиха успешно изпитанията на 
пробна серия RSV22 пред независима лаборатория CESI – Италия. 

С цел преквалификация на всички изделия по IEC 60214:1-2014 тече модернизация на лабораторен комплекс 
стъпални регулатори. Това ще доведе до възможност за изпитване с по-висока ефективност и намаляване на 
сроковете за типови изпитания и разработване на нови модели стъпални регулатори с по-високи параметри. 

Изработен е цялостен проект за модернизация, който е вече е съгласуван с РИОСВ, ХЕИ, Софийска вода, 
ЧЕЗ и ПБЗН.  

Продължи развитието и типови изпитания на ново Моторно задвижване – МЗ 11, като първият прототип 
мина успешно типови изпитания. В момента се подготвя пробна серия с голямо количество подобрения 
спрямо първия прототип 

Д. Информация за придобиване на собствени акции по реда на чл. 187д от Търговския закон 

През 15.01.2020г акциите притежавани от „Хюндай Електрик и Енерджи Системс Ко.“ ООД, Република 
Корея, са продадени на  „Интернешънъл БЕЗ груп“ ООД, Словашка република, като собствеността е 
регистрирана в Централен депозитар на 17.01.2020г. 

Търговско наименование „Хюндай“ се използва и до момента, до вземане на решение в обратен смисъл, 
което е от компетентността на Общото събрание на акционерите 

Е. Клонове на дружеството  

Дружеството няма разкрити клонове 

Ж. Информация по чл. 247 (2) от Търговския закон  

През 2020 година „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“ АД не е изплащало възнаграждения на Съвета 
на директорите. (Бележка 28) 

Съвета на директорите не заемат други ръководни позиции в групата.  
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1 Организация и основна дейност 

Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България е производител на Трансформатори и Стъпални регулатори 
съпътстваща инсталация и поддръжка и ремонт, развойна дейност свързана с продуктите, с над 60 годишен 
опит. Заводът е създаден през далечната 1949 година под името „Васил Коларов” и продължава да се развива 
и до днес.   

Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД акционерно дружество с адрес на регистрация и управление гр. 
София, бул. Рожен 41. Мажоритарен собственик на дружеството е чешката “Интернешънъл БЕЗ Груп” 

Финансовият отчет на Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД („Дружеството”) за годината, 
приключваща на 31 декември 2020г., е одобрен за издаване от Съвета на директорите 19 май 2021 г. 
Финансовият отчет подлежи на одобрение от едноличния собственик.  

2 База за изготвяне 

По-долу е описана счетоводната политика, приложена при изготвянето на настоящия индивидуален 
финансов отчет. Политиката е била последователно прилагана за всички представени години, освен ако 
изрично не е упоменато друго.  

2.1.1 Съответствие  

Настоящият индивидуален финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международните 
стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз. С цел постигане на по- 
добро представяне част от финансовата информация за предходния период е била рекласифицирана 

2.1.2 База за измерване 

Финансовият отчет  е изготвен при спазване принципа на историческата цена с изключение, планове с 
дефинирани доходи, отчитани по нетна настоящата стойност на задължението за дефинирани доходи. 

2.1.3 Функционална валута и валута на представяне 

Елементите включени във финансовите отчети са измерени, използвайки валутата на основната 
икономическа среда, в която оперира Дружеството („функционална валута“). Финансовият отчет е 
представен в хиляди български лева (BGN), която е функционалната валута и валутата на представяне на 
Дружеството. В сила от 1 януари 1999 г. българският лев е фиксиран към еврото при курс 1.95583 BGN = 1 
EUR. Българската народна банка (БНБ) определя обменния курс на лева към други валути, като използва 
курс на еврото към съответната валута, котирана на международните пазари.  

Сделки и салда  

Валутни операции се отчитат в български лева по обменния курс към датата на сделката. Паричните активи 
и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута към 31 декември, се оценяват по заключителния обменен 
курс на БНБ към тази дата.  

Печалби и загуби от курсови разлики в резултат на уреждането и оценката в края на периода на активи и 
пасиви, деноминирани в чуждестранна валута се признават във финансовия резултат за периода като 
финансови приходи или разходи към момента на възникването им.  

Отчетените непарични позиции в баланса, които са деноминирани в чуждестранна валута при 
първоначалното признаване, се отчитат във функционалната валута чрез признаване на историческия 
обменен курс на БНБ към датата на сделката и в последствие не се преоценяват по заключителния обменен 
курс.  

2.1.4 Действащо предприятие 

Финансовите отчети са изготвени при предположението, че предприятието е действащо, което означава, че 
се очаква Дружеството да продължи обичайните си стопански дейности в предвидимо бъдеще.  

Ръководството оцени приложимостта на принципа на действащо предприятие за изготвяне на финансовите 
отчети на Дружеството към датата на одобряването на този финансов отчет на база на цялата налична 
информация към този момент, включително по отношение на потенциалните последици от развитието на 
COVID – 19. Ръководството потвърждава, че не са му известни съществени несигурност, свързани със 
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събития или условия, които могат да поставят под съмнение възможността на Дружеството да продължи 
като действащо предприятие  

2.1.5 Нови и изменени стандарти и разяснения 
Дружеството е приложило следните стандарти и изменения за първи път за своя годишен отчетен период, 
започващ на 1 януари 2020 г.: 

Прилагане на МСФО 9 'Финансови инструменти' с МСФО 4 'Застрахователни договори' 
(Изменения към МСФО 4)   

Измененият МСФО 4 Застрахователни договори осигурява две възможности за предприятия, които издават 
застрахователни договори и които попадат в обхвата на МСФО 4: 

- подход, при който предприятията могат да извършат рекласифиция  от печалбата или загубата си 
към друг всеобхватен доход на част от тези приходи или разходи, които са възникнали във връзка 
определени финансови активи. Стандартът нарича тази възможност „подход на припокриване“. 

- допуска се временно освобождаване от прилагането на МСФО 9 за предприятия, чиято основна 
дейност е издаването на договори, които са в обхвата на МСФО 4; това е така нареченият подход на 
отсрочване.   

Прилагането и на двата подхода е незадължително, като на дадено предприятие се разрешава да спре да ги 
прилага преди новият стандарт за застрахователните договори да е бил приложен.   

Подходът на припокриване следва да се прилага, когато МСФО 9 е приложен за първи път. Подходът на 
отсрочване е приложим за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2018 г., и се допуска да бъде 
прилаган за период, ненадвишаващ пет години след тази дата. 

Изменения на препратките в Международните стандарти за финансово отчитане към 
Концептуалната рамка за финансово отчитане  

Заедно с преработената Концептуална рамка за финансово отчитане, публикувана през м. март 2018 год., 
Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) също така издава Изменения към Позовавания на 
Концептуалната рамка в Международните стандарти за финансово отчитане.   Документът съдържа 
изменения към МСФО 2, МСФО 3, МСФО 6, МСФО 14, МСС 1, МСС 8, МСС 34, МСС 37, МСС 38, МКРФО 
12, МКРФО 19, МКРФО 20, МКРФО 22 и ПКР-32. Не всички изменения обаче актуализират тези становища 
по отношение на препратки към и цитати от рамката, така щото да се позовават на 
преработената Концептуална рамка за финансово отчитане. Някои становища са актуализирани, само за 
да укажат към коя версия на рамката препращат (рамката на Комитета за международни счетоводни 
стандарти, приета от СМСС през 2001 година, рамката на СМСС от 2010 година или новата преработена 
рамка от 2018 година) или да укажат, че дефинициите в стандарта не са актуализирани с новите дефиниции, 
разработени в преработената Концептуална рамка за финансово отчитане.  

Приложим за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2020 г. 

Дефиниция на бизнес/ стопанска дейност (Изменения към МСФО 3)  

Измененията в дефиницията на Стопанска дейност (Изменения към МСФО 3) са извършени само в 
Приложение A Дефинирани термини, ръководството за прилагане и илюстративните примери на МСФО 3. 
Те:  

изясняват, че за да се счита за бизнес/ стопанска дейност, даден придобит набор от дейности и активи трябва 
да включва, като минимум, входящи материали и самостоятелен процес, които заедно в значителна степен 
допринасят за способността за създаване на продукция;   

• стесняват дефинициите на бизнес/ стопанска дейност и продукция, като се фокусират върху стоки 
и услуги, предоставяни на клиенти и премахват препратката към наличие на способност за 
намаляване на разходите;   

• добавят ръководство и илюстративни примери, за да помогнат на предприятията в оценката им дали 
е придобит даден самостоятелен процес;    

• премахват преценката за това дали пазарните участници са способни да заместват липсващи 
вложения или процеси и да допринасят за произвеждането на продукция; и    

https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs4
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• добавят текстове в незадължителния тест за определяне на концентрацията, съгласно които се 
позволява да бъде приложена опростена преценка за това дали даден придобит набор от дейности и 
активи не представлява стопанска дейност.        

Приложим за бизнес комбинации, за които датата на придобиване е на или след началото на първия годишен 
отчетен период, започващ на или след 1 януари 2020 г.    

Дефиниция за същественост (Изменения към МСС 1 и МСС 8)  

Измененията в дефиницията на същественост (Изменения към МСС 1 и МСС 8) изясняват дефиницията на 
‘същественост’ и я съгласуват с определението, използвано в Концептуалната рамка за финансово отчитане 
и стандартите. 

Приложим за годишни отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2020 г.  

Реформа базовия лихвен процент (Изменения към МСФО 9, МСС 39 и МСФО 7)  

Измененията в определението за базовия лихвен процент (Изменения към МСФО 9, МСС 39 и МСФО 
7) имат за цел да пояснят, че предприятията следва да продължат да прилагат изискванията към 
счетоводното отчитане на хеджирането, като постановяват, че базовите лихвени проценти, на които е 
базирано хеджиране на парични потоци и паричните потоци от хеджиращ инструмент, не следва да бъдат 
повлияни в резултат на реформата на базовия лихвен процент. 

Приложим за годишни отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2020 г. 

Свързани с Covid-19 наемни отстъпки (Изменение към МСФО 16)  

Изменението предоставя на лизингополучателите освобождаване от преценяването за това дали дадена 
свързана с COVID-19 отстъпка представлява модификация на лизинга.       

Приложим за годишни отчетни периоди, започващи на или след 1 юни 2020 г. 

Продължаване на временното освобождаване от прилагане на МСФО 9 (Изменения към 
МСФО 4)   

Изменението променя фиксираната дата на изтичане за временното освобождаване в МСФО 
4 Застрахователни договори от прилагане на МСФО 9 Финансови инструменти, така щото от 
предприятията би се изисквало да прилагат МСФО 9 за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 
2023 г. 

2.1.6 Нови стандарти и разяснения, които все още не са приети от Дружеството 

Публикувани са определени нови счетоводни стандарти и разяснения, които не са задължителни за 
прилагане през отчетния период към 31 декември 2020 г. и не са били предварително приети от Дружеството. 
По-долу е изложена оценката на Дружеството за въздействието на тези нови стандарти и разяснения. 

Реформа на базовите лихвените проценти — Фаза 2 (Изменения към МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, 
МСФО 4 и МСФО 16)   

Измененията в Реформата на бенчмарковете за лихвените проценти — Фаза 2 (Изменения към МСФО 9, 
МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 16) въвеждат практическо средство за изисквани от реформата 
модификации, изясняват, че отчитането на хеджирането не се преустановява единствено поради реформата 
на Междубанковата офертна ставка и въвеждат оповестявания, които позволяват на потребителите да 
разберат естеството и обсега на рисковете, възникващи от реформата на Междубанковата офертна ставка, 
на които предприятието е изложено, и как то управлява тези рискове, както и напредъка му при преминаване 
от Междубанкови офертни ставки към алтернативни базови проценти, и как предприятието управлява този 
преход. 
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Приложима за годишни отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2021 г. 

Няма други стандарти, които все още не са приети и които се очаква да имат значително въздействие върху 
Дружеството през настоящия или бъдещ отчетен период, както и върху транзакциите в обозримо бъдеще. 

2.1.7 Нови стандарти, разяснения и изменения още не приети от ЕС 

МСФО 17 Застрахователни договори  
МСФО 17 изисква застрахователните пасиви да бъдат измервани по настояща стойност на бъдещите 
задължения за плащане и осигурява относително синхронизиран подход за измерване и представяне за 
всички застрахователни договори. Посочените изисквания имат за цел постигане на последователно, 
базирано на принципи счетоводство за застрахователните договори. МСФО 17 заменя МСФО 
4 Застрахователни договори, считано от 1 януари 2023 г. 
Приложим за годишни отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2023 г. Все още неприет за 
прилагане в ЕС.  
 
Класификация на пасивите като текущи или нетекущи (Изменения към МСС 1)   
Измененията имат за цел да постигнат последователност при прилагане на изискванията, като помагат на 
дружествата да определят дали, в отчета за финансовото състояние, кредитната задлъжнялост и други 
пасиви, които са с несигурна дата на уреждане следва да бъдат класифицирани като текущи (дължими или 
потенциално дължими за уреждане в рамките на една година) или нетекущи.          
Приложим за годишни отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2023 г. Все още неприет за 
прилагане в ЕС. 
 
Препратки към Концептуалната рамка за финансово отчитане (Изменения към МСФО 3)  
Измененията актуализират промени в препратки към Концептуалната рамка за финансово отчитане в МСФО 
3 без да променят в значителна степен изискванията в стандарта.   
Приложим за годишни отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2022 г. Все още неприет за 
прилагане в ЕС. 
 
Имоти, машини и съоръжения — Приходи преди използване по предназначение (Изменения към МСС 
16)   
Измененията забраняват от стойността на дадена позиция имоти, машини и съоръжения да бъдат 
приспадани приходи, получени от продажбата на позиции, които са произведени докато активът е бил 
привеждан до мястото и в състоянието, необходими за това същият да функционира по предвидения от 
ръководството начин. Вместо това, предприятието признава приходите от продажба на такива позиции, и 
себестойността на производството им, в печалба или загуба.              
Приложим за годишни отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2022 г. Все още неприет за 
прилагане в ЕС.  
 
Обременителни договори — Стойност на изпълнение на договор (Изменения към МСС 37)   
Измененията уточняват, че ‘стойността на изпълнение’ на даден договор включва ‘разходите, които се 
свързват пряко с договора’. Разходи, които се свързват пряко с даден договор, могат да бъдат или преки 
разходи (примери за това биха били пряк труд, материали), или други разпределени разходи, но които се 
свързват пряко с изпълнението на договора (пример за това би било разпределението на амортизационната 
такса за дадена позиция имоти, машини и съоръжения, използвани при изпълнението на договора).        
Приложим за годишни отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2022 г. Все още неприет за 
прилагане в ЕС.  
  

https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs-17
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Годишни подобрения към Международните стандарти за финансово отчитане 2018–2020 год.    
Правят се изменения към следните стандарти: 

• МСФО 1 – Изменението разрешава на дадено дъщерно дружество, което прилага параграф Г16(а) 
от МСФО 1, да измерва кумулативните разлики, възникнали от превод в друга валута, като използва 
стойностите, отчетени от дружеството- майка, като се основава на датата на която дружеството-
майка е преминало към Международните стандарти за финансово отчитане.                

• МСФО 9 – Изменението изяснява кои възнаграждения се включват от предприятието, когато 
прилага теста ’10 процента’ в параграф Б3.3.6 от МСФО 9, когато извършва преценка дали да 
отпише даден финансов пасив. Предприятието следва да включва само възнаграждения, платени 
или получени между него, като заемополучател и заемодателя, включително възнаграждения, 
платени или получени или от предприятието, или от заемодателя от името на другия.         

• МСФО 16 – Изменението към Илюстративен пример 13 към МСФО 16 премахва от примера 
илюстрацията на възстановяването на подобренията на наетото имущество от лизингодателя, за да 
се разсее всяко потенциално объркване относно третирането на лизинговите стимули, което би 
могло да възникне поради начина, по който лизинговите стимули са илюстрирани в този пример.             

• МСС 41 – Изменението премахва изискването в параграф 22 от МСС 41 за това предприятията 
когато определят справедливата стойност на биологичен актив с използване на метода на 
справедливата му стойност да изключват паричните потоци, свързани с данъчни плащания,.          
Приложим за годишни отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2022 г. Все още неприет 
за прилагане в ЕС.  

• МСФО 17  - Изменя МСФО 17, за да адресира притеснения и свързани с изпълнението трудности, 
които са идентифицирани след публикуването на МСФО 17 Застрахователни договори през 2017 
година. Основните промени са: 

- Отсрочване на датата на първоначално прилагане на МСФО 17 с две години за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2023 г.  

- Допълнително изключване от обхвата на стандарта на договори за кредитни карти и подобни 
договори, които предоставят застрахователно покритие, както и незадължително изключване от 
обхвата за договори за заем, които прехвърлят значителен застрахователен риск. 

- Признаване на парични потоци от застрахователно придобиване, свързани с очаквани подновявания 
на договори, включително разпоредби за преход и ръководство за парични потоци от 
застрахователно придобиване, признавани в стопанска дейност, придобита в бизнес комбинация. 

- Изясняване на прилагането на МСФО 17 в междинни финансови отчети, като се позволява избор на 
счетоводна политика на ниво отчетно предприятие 

- Пояснения относно прилагането на марж на договорно обслужване (МДО), който може да бъде 
приписан на услуга от типа инвестиция-възвращаемост и свързана с инвестиции услуга, и промени 
към съответните изисквания за оповестяване 

- Продължаване на възможността за смекчаване на риска с включване на притежавани 
презастрахователни договори и нефинансови деривати 

- Изменения, с които от дадено предприятие, което при първоначалното признаване признава загуби 
върху издадени обременителни застрахователни договори, се изисква също така да признае печалба 
върху притежавани презастрахователни договори 

- Опростено представяне на застрахователни договори в отчета за финансовото състояние, така щото 
предприятията биха представяли активи и пасиви по застрахователен договор в отчета за 
финансовото състояние, определени с използване на портфейли от застрахователни договори, а не 
на групи от застрахователни договори  

- Допълнително облекчение за преход за бизнес комбинации и допълнително облекчение за преход 
за датата на прилагане на възможността за смекчаване на риска и използването на подхода за преход 
на справедливата стойност  

Приложим за годишни отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2023 г. Все още неприет за 
прилагане в ЕС. 
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Класифициране на пасивите като текущи или нетекущи — Отсрочване на ефективната дата 
(Изменение към МСС 1)    
Изменението отсрочва ефективната дата на измененията от м. януари 2020 год. с една година, така щото от 
предприятията би се изисквало да прилагат изменението за годишни периоди, започващи на или след 1 
януари 2023 г.   Непосредствено налично. Все още неприето за прилагане в ЕС. 

2.1.8 Редакционни корекции  
Съветът по международни счетоводни стандарти периодично издава Редакционни корекции и промени към 
Международните стандарти за финансово отчитане и други становища. От началото на календарната 2018 
година такива корекции са правени през м. декември 2018 год., м. февруари 2019 год., м. май 2019 год., м. 
декември 2019 год., м. юли 2020 год., м. септември 2020 год., м. октомври 2020 год. и м. ноември 2020 год.    

Като незначителни редакционни корекции тези промени ефективно са незабавно приложими по отношение 
на Международните стандарти за финансово отчитане. 

3 Значими счетоводни политики 

3.1 Имоти, машини и съоръжения и инвестиционни имоти 

Имоти, машини и съоръжения 

Първоначално оценяване 

При първоначално придобиване, имотите, машините и съоръженията и оборудването се оценяват по цена на 
придобиване, която включва покупната цена, включително мита и всякакви други разходи, които пряко се 
отнасят за привеждането на актива в подходящи условия за работа. Пряко свързаните разходи включват 
разходи за подготовка на обекта, разходи за доставка, инсталиране и тестване, професионални и хонорари, 
свързани с проекта, данъци, които не подлежат на възстановяване и други.  

Последващо оценяване 

Избраният подход за последващо оценяване на имоти, машини и съоръжения е моделът на цената на 
придобиване съгласно МСС 16, която е цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и 
натрупаните загуби от обезценка. Земята е изключение от това правило и се оценява по справедлива 
стойност. 

Последващи разходи 

Разходите за ремонт и поддръжка се признават като текущи разходи в момента на възникването им. 
Последващи разходи направени във връзка с имоти, машини и съоръжения, които по същество водят до 
замяна на определени компоненти, значителни части и агрегати, или до подобрения или до промяна на 
функционалното предназначение, се капитализират в балансовата стойност на съответния актив, като се 
преразглежда оставащия полезен живот на актива. Неамортизираната част от заменения компонент се 
отписва от балансовата стойност на актива и се признава като текущ разход за периода през, през който е 
направена замяната.  

При продажба или отписване на имоти, машини и съоръжения се отписва отчетната стойност и натрупаната 
амортизация на активите.  

Печалби или загуби от продажбата (отписването) се определят като разлика между получените суми и 
балансовата стойност на актива и се представят в „Други печалби, нетно“ в отчета за всеобхватния доход. 
Когато преоценени активи се продават, сумата на преоценъчния резерв се прехвърля в неразпределена 
печалба.  
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Амортизации 

Имоти, машини и съоръжения се амортизират по линейния метод за целия полезен живот на актива. 
Амортизацията на актива започва, в последващия месец, след като е активът е въведен в експлоатация или 
е на разположение за употреба. Земята не се амортизира. Полезният живот на активите се определя в 
съответствие с тяхното физическо  износване, характерните особености на оборудването, бъдещите 
намерения за употреба и очаквано морално остаряване.  

Очакваният полезен живот на най-големите категории на имоти, машини и съоръжения, е както следва: 

 
    
Сгради   25 години  
Машини и съоръжения  6 -7  години  
Компютърна техника  2 години  
Транспортни средства  4 години  
Стопански инвентар  6 - 7 години  
    

В края на всяка финансова година се извършва преглед на остатъчните стойности, полезния живот и 
прилаганите методи на амортизация на активите и ако очакванията се различават от предходните 
приблизителни оценки, последните се променят в бъдещи периоди. 

Дружеството е приело политика да капитализира и признава като машини и съоръжения, разходи който 
отговарят на изискванията на МСС 16 за признаването на актив и са с цена на придобиване над 700 лева. 

Инвестиционни имоти 
Инвестиционни имоти са имотите, държани за получаване на доходи от наем и/или от увеличаване на 
стойността им  (включително и имотите в процес на изграждане). Когато Дружеството използва само 
незначителна част от даден собствен имот за производство, доставка на стоки или услуги, или за 
административни цели (заетост по-малка от 25% се счита за незначителна), имотът се представя като 
инвестиционен имот. Инвестиционните имоти се оценяват по цена на придобиване, включително разходите 
за осъществяване на сделката.  

Избраният подход за последваща оценка на инвестиционните имоти е моделът на цената на придобиване по 
МСС 16, т.е. покупна цена намалена с натрупаните амортизации и обезценки. Инвестиционните имоти (без 
земи), се амортизират на линейна база за очаквания полезен живот, кой то е определен на 25 години.  

Един инвестиционен имот се отписва при освобождаването или когато инвестиционният имот е трайно 
изваден от употреба и  не се очакват бъдещи икономически изгоди от неговото освобождаване. Печалби и 
загуби, произтичащи от отписването на инвестиционен имот (представляващи разликата между нетните 
постъпления и балансовата стойност на актива) се признават в печалбата и загубата в периода на отписване 
на инвестиционния имот.  
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3.2 Нематериални активи 
Програмни продукти,  патенти и опитни образци 

Програмни продукти, патенти и свързаните с тях опитни образци, са основните елементи включени в 
нематериалните активи. Нематериалните активи се оценяват първоначално по цена на придобиване. Те се 
признават, ако е вероятно, че Дружеството ще получи очакваните бъдещи ползи, които са свързани с 
активите и ако стойността им може да бъде надеждно определена. След първоначалното признаване 
нематериалните активи се оценяват по себестойност, намалена с натрупаната амортизация и загубите от 
обезценка.  

Нематериалните активи се амортизират на основата на линейния метод при най-добра оценка за полезния 
им живот. Полезният живот на софтуера е 2  години. Полезният живот на патентите е срока на защитеността 
с патент, която се определя от Патентно ведомство на Република България.    

Разходите, свързани с поддържане на компютърни и софтуерни програми, се признават като разход в 
момента на възникването им. Разходите за развойна дейност, които са пряко свързани с получаването на 
патент от Патентно Ведомство на Република България се признават за нематериални активи, ако са спазени 
следните условия: 

• Техническа изпълнимост на разработката, защитена с патент 
• Разработката може да бъде използвана в производството на дружеството 
• Продуктите, в която е вложена разработката ще бъде използвани или продадени 
• Разходите по разработката и опитните образци, свързани със защитата на патента могат да бъдат 

надлежно оценени.  

Разходите, свързани с проектирането и произвеждането на опитни образци, които няма да доведат до защита 
на патент, а целят оптимизиране на производството и/или продукта се признават на разход в момента на 
възникването им.  

Нематериалните активи с ограничен полезен живот се амортизират за срока на полезния им живот и се 
тестват за обезценка, когато съществуват индикации, че стойността им е обезценена. Амортизационният 
период и  методът за амортизация на нематериалните активи с ограничен полезен живот се преглеждат най-
малко в края на всяка финансова година.  

Печалбите или загубите, възникващи при отписването на нематериален актив, представляващи разликата 
между нетните постъпления от продажбата и балансовата стойност на актива, се включват в печалбата или 
загубата за периода, когато активът бъде отписан. 

Разрешителни за продажба на продукция на определен пазар 
Дружеството извършва определени разходи за тестване на продуктите си, с цел защита на производствените 
характеристики,  безопасност и съответствие с определени национални стандарти. Резултатите от тестовете 
се представят пред съответната държавна сертифицираща институция, която издава право за продажба на 
определен продукт на територията на съответна държава за определен период. Дружеството признава 
нематериален дълготраен актив с полезен срок на живот равен на срока на валидност на разрешителното.   
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3.3 Обезценка на нефинансови активи  
Дружеството оценява към всяка отчетна дата дали съществува индикация, че даден актив може да бъде 
обезценен. При наличие на индикации или когато се изисква годишен тест за обезценка, Дружеството 
изготвя приблизителна оценка на възстановимата стойност на активите. Възстановимата стойност на 
активите е по-високата от справедливата стойност на актив или група активи, генерираща парични 
постъпления, намалена с разходи за продажба и тяхната стойност в употреба. Същата се определя за всеки 
отделен актив, освен ако активът не генерира парични постъпления, които са в голяма степен независими от 
други активи или групи от активи. Когато балансовата стойност на един актив или група активи, генерираща 
парични постъпления превишава неговата възстановима стойност, активът се счита за обезценен и 
стойността му се намалява до неговата възстановима стойност. 

Загуби от обезценка се признават във финансовия резултат за периода като други оперативни разходи, с 
изключение на земята, която преди това е преоценена, където преоценката е отнесена в капитала. В този 
случай обезценката се признава в собствения капитал до размера на всяка предишна преоценка. 

Към всяка отчетна дата се прави оценка дали индикаторите, довели до признати загуби от обезценка преди 
това, са намалели или вече не съществуват. Ако има такива индикации, Дружеството оценява 
възстановимата стойност на активите или групата активи, генерираща парични постъпления. Преди това 
призната загуба от обезценка се възстановява, само ако е налице промяна в предположенията, използвани 
да се определи възстановимата стойност след като е била призната последната загуба от обезценка. 
Възстановяването е ограничено, така че балансовата стойност на актива да не превишава възстановимата му 
стойност, нито да надвишава балансовата му стойност, която активът би имал нетно от амортизации, ако не 
беше обезценен в предходни години. Такова възстановяване се признава в отчета за всеобхватния доход за 
периода като намаление на други оперативни разходи, освен ако активът се отчита по справедлива стойност, 
в които случаи възстановяването на обезценката се признава в увеличение на резервите от преоценка. 

3.4 Нетекущи активи (или група от активи за отписване), държани за продажба 
Нетекущи активи (или група активи за отписване) се класифицират като активи, държани за продажба, 
когато тяхната балансова стойност, следва да бъде възстановена главно чрез продажба и е много вероятно, 
че продажбата ще бъде осъществена. Те се отчитат по по-ниската от балансовата и справедливата стойност, 
намалена с разходите за продажба, ако тяхната балансова стойност следва да възстанови по-скоро чрез 
продажба, а не чрез продължаваща употреба. 

3.5 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.  

Обичайните финансови инструменти на Дружеството са: парични средства и еквиваленти; търговки и други 
краткосрочни вземания,  лизингови задължения; търговски и други задължения, получени банкови и други 
заеми.  

Финансови активи 

Първоначално признаване, класифициране и оценяване  

При първоначалното им признаване, финансовите активи на Дружеството се класифицират в три групи, 
според последващата им оценка: по амортизирана стойност; по справедлива стойност през другият 
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 справедливи стойност през печалбата или загубата, се добавят преките 
разходи по сделката. Изключения са търговските вземания, които не съдържат съществен компонент на 
финансиране – те се оценяват на база цената на сделката, определена съгласно  МСФО 15  и издадената 
фактура.  

Покупките или продажбите на финансови активи, чиито условия изискват доставка на активи в рамките на 
дадени период от време, установен обикновено с нормативна разпоредба или действаща практика на 
съответния пазар,(най-вече българския)(редовни покупки), се признават на датата на търгуване (сделката), 
т.е.  датата на която Дружеството е поело ангажимент да закупи или продаде актива.  

Класификацията на финансовите активи при първоначалното им признаване зависи от характеристиките на: 
а) договорните парични потоци на съответния финансов актив и б) бизнес модела на Дружеството за 
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неговото управление. За да бъде класифициран и оценяван по амортизирана стойност или по справедлива 
стойност чрез 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 в дружеството се извършва анализ чрез тест на СПГЛ на ниво инструмент.  

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 произтичат от събирането на договорни парични потоци, на продажба на финансови 
активи, или и от двете.  

Последващо оценяване 

За целите на последващото оценяване, финансовите активи на дружеството се класифицират в четири 
категории: 

• Финансови активи по амортизирана стойност (дългови инструменти); 

• Финансови активи по справедлива стойност през другия всеобхватен доход с „рециклиране“ на 
кумулативни печалби или загуби (прилага се за дългови инструменти);  

• Финансови активи по справедлива стойност през другия всеобхватен доход без „рециклиране“ на 
кумулативни печалби или загуби (капиталови инструменти); 

• Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата  (прилага се за дългови и 
капиталови инструменти. 

Класификационни групи 

Финансови активи по амортизирана стойност (дългови инструменти) 

Дружеството класифицира и 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 цел получаването на договорните потоци от него, и 

• Условията по договора за финансов актив пораждат парични потоци на конкретни дати, които се 
представляват само плащания на 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 печалбата и загубата, 
ако активът бъде отписан, модифициран или обезценен.  

Финансовите активи по амортизирана стойност на Дружеството може да включват: парични средства и 
еквиваленти в банки, търговски вземания и други вземания. Те се представят на следните балансови позиции 
в отчета за финансовото състояние: парични средства и еквиваленти, търговски и други вземания.  
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Финансови активи по справедлива стойност през другия всеобхватен (дългови инструменти)(за бъдещи 
операции) 

Дружеството класифицира и оценява дълговите си инструменти по справедлива стойност през другия 
всеобхватен доход, когато са удовлетворени и двете условия по-долу: 

• Финансовият актив се държи и използва в рамките на бизнес модел с цел както за събиране на 
договорните парични потоци, така и за продажбата му, и  

• Условията по договора на финансовия актив пораждат парични потоци на конкретни дати, които 
представляват само плащания на главницата и лихвата върху неиздължената сума на главницата.  

По отношение на дълговите инструменти по справедлива стойност през другия всеобхватен доход, 
приходите от лихви, валутната преоценка и загубите от обезценка вкл. и тяхното възстановяване, се 
признават в печалбата или загубата и се изчисляват по същия начин както тези за финансовите активи, 
оценявани по амортизирана стойност. Останалите промени в справедливата стойност се признават в другия 
всеобхватен доход като резерв от оценки до справедлива стойност. При отписване, кумулативната печалба 
или загуба, призната в другия всеобхватен доход, се рекласифицира ( рециклира) през печалбата или 
загубата.  

Дълговите инструменти по справедлива стойност през другия всеобхватен доход на Дружеството могат да 
включват: инвестиции в котирани дългови инструменти (корпоративни облигации), които са представени в 
статията „дългосрочни инвестиции“ в отчета за финансовото състояние.  

Финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход 

При първоначалното им признаване Дружеството може да направи неотменим избор да класифицира 
определени капиталови инструменти като такива, определяни по справедлива стойност в другия 
всеобхватен доход, но само когато те отговорят на определението за собствен капитал съгласно МСС22 
Финансови инструменти: представяне и не се държат с цел търгуване. Класификацията се определя на база 
индивидуално ниво, инструмент по инструмент.  

Обичайно – малцинствени капиталови инвестиции, които се държат дългосрочно и във връзка с бизнес 
интересите на дружеството. Те са представени в отчета за финансовото състояние в статия „инвестиции“ 

При отписване на тези активи, печалбите и загубите от оценка до справедлива стойност, признати в другия 
всеобхватен доход, не се отчитат (рециклират) през печалбата или загубата. Дивидентите се признават като 
„финансови приходи“ в печалбата или загубата, когато правото върху плащането бъде установено, с 
изключение на случаите, когато дружеството извлича ползи от тези постъпления като възстановяване на 
част от цената на придобиване на финансовия актив, в който случай печалбите се отчитат в другия 
всеобхватен доход. Капиталовите инструменти, определени като такива по справедлива стойност в другия 
всеобхватен доход, не са обект на тест за обезценка.  

Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата  

Финансовите  активи по справедлива стойност  през печалбата или загубата включват: финансови активи, 
определени при първоначалното им признаване като такива по справедлива стойност през печалбата или 
загубата, или финансови активи, които задължително се изисква да бъдат оценявани по справедлива 
стойност. Деривативните, включително отделените внедрени деривативи, също са класифицират като 
държани за търгуване, освен ако не са определени като ефективни хеджиращи инструменти.  

Независимо от критериите за дълговите инструменти, които следва да бъдат класифицирани по 
амортизирана стойност или по справедлива стойност през другия всеобхватен доход, както е описано по-
горе, дълговите инструменти могат да бъдат определяни като такива по справедлива стойност през 
печалбата или загубата при първоначалното им признаване, ако така се елиминира или се намалява 
съществено счетоводно несъответствие.  

Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата се представят в отчета за 
финансовото състояние по справедлива стойност, като нетните промени в справедливата стойност се 
признават в печалбата или загубата.      
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Тази категория включва деривативни инструменти, както и регистрирани за търговия на фондови борси 
капиталови инструменти, за които дружеството не е направило неотменим избор да се класифицира като 
такива по справедлива стойност през другия всеобхватен доход. Дивидентите по такива капиталови 
инструменти също се признават  в статията „финансови приходи“ в отчета за всеобхватния доход                                                                                                                                                                                             
(в печалбата или загубата), когато бъде установено правото за получаване на плащане.   

Дериватив, внедрен в хибриден договор с финансов пасив или нефинансов основен инструмент, се отделя 
от основния инструмент и се отчита като отделен дериватив, ако: икономическите характеристики и рискове 
не са тясно свързани с основния инструмент; отделен инструмент със същите условия като внедрения 
дериватив би отговорил на дефиницията за дериватив; и хибридният договор не се оценява по справедлива 
стойност през печалбата или загубата. Внедрените деривативи се оценяват по справедлива стойност, като 
промените в нея се признават в печалбата или загубата. Преоценка се извършва единствено ако е налице или 
промяна в условията на договора, която съществено модифицира паричните потоци, които биха били 
изисквани в противен случай, или ако е налице рекласификация на финансов актив извън категорията по 
справедлива стойност през печалбата или загубата. 

Дериватив, внедрен в хибриден договор, съдържащ като основен инструмент финансов актив, не се отчита 
отделно. Изискването е основния инструмент – финансов актив, заедно с внедрения дериватив, да бъде 
класифициран в своята цялост като финансов актив по справедлива стойност през печалба и загуба. 

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 на актива; или б) Дружеството нито 
е прехвърлило, нито е запазило в значителна степен всички рискове и ползи от собствеността 
върху актива, но е прехвърлило контрола върху него.  

Когато Дружеството е прехвърлило договорните си права 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 финансов актив до степента на продължаващото си 
участие в него. В този случай Дружеството признава и свързаното с това задължение. Прехвърленият актив 
и свързаното задължение се оценяват на база, която отразява правата и задълженията, които Дружеството е 
запазило. 

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

Обезценка на финансови активи 

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, дисконитрани с 
първоначалния ефективен лихвен процент. Очакваните парични потоци включват и паричните потоци от 
продажбата на държаното обезпечение или други кредитни подобрения, които представляват част от 
условията на договора.  
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Предоставени заеми на свързани  и трети лица, други съществени индивидуални вземания, и парични 
средства и еквиваленти. Финансови гаранции (за бъдещи операции)  

За изчислението на очакваните кредитни загуби по предоставени заеми на свързани и трети лица, 
съществени индивидуални търговски вземания, вкл. паричните средства и еквиваленти в банки, 
Дружеството прилага общия подход на обезценка, определен от МСФО 9. Съгласно този подход 
Дружеството прилагат „тристепенен“ модел на обезценка въз основа на промени спрямо първоначалното 
признаване на кредитното качество на финансовия инструмент (актив). Използваната от Дружеството 
категоризация за оценка на кредитния риск, свързан със заемите, финансови гаранции и други индивидуални 
вземания е както следва: 

 

Категория  Описание  База за признаване на очакваните 
кредитни загуби 

Редовни (етап 1)  Длъжникът е с нисък риск от 
неизпълнение и няма просрочени 
плащания 

 12 месеца очаквани кредитни загуби 

Съмнителни (етап 2)  Дължимите суми са с просрочия 
над 30 дни или има съществено 
увеличение на кредитния риск в 
сравнение с първоначалното 
признаване 

 Очакваните кредитни загуби за целия 
срок на актива – кредитно 
необезценен 

В неизпълнение (етап 
3) 

 Дължимите суми са в просрочие 
над 90 дни или има доказателство, 
че активът е кредитно обезценен 

 Очакваните загуби за целия срок на 
актива – кредитно обезценен. 

Търговски вземания, активи по договори и други краткосрочни вземания 

За изчисляване на очакваните кредитни загуби на търговски вземания и други краткосрочни вземания 
Дружеството е избрало и прилага опростен подход на база матрици за изчисление на очаквани кредитни 
загуби и не проследява последващите промени в кредитния им риск. При този подход Дружеството признава 
коректив (провизия за обезценка) въз основа на очакваната кредитна загуба за целия срок на вземанията към 
всяко отчетна дата. Дружеството разработва и прилага матрица за провизиране, която се базира на 
историческия опит по отношение на кредитните загуби, коригирани с очакваните трендове на събираемост 
и прогнозни фактори, специфични за длъжниците и икономическите условия, за които е установена 
корелационна връзка с процента на кредитните загуби.  

Обичайно дружеството приема, че датата на икономическа загуба от несъбираемост възниква 36 месеца от 
първия ден на просрочие.   

Финансови пасиви 

Първоначално признаване, класифициране и оценяване  

При първоначалното им признаване финансовите пасиви се класифицират като: такива по справедлива 
стойност в печалбата или загубата вкл. деривативи, или като пасиви по амортизирана стойност като: заеми 
и други привлечени средства, търговски и други задължения, задължения по лизинг. 

Първоначално всички финансови пасиви се признават по справедлива стойност, а в случая на заеми и 
привлечени средства , и търговски и други задължения, нетно от преките разходи по сделката.  

Финансовите пасиви на дружеството включват търговски и други задължения, заеми и други привлечени 
средства, включително и банкови овърдрафти.  
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Последващо оценяване 

Последващото оценяване на финансовите пасиви зависи от тяхната класификация, представена по-долу: 

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). 

Компенсиране (нетиране) на финансови инструменти 

Финансовите активи и финансовите пасиви се компенсират (нетират) и в  отчета за финансовото състояние 
се отразява нетната сума, ако съществува приложимо законно право за на признатите суми и ако е налице 
намерение за уреждане на нетна основа, или за едновременно реализирани на активите и уреждане на 
пасивите.  

Това изискване произтича от идеята на реалната стопанска същност на отношенията на Дружеството с даден 
контрагент, че при едновременно съществуване на тези две  изисквания очакваният фактически бъдещ 
паричен поток и ползи от тези разчети за Дружеството е нетния поток, т.е. нетната сума отразява реалното 
право или задължение на Дружеството от тези финансови инструменти, при всички обстоятелства да получи 
или плати единствено  само нетната сума.   

Ако не са налице едновременно и двете условия се приема, че правата и задълженията на Дружеството по 
повод тези насрещни финансови инструменти (разчети) не се изчерпват при всички ситуации само и 
единствено с получаването или  плащането на нетната сума.  

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 на дружеството 
- 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 второто условие „задължително намерение за 
уреждане на тези разчети на нетна база“. От издателя да направи  определени плащания, за да възстанови на 
притежателя загубата, която е претърпял, тъй като даден длъжник не е  

Дружеството не държи активи и пасиви, които да отговарят едновременно и на двете условия, съответно не 
прилага компенсиране (нетиране) на финансови инструменти.  

Деривативни финансови инструменти 

Дружеството не използва деривативни финансови инструменти.  
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3.6 Материални запаси 

Материалните запаси са оценени във финансовия отчет както следва: 
• суровини, материали и стоки - по по-ниската от: доставната цена на придобиване (себестойност) 
и нетната им реализируема стойност;  
• готова продукция, полуфабрикати и незавършено производство – по по-ниската от: 
производствената себестойност и нетната реализируема стойност;  

Разходите, които се извършват, за да доведат даден продукт от материалните запаси в неговото настоящо 
състояние и местонахождение, се включват в цената на придобиване (себестойността), както следва: 

• суровини, материали и стоки – всички доставни разходи, които включват покупната цена, вносни 
мита и такси, транспортни разходи, невъзстановяеми данъци и други разходи, които допринасят за 
привеждане на материалите и стоките в готов за тяхното използване (реализация) вид 

• готова продукция, полуфабрикати и незавършено производство – всички необходими 
производствени разходи, които формират производствената себестойност, като в нея се включват 
преките разходи на материали и труд и приспадащата се част от общопроизводствените разходи 
(променливи и постоянни), с изключение на административните разходи, курсовите разлики и 
разходите по привлечени финансови ресурси. 

Включването на условно постоянните общопроизводствени разходи в производствената себестойност на 
произвежданата готова продукция, полуфабрикати и незавършеното производство се извършва на базата на 
нормален капацитет.  

Избраните от Дружеството бази за разпределението им по продукти са: 
• за производството на трансформатори – произведената продукция ; 
• за производството на стъпални регулатори –произведената продукция; 

При употребата (влагане и продажбата) на материалните запаси те се изписват текущо, като се използва 
методът на средно-претеглената цена (себестойност). 

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. 

3.7 Търговски и други вземания 

Търговските вземания представляват безусловно право на Дружеството да получи възнаграждение по 
договори с клиенти и други контрагенти (т.е. то е обвързано само с изтичане на време преди изплащането 
на възнаграждението). 

Първоначално оценяване 
Търговските вземания се признават първоначално по справедлива стойност на база цената на сделката, която 
стойност е обичайно равна на фактурната им стойност, 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 клиента - длъжник . 

Последващо оценяване 
Дружеството държи търговските вземания единствено с цел събиране на договорни парични потоци и ги 
оценява последващо по амортизирана стойност, намалена с размера на натрупаната обезценка за кредитни 
загуби. (Приложение № 3.3 Обезценка на нефинансови активи). 

Обезценка 
Дружеството прилага модела на очакваните кредитни загуби за целия срок на всички търговски вземания, 
използвайки опростения подход, определен от МСФО 9, и на база матричен модел за процента на загубата.  

Балансовата стойност на актива се намалява, чрез използването на корективна сметка, а стойността на 
загубата се отразява в отчета за всеобхватния доход като „Други оперативни разходи“. Получената 
балансова стойност е приблизително равна на настоящата стойност на очакваните бъдещи парични потоци. 
Когато търговското вземане е несъбираемо, то се отписва срещу корективната сметка на търговските 
вземания. Последващо възстановяване на стойността, отписани по-рано, се признават в „Други приходи“ в 
печалбата и загубата за периода.  
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3.8 Парични средства и парични еквиваленти 
Паричните средства включват касовите наличности и наличностите по разплащателните сметки.  

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 инвестиционни кредити се включват като плащания за финансова дейност, 
а лихвите, свързани с кредити, обслужващи текущата дейност (за оборотни средства), се включват 
в оперативна дейност 
• получените лихви по просрочени търговски вземания се включват в състава на паричните потоци 
от оперативна дейност към постъпленията от клиенти; 
• получените лихви от депозити в банки се включват в състава на паричните потоци от 
инвестиционна дейност; 
• платеният ДДС по покупки на дълготрайни активи от чуждестранни доставчици се посочва на 
позиция “Платени данъци”, а при доставка на дълготрайни активи от страната се посочва на позиция 
“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 (месец). 
• трайно блокираните парични средства над 3 месеца не сe третират като парични средства и 
еквиваленти. 

3.9 Акционерен капитал и резерви 

Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД е акционерно дружество. Акционерите отговарят за 
задълженията на дружеството до размера на своето акционерно участие в капитала и могат да претендират 
връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност. Обикновените акции се 
класифицират като капитал. Разходите по емисията на нови акции или опции, които са пряко свързани с нея, 
се отчитат в собствения капитал като намаление на постъпленията от емисията. 

Съгласно изискванията на Търговския закон и устава дружеството е длъжно да формира и резерв “фонд 
Резервен” (законови резерви), 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.  

3.10 Търговски и други задължения 
Търговските и другите текущи задължения се представят 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 по метода на ефективната лихва (Приложение № 3.3 Обезценка на нефинансови активи). 
Търговските и другите задължения са представени като текущи пасиви, освен ако плащането не се дължи в 
рамките на 12 месеца след края на отчетния период. 
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3.11 Лихвоносни заеми и други привлечени финансови ресурси 

Всички заеми и други привлечени финансови ресурси се представят 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 по амортизирана стойност, чрез прилагане на метода на ефективната лихва 
(ефективен лихвен процент). Амортизираната стойност е изчислена като са взети предвид всички видове 
такси, комисионни и други разходи, вкл. отстъпки или премии, асоциирани с тези заеми. Печалбите и 
загубите се признават в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) като финансови 
приходи или финансови разходи (лихви) през периода на амортизацията или когато задълженията се 
отпишат или редуцират (Приложение № 3.3  ) ). 

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. 

Разходите за лихви се признават за срока на финансовия инструмент на база метода на ефективния лихвен 
процент. 

3.12 Текущи и отсрочени данъци 
Разходите за данъци за периода включват текущи и отсрочени данъци. Данъкът се признава в печалбата или 
загубата, с изключение на случаите, в които е свързан с позиции, признати директно в капитала. В този 
случай, данъкът се признава също в капитала. 

Текущ данък върху доходите 

Текущите данъчни активи и пасиви за текущия и предходни периоди се признават по сумата, която се очаква 
да бъде възстановена от или платена на данъчните власти. При изчисление на текущите данъци се прилагат 
данъчните ставки и данъчните закони, които са в сила или са в значителна степен приети към отчетната дата. 
Ръководството анализира отделните позиции в данъчната декларация, за които приложимите данъчни 
разпоредби са предмет на тълкуване и признава провизии, когато това е уместно. 

Текущите данъци се признават директно в собствения капитал или в другия всеобхватен доход, когато 
данъкът се отнася до статии, които са били признати извън печалбата или загубата за периода. 

Отсрочен данък върху доходите 

Отсрочените данъци върху печалбата са определени, като се прилага методът на задълженията, на база на 
временните разлики произлизащи между данъчните основи на активите и пасивите и техните балансови 
стойности във финансовия отчет. Отсрочени данъци не се признават ако произлизат от първоначалното 
признаване на актив или пасив в сделка различна от бизнес комбинация и която на датата на сделката не се 
отразява нито на счетоводната, нито на облагаемата печалба или загуба. Отсрочените данъци се определят 
чрез прилагането на тези данъчни ставки и нормативна уредба, които са в сила или по същество въведени в 
сила към отчетната дата и се очаква да бъдат приложени, когато отсрочените данъчни активи или 
отсрочените данъчни пасиви се реализират или уредят. 

Активи по отсрочени данъци се признават за всички намаляеми временни разлики, пренесени неизползвани 
данъчни кредити и неизползвани данъчни загуби, до степента, до която е вероятно да е налице облагаема 
печалба, срещу която да бъдат използвани намаляемите временни разлики, пренесените неизползвани 
данъчни кредити и неизползваните данъчни загуби освен ако отсроченият данъчен актив възниква от 
първоначално признаване на актив или пасив от дадена сделка, която не е бизнес комбинация и не влияе 
нито върху счетоводната печалба, нито върху данъчната печалба или загуба към момента на извършване на 
сделката. 

Дружеството извършва преглед на балансовата стойност на отсрочените данъчни активи към всяка отчетна 
дата и я намалява до степента, до която вече не е вероятно да бъде реализирана достатъчна облагаема 
печалба, която да позволява целия или част от отсрочения данъчен актив да бъде възстановен. Непризнатите 
отсрочени данъчни активи се преразглеждат към всяка отчетна дата и се признават до степента, до която е 
станало вероятно да бъде реализирана бъдеща облагаема печалба, която да позволи отсрочения данъчен 
актив да бъде възстановен. 
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Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват по данъчните ставки, които се очаква да бъдат в сила за 
периода, в който активът се реализира или пасивът се уреди, въз основа на данъчните ставки (и данъчни 
закони), действащи или влезли в сила, в значителна степен, към отчетната дата. 

Отсрочените данъци, свързани със статии, признати извън печалбата или загубата, се признават извън 
печалбата или загубата. Отсрочените данъци се признават в зависимост от свързаната с тях сделка или в 
другия всеобхватен доход, или директно в собствения капитал. 

Дружеството компенсира отсрочени данъчни активи и пасиви само тогава, когато има законово право да 
приспада текущи данъчни активи срещу текущи данъчни пасиви и отсрочените данъчни активи и пасиви се 
отнасят до данъци върху дохода, наложени от един и същ данъчен орган за едно и също данъчнозадължено 
предприятие. 

Данък върху добавената стойност (ДДС) 

Приходите, разходите и активите се признават нетно от ДДС, с изключение на случаите, когато: 

• ДДС, възникващ при покупка на активи или услуги не е възстановим от данъчните власти, в който 
случай ДДС се признава като част от цената на придобиване на актива или като част от съответната 
разходна позиция, както това е уместно; и 

• вземанията и задълженията, които се отчитат с включен ДДС. 

Нетната сума на ДДС, възстановима от или дължима на данъчните власти, се включва в стойността на 
вземанията или задълженията в отчета за финансовото състояние. 

3.13 Доходи на наети лица  

Планове с дефинирани вноски 
Според българското законодателство, Дружеството е задължено да плаща вноски на фондовете за социално 
осигуряване. Това задължение е за служителите на пълно работно време, и предвижда изплащане вноски от 
работодателя и от служителите в размер на определените проценти в Кодекса за социално осигуряване. Тези 
вноски се признават като разход в печалбата и загубата за периода, за който се отнасят. 

Краткосрочни доходи на персонала 
Краткосрочните доходи на персонала включват заплати, възнаграждения, междинни и годишни бонуси, 
социални разходи, (платими в рамките на 12 месеца след края на периода, когато служителят е извършил 
услугата, или са изпълнени необходимите условия се признават  като разход в отчета за всеобхватния доход 
в периода, когато услугата е била извършена или изискванията са били изпълнение и се признава като 
нетекущо задължение (намалено с вече платени суми и удръжки) по тяхната недисконтирана стойност.  

Задълженията на Дружеството за социално и здравно осигуряване се признават като текущ разход и 
задължение по тяхната недисконтирана стойност, заедно със съответните обезщетения и в рамките на срока 
на съответните доходи, с които са свързани. 

Към всяка отчетна дата Групата отчита очакваните разходи за компенсируеми отпуски, която сума се очаква 
да бъде изплатена като резултат от неползваното право. Сумата на компенсациите включва очакваните 
разходи за възнаграждения на служителите и задължителни социално осигурителни вноски, дължими от 
работодателя. 

Пенсионни обезщетения 
В съответствие с изискванията на Кодекса на труда, работодателят е длъжен да заплати обезщетение на 
персонала при настъпване на възраст за пенсиониране, което в зависимост от трудовия стаж във Компанията, 
варира между 2 и 6 брутни месечни работни заплати към датата на прекратяване на заетостта. Тези плащания 
се класифицират като Дефинирани доходи след пенсиониране. 

Изчисляването на размера на тези пенсионни задължения изисква участието на квалифицирани актюери, за 
да се определи тяхната настояща стойност към датата на финансовия отчет, която е включена в отчета за 
финансовото състояние, и съответно промяната в стойността им, която е включена в отчета за всеобхватния 
доход. За целта се използва кредитният метод на прогнозните единици. 

Преоценките, възникващи от планове с дефинирани доходи, представляват актюерски печалби и загуби, 
които се признават в друг всеобхватен доход (ДВД). Нетни разходи за лихви и други разходи, свързани с 
планове за дефинирани доходи, се признават в печалбата или загубата.  
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Обезщетения при напускане 

Дружеството признава задължения към служители за прекратяване на заетостта преди настъпването на 
нормалната дата за пенсиониране, когато има ангажимент, съгласно оповестен план да прекрати трудовото 
правоотношение с наети лица без възможност за оттегляне на ангажимента или в случай на направено 
предложение за доброволно напускане. Обезщетения, дължими след повече от 12 месеца, се дисконтират и 
представят в отчета за финансовото състояние по тяхната настояща стойност. 

Провизии за преструктуриране и правни искове 
Провизии се признават, когато Дружеството има настоящо задължение (правно или конструктивно) в 
резултат на минали събития, очаква се да възникнат изходящи парични потоци за погасяване на 
задължението. Провизиите за преструктуриране включват обезщетенията при напускане.  

Измерването на провизиите, се основава на най-добрите преценки на ръководството към отчетната дата, 
свързани с разходи, които се очаква, че ще бъдат направени за погасяване на дадено задължение. Ако 
задължението е дългосрочно, очакваната сума се дисконтира. 

Когато част от ресурсите, необходими за уреждане на задължението се очаква да бъдат възстановени от 
трета страна, дружеството признава вземане, ако е сигурно, че възстановяването ще бъде направено и 
неговата стойност може да бъде надеждно измерена. Приходите се признават в същата категория във 
финансовия резултат за периода, в която се начисляват и разходите за провизията 

3.14 Приходи 

3.14.1 Признаване на приходи 

Дружеството прие МСФО 15 Приходи от договори с клиенти на 1 януари 2018 г. В съответствие с 
преходните разпоредби в МСФО 15, Дружеството е приело новите правила ретроспективно, като това не е 
довело до корекции на сумите, признати в баланса към датата на първоначално приемане (1 януари 2018 г.) 
и към началото на най-ранния представен период (1 януари 2017 г.). 

Приходите включват всички приходи от обичайната стопанска дейност на Дружеството, включваща не само 
основната дейност, но и други регулярни продажби на стоки или предоставяне на услуги, както и приходи 
от неустойки и лихви по договори.  

Печалбите от продажба на имоти, машини и съоръжения, инвестиционни имоти или нематериални активи 
не се класифицират като приходи, а се представят в други печалби, нетно.  

Приходите се признават нетно от ДДС, 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 
са 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 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.  
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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. 

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. 

3.14.2 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. При 
определянето на цената на сделката, Дружеството взема предвид условията на договора и обичайните си 
търговски практики, вкл. 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 е уредено частично. 
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3.14.3 Задължения за изпълнение по договори с клиенти 
Продажбите на трансформатори и стъпални регулатори са в страната и чужбина, по собствена на 
Дружеството спецификация (технология). Продажбите обичайно включват доставка на оборудване – 
трансформатор и/или стъпален регулатор, доставка на резервни части, супервзия при монтаж и въвеждане в 
експлоатация, гаранционно обслужване.  

Съществуват както договори с пакетни цени за част от задълженията, така и договори с индивидуални цени 
за всяко едно задължение за доставка по договора. Приходите от продажба на продукция се признават на 
ниво индивидуален договор, като се преценява дали обещаните стоки и/или услуги са отделни задължения 
за изпълнение. 

Преценката за това се извършва в зависимост от момента на прехвърляне на контрола върху оборудването 
и взаимозависимостите между отделните компоненти на договора 

Обичайно контролът върху оборудването се прехвърля към клиента в точно определен времеви момент, с 
доставката на оборудването (апаратурата) на уговореното местоназначение и предаването на физическото 
владение на клиента. От този момент Дружеството прехвърля всички рискове и изгоди, свързани с 
оборудването, предмет на договора с клиента, и клиентът има възможност да се разпорежда и направлява 
използването му. 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 продадената продукция се прави на базата 
на договорените условия на продажба по ИНКОТЕРМС. 

Услугите по монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа, които се продават заедно с 
оборудването, обичайно се извършват след неговата доставка и имат относителна независимост. Тези услуги 
се отчитат като отделно задължение за изпълнение, тъй като: а) могат да бъдат извършени от друг доставчик; 
б) в повечето случаи услугите са краткосрочни и нямат специфичен характер; в) не модифицират 
доставеното оборудване (апаратура) и не са взаимосвързани и интегрирани с него. Затова е оценено, че в 
тези случаи, контролът върху услугите по монтаж, пускане в експлоатация и обучение за работа се прехвърля 
в периода от времето при тяхното предоставяне, тъй като се извършват върху актив, контролиран от 
клиента и той получава и консумира ползите от тях едновременно с изпълнението на услугите. Приходите 
от извършените услуги се признават в течение на времето, като за измерване на напредъка по договора 
(етапа на завършеност) се използва метод базиран на оценка на постигнатите резултати. Този метод е 
определен като най-подходящ за измерване на напредъка, доколкото най-адекватно описва схемата на 
прехвърляне на контрола и удовлетворяване на задълженията, и съответно най-точно отразява нивото на 
всички незавършени дейности. 

3.14.4 Гаранционно обслужване 
Предлаганото гаранционно обслужване обичайно включва стандартна гаранционна клауза, която 
установява, че продаденото оборудване (апаратура) отговаря на договорените спецификации и стандартни 
условия за качество в рамките на обичайния гаранционен срок (обичайно 24 месеца) и се покрива от 
производителя. 

3.14.5 Транспорт при продажба на продукция и стоки 
Обичайно при продажба на трансформатори 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. 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. 

Поради спецификата на произведената продукция, в случай, че клиентът иска да му бъде предоставена 
услуга по транспорт, след прехвърляне на контрола върху продукцията, същата се договаря на етап 
сключване на договор с клиента и е част от продажната цена на оборудването. Съответно Дружеството не 
отчита услугата по транспорт като отделно задължение за изпълнение,  защото транспортът не може да се 
извърши от друг доставчик. 
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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 Дружеството извършва услугите или ангажира доставчик на услуги - трета страна, която 
да ги извърши; и б) тя договаря цената на услугите самостоятелно и без намеса от страна на клиента. 

3.14.6 Цена на сделката и условия за плащане 
Договорената продажната цена при договорите за продажба на оборудване (апаратура) обичайно е обща за 
конкретния договор и/или оборудване. Поради това възнаграждението по договора, на което дружеството 
очаква да има право (цената на сделката) се разпределя към всяко отделно задължение за изпълнение на база 
индивидуалните продажни цени, определени приблизително чрез метода „разходи плюс марж”. 

При определяне на цената на сделката Дружеството взима предвид още различните форми на променливо 
възнаграждение и други суми (възнаграждения), дължими на клиента. 

Променливо възнаграждение 

• Компенсация за скрити дефекти: клиента може да предявява рекламации за скрити дефекти 
(рекламации за качество) през целия срок на годност на продадените стоки, който може да варира 
от една до пет години. Предявените рекламации за качество се уреждат чрез предоставяне на нова 
годна резервна част или чрез възстановяване на заплатената от клиента сума сам да достави и замени 
дефектната част. При определяне на дължимите към края на отчетния период компенсации за 
скрити дефекти се взема предвид въведената от Групата система за гарантиране качеството на 
производството и натрупания опит. 

• Неустойки, дължими на клиента: при неточно изпълнение на задълженията по договор от страна 
на Групата, обичайно във връзка с неспазване на договорения срок за доставка и/или във връзка с 
оставащия срок на годност на доставените продукти (продукция и стоки). Те се включват в 
намаление на цената на сделката, само ако плащането им е твърде вероятно. Опитът на Дружеството 
показва, че исторически договореностите се спазват и Дружеството не е начислява задължения за 
плащане на неустойки. 

• Неустойки, дължими от клиента: променливо възнаграждение под формата на неустойки поради 
забавено плащане от страна на клиента. Получаването на тези възнаграждения зависи от действията 
на клиента и е извън контрола на Дружеството. Те се включват като част от цената на сделката, само 
когато несигурността за получаването им е разрешена. Включването на неустойките (дължими от и 
на клиента) като част от цената на сделката се преценява за всеки отделен договор и подлежи на 
преразглеждане в края на всеки отчетен период. 

Очакваното променливо възнаграждение под формата на различни неустойки, компенсации и право на 
връщане се определя и оценява на база натрупания исторически търговски опит с клиентите и се признава 
като корекция за целите на цената по сделката и съответно на приходите (като компонент „увеличение“ или 
„намаление“) само до степента, до която е много вероятно, че няма да настъпи съществена обратна промяна 
в размера на кумулативно признатите приходи, включително поради наличието на ограничения за оценка. 
Всички последващи промени в размера на променливото възнаграждение се признават като корекция на 
приходите (като увеличение или намаление) към датата на промяната и/или разрешаване на несигурността. 
В края на всеки отчетен период Дружеството актуализира цена на сделките, в т.ч. дали приблизителната 
оценка съдържа ограничения, така че да представи вярно съществуващите и настъпилите през отчетния 
период обстоятелства. При оценка на променливото възнаграждение, Дружеството използва метода на най-
вероятната стойност. 
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Съществен финансов компонент 

Обичайният кредитен период е от 30 до 90 дни след доставката на оборудването. При повечето продажби 
плащането може да е частично авансово, като платените авансово суми се възстановяват ако не са закупени 
материали по договора. Събраните авансово плащания от клиентите се представят в отчета за финансово 
състояние като пасиви по договори с клиенти.  

Дружеството е направило анализ и е установило, че цената са сделката не съдържа елемент  на финансиране, 
тъй като а) договореният с клиента срок за плащане не се различава от обичайния за този тип сделки и при 
сключване на договора за продажба няма изрично договорено разсрочено плащане; б) самите продажни цени 
не включват елемент на финансиране (лихва); в) забавянето в плащанията е в резултат на самото финансово 
състояние и кредитния риск на клиентите; г) при забава на плащане от страна на клиентите, за част от 
клиентите, Дружеството начислява лихва (неустойка) в размер на договорена лихва за просрочие, считано 
от датата на просрочие; д) елементът на финансиране възниква от датата на просрочие, от която датата 
Дружеството начислява лихва за забава върху сумите, които са определени на база продажните цени; е) 
клиентът заплаща начислените лихви (неустойки), като те отразяват и ефекта на стойността на парите във 
времето. 

Признатите приходи от лихви поради неплащане в срок от клиентите се представят към финансови приходи 
в отчета за всеобхватния доход 

3.14.7 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 поема директни и специфично направени разходи за получаване на 
договори с клиенти [комисионни агенти] и разходи за изпълнение на такива договори, които не биха 
възникнали, ако съответните договори не бяха сключени. 

3.14.8 Салда по договори с клиенти 

Активи по договори 

Активът по договор е правото на Дружеството да получи възнаграждение в замяна на стоките или услугите, 
които е прехвърлила 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 единственото условие за това, плащането на възнаграждението 
да стане дължимо, е изтичането на определен период от време. 
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Пасиви по договори 

Като пасив по договор Дружеството представя получените от клиента плащания и/или безусловно право да 
получи плащане, преди да е изпълнила 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 
състояние. 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. 

3.15 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. 

Загубите, възникнали в резултат на преоценка на инвестиционни имоти до справедлива стойност, се 
представят в консолидирания отчет за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) на ред 
„други доходи/(загуби) от дейността”. 
 

3.16 Финансови приходи и разходи 
Финансовите приходи се включват в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината), 
когато възникнат, и се състоят от: приходи от лихви по предоставени заеми и срочни депозити, приходи от 
лихви по просрочени вземания, нетна печалба от курсови разлики по заеми в чуждестранна валута. 

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). 

Финансовите разходи се включват в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината), 
когато възникнат, като се посочват отделно от финансовите приходи и се състоят от: разходи за лихви по 
получени заеми, разходи за лихви по лизинг, банкови такси по заеми и гаранции. 

3.17 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. 
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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 таблети, персонални компютри, телефони, офис техника и други). 

Дружеството не се е възползвало от практическата целесъобразна мярка на МСФО 16, която позволява на 
лизингополучателя за всеки клас идентифициран актив да не отделя нелизинговите от лизинговите 
компоненти, а вместо това да отчита всеки лизингов компонент и свързаните с него нелизингови компоненти 
като отделен лизингов компонент. За договори, които съдържат лизинг на един или повече лизингови и 
нелизингови компоненти, Дружеството прилага политика да разпределя възнаграждението по договори, 
които съдържат лизингови и нелизингови компоненти, на база относителните единични цени на лизинговите 
компоненти и съвкупната единична цена на нелизинговите компоненти. 

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 
дружествата-лизингополучатели. 

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: 

o размера на първоначалната оценка на задълженията по лизинг; 
o лизингови плащания, извършени към или преди началната дата, намалени с получените стимули по 

договорите за лизинг; 
o първоначалните преки разходи, извършени от дружествата от Групата, в качеството им на 

лизингополучатели; 
o разходи за възстановяване, които дружествата ще направят 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, тя го амортизира за полезния му живот. Амортизацията започва да се начислява от 
датата на стартиране на лизинга. 

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 (когато 
възстановимата стойност е по-ниска от балансовата), и се представят в отчета за всеобхватния доход като 
обезценка на нетекущи активи. 
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Активите „право на ползване” са представят към Имоти, машини и оборудване 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: 

o фиксирани плащания (включително фиксирани по същество лизингови плащания), намалени с 
подлежащите на получаване лизингови стимули; 

o променливи лизингови плащания, зависещи от индекси или проценти първоначално оценени, 
използвайки индексите или процентите на датата на стартиране на лизинга; 

o цената за упражняване на опцията за покупка, ако е достатъчно сигурно, че дружеството-
лизингополучател ще ползва тази опция; 

o 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; 

o 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, което то би платило в 
случай, че заемат 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 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, Дългосрочни задължения към свързани лица - нетекуща част и Задължения към свързани 
предприятия – текуща част. 

Дружеството оценява последващо задължението по лизинг като: 

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

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

o преоценява балансовата стойност на задълженията по лизинг, за да отрази преоценките или 
измененията на лизинговия договор; 

o гаранциите за остатъчна стойност се преразглеждат и коригират, ако е необходимо към края на 
всеки отчетен период. 
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Дружеството преоценява задълженията си по лизинг (при което извършва и кореспондиращи записвания 
към съответните активи „право на ползване“), когато: 

o 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; 

o 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); 

o 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 на сгради и транспортни 
средства и за лизинговите си договори на активи на ниска стойност, представляващи принтери и други 
устройства, 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. 

Лизингодател (за бъдещи операции) 

Дружеството класифицира всеки от своите лизингови договори като договор за оперативен или договор за 
финансов лизинг. Когато с договора за лизинг се прехвърлят по същество всички съществени рискове и 
стопански изгоди от собствеността върху основния актив, той се класифицира като договор за финансов 
лизинг, всички останали договори се класифицират като договори за оперативен лизинг. 

Оперативен лизинг 

Приходите от наем от оперативните лизинги се признават от Дружеството на линейна база за периода на 
лизинговия договор. Първоначалните преки разходи, извършени във връзка с постигането на оперативния 
лизинг, се прибавят към балансовата стойност на основния актив и се признават като разход през срока на 
лизинговия договор на линейна база. 

Основният актив, предмет на лизинговия договор, остава и се представя в отчета за финансовото състояние 
на Дружеството. 

Финансов лизинг 

Дружеството признава и представя активите, държани по силата на договор за финансов лизинг, в своя отчет 
за финансово състояние под формата на лизингово вземане, чиято сума е равна на нетната инвестиция в 
лизинговия договор. 

Дружеството признава финансов доход (лихва по лизинг) през срока на лизинговия договор по модела на 
постоянна периодична норма на възвръщаемост от нетната си инвестиция в лизинга. Лихвените приходи се 
включват в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) като финансови приходи на 
база ефективен лихвен процент. 

Когато договорът съдържа лизингов и нелизингови компоненти дружеството прилага МСФО 15, за да 
разпредели общото възнаграждение по договора между отделните компоненти.  
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3.18  Разходи по заеми 

Разходи по заеми, пряко свързани с придобиването, изграждането или производството на актив, който по 
необходимост отнема значителен период от време, за да се подготви за предназначението си или за 
продажбата си, се капитализират като част от неговата цена на придобиване. Всички други разходи по заеми 
се отчитат като разход в периода, в който възникват. Разходите по заеми включват лихвите и други разходи, 
които Дружеството извършва във връзка с получаването на привлечени средства.  

Разходите по заеми, които са пряко свързани с придобиването на дълготрайни активи, се капитализират като 
част от отчетната стойност на съответните активи в съответствие с МСС 23 "Разходи по заеми". Разходите 
по заеми, които са пряко свързани с придобиването на дълготрайни активи, са тези разходи, които биха 
могли да бъдат избегнати, ако не са били извършени разходите за тези активи. Разходите по капитализирани 
заеми се отписват, когато всички необходими за извършване на определен актив използваеми дейности са 
приключили. Разходите по заеми, които не са пряко свързани с придобиването на дълготрайни активи се 
отчитат като разходи в периода на възникването им. 

3.19 Провизии 

Общи 

Провизии се признават, когато Дружеството има сегашно задължение (правно или конструктивно) в 
резултат на минали събития, когато има вероятност за погасяване на задължението да бъде необходим поток 
от ресурси, съдържащ икономически ползи и когато може да бъде направена надеждна оценка на стойността 
на задължението. Когато Дружеството очаква, че някои или всички необходими за уреждането на 
провизията разходи ще бъдат възстановени, например съгласно застрахователен договор, възстановяването 
се признава като отделен актив, но само тогава когато е практически сигурно, че тези разходи ще бъдат 
възстановени. Разходите за провизии се представят в отчета за всеобхватния доход, нетно от сумата на 
възстановените разходи.  

Когато ефектът от времевите разлики в стойността на парите е съществен, провизиите се дисконтират като 
се използва текуща норма на дисконтиране преди данъци, която отразява, когато е уместно, специфичните 
за задължението рискове. Когато се използва дисконтиране, увеличението на провизията в резултат на 
изминалото време се представя като финансов разход. 

Провизии за гаранции 

Провизиите за разходи, свързани с гаранции, се признават, когато стоката бъде продадена или услугата 
предоставена. Първоначалната оценка се базира на историческия опит и най-добрата преценка на 
ръководството за необходимите разходи за покриване на гаранционните задължения. Първоначалната 
приблизителна оценка на разходите, свързани с гаранции, се преразглежда ежегодно. 

Провизии за задължения по съдебни дела 

Провизиите за разходи, свързани със заведени съдебни дела, се признават, когато съществува висока 
вероятност Дружеството да бъде задължено да заплати обезщетения, лихви и разноски по съществуващите 
към датата на отчета дела. Първоначалната приблизителна оценка на разходите, свързани със заведени 
съдебни дела, се преразглежда ежегодно на база на информация предоставена от занимаващите се с тези 
дела адвокати и адвокатски кантори. 
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3.20 Отчитане на безвъзмездна помощ и дарения (за бъдещи операции) 

Даренията се отчитат при наличие на достатъчно сигурност, че предприятието ще спази съпътстващите 
условия и даренията ще бъдат получени. Когато дарението е свързано с разходи, то се признава като приход 
на систематична база, през която предприятието признава като разход съответните разходи, които 
безвъзмездните средства са предназначени да компенсират. Когато дарението е свързано с активи, то се 
признава в приходите пропорционално на начислените за съответния период амортизации на активи, 
придобити в резултат на дарението. 

Когато Дружеството получи дарение, представляващо немонетарен актив, дарението се признава по 
номинална стойност и се признава в отчета за всеобхватния доход на систематична база, пропорционално 
на очаквания полезен живот на актива. В случаите, в които заеми или сходна безвъзмездна помощ бъде 
предоставена от правителствени и други подобни институции при лихвен процент по-нисък от приложимия 
пазарен процент, ефектът от по-добрият лихвен процент се отчита като правителствено дарение. Заемът или 
помощта се признава и отчита по справедлива стойност и дарението се оценява като разлика между 
номиналната отчетна стойност на заема и полученото плащане.  

3.21 Свързани лица 

За целта на настоящите финансови отчети, собственикът на дружеството, неговите дъщерни дружества и 
асоциирани дружества, ключовият управленски персонал и членовете на борда на директорите, както и 
техните директни членове на семейството, включително всички юридически лица, които са контролирани 
от лице посочено по-горе, ще се считат и ще бъдат третирани като свързани лица. Подробна информация за 
подобни сделки със свързани лица и съответните салда към края на годината, са представени в Бележка 28 

3.22 Разпределение на дивиденти 

Разпределението на дивиденти на акционерите в Дружеството се признава като пасив във финансовите 
отчети на Дружеството, за периода през който дивидентите са одобрени от акционерите в Дружеството. 

3.23 Корекция на счетоводни грешки 

Дружеството прилага избраната си счетоводна политика съобразно конкретните принципи, изходни 
положения, конвенции, правила и практики, прилагани от предприятието при изготвяне и представянето на 
финансовите си отчети. Като промяна в счетоводна приблизителна оценка се счита корекция на балансовата 
стойност на даден актив или пасив или сумата на периодичното потребление на даден актив, получена след 
оценка на сегашното състояние и очакваните бъдещи изгоди и задължения, свързани с активите е пасивите. 
Промени в счетоводните приблизителни оценки настъпват в резултат на нова информация или ново развитие 
и в тази връзка не се третират като корекции на грешки. 

Като грешки от минал период дружеството третира пропуски или неточно представяне на финансовите си 
отчети за един или повече минали периоди, произтичащи от неизползване или неправилно използване на 
надеждна информация, която е била налична към момента, в който финансовите отчети за тези периоди са 
били утвърдени за публикуване и е могла, при полагането на разумни усилия, да бъде получена и взета 
предвид при изготвянето и представянето на тези финансови отчети. Тези грешки включват ефектите от 
математически грешки, грешки при прилагане на счетоводната политика, недоглеждане или неточно 
представяне на факти и измамите. Съществени грешки, които се откриват в последващ период се коригират 
в сравнителната информация, представена във финансовите отчети за този последващ период, чрез 
преизчисляване на сравнителните суми за представения предходен период, в който е възникнала грешката, 
или в случай че грешката е възникнала преди най- ранно представения период, преизчисляване на началното 
салдо на активите, пасивите и капитала за най- ранно представения период. Корекцията на грешка от 
предходен период се изключва от печалбата и загубата за периода, в който е открита грешката. Всяка 
представена информация за предишни периоди, включително исторически обзори на финансови данни, се 
преизчислява назад, колкото е практически приложимо. Корекциите на грешки се разграничават от 
промените в счетоводните приблизителни оценки. 
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4 Съществени счетоводни преценки, приблизителни оценки и предположения 

Представянето на финансовите отчети в съответствие с МСФО изисква ръководството да направи критични 
счетоводни приблизителни оценки, начисления и предположения и решенията, които засягат отчетените 
суми на активите и пасивите и оповестяването на условни активи и пасиви към датата на финансовите отчети 
и отчетените суми на приходите и разходите през отчетния период. Въпреки че тези оценки се основават на 
най-добрата информация за текущите събития и действия, несигурностите, свързани с направените 
предположения и приблизителни оценки биха могли да доведат до действителните резултати които да се 
различават от тези преценки. 

Основните предположения, които са свързани с бъдещи и други основни източници на несигурности в 
приблизителните оценки към отчетната дата, и за които съществува значителен риск да доведат до 
съществени корекции в балансовите стойности на активите и пасивите през следващия отчетен период, са 
посочени по-долу: 

Обезценка на материални и нематериални активи 

Способността на материалните и нематериални активи да генерират значителни бъдещи икономически 
ползи за възстановяване на тяхната балансова стойност обикновено е несигурна и неопределена. В 
изпълнение на тези оценки на възстановимата стойност се изисква значителен набор от оценки и решения 
включително, но не само: 

• Оценка на очакваните бъдещи парични постъпления, които ще генерират тези активи; 
• Очаквания за възможните вариации в размера или продължителността на тези постъпления; 
• Определянето на единиците генериращи парични потоци (ЕГПП); 
• Стойността на парите във времето, представена чрез средно претеглената цена на капитала (WACC). 

 
През 2020 г. дружеството е извършило тест за обезценка на активите си и не установена необходимост от 
обезценка. Ръководството счита, че балансовата стойност на активите към 31 декември 2020 г.  не надвишава 
тяхната възстановима стойност.  

Полезен животи на активите 

Финансовото отчитане на активите включва използването на приблизителни оценки за техните очаквани 
полезни животи и остатъчни стойности, които се базират на преценки от страна на ръководството на 
Дружеството. Информация за полезните животи на машини и съоръжения е представена в Бележка 3.1. 

Опции за удължаване и прекратяване; значими счетоводни приблизителни оценки и преценки при 
определянето на срока на лизинговия договор 
 
При определяне на срока на лизинга, ръководството взема предвид всички факти и обстоятелства, които 
създават икономически предпоставки за упражняване на опция за удължаване или отказ от прекратяване. 
Опциите за удължаване (или периодите след опция за прекратяване) се включват в срока на лизинга само 
ако е достатъчно сигурно, че срокът на лизинга ще бъде удължен (или, че договорът няма да бъде прекратен). 
 
По-долу са изброени най-релевантните фактори за договори за лизинг; 
• Ако съществуват значителни глоби при упражняване на опция за прекратяване (или при не упражняване 
на опция за удължаване). 
• Ако се очаква направените значителни подобрения на наетото имущество, да имат значителна остатъчна 
стойност, то в повечето случаи се счита, че съществува достатъчна сигурност, че Дружеството ще упражни 
опцията за удължаване на лизинга (или няма да упражни опцията за прекратяване). 
• При липса на горните две условия, Дружеството взема предвид други фактори, включващи 
историческата продължителност на договорите за лизинг, където Дружеството е било лизингополучател, 
както и разходите и пропуснатите ползи за бизнеса, свързани със замяна на лизинговия актив. В повечето 
случаи опциите за удължаване при договорите за лизинг на офиси и превозни средства, не са включени в 
пасива по лизинга, защото Дружеството би могло да замени активите без това да изисква значителни 
разходи и пропуснатите ползи за бизнеса. 

Срокът на лизинговия договор се преразглежда ако опцията за удължаване бъде действително упражнена 
или ако Дружеството е било задължено да я упражни. Наличието на достатъчна сигурност се преразглежда 
само ако настъпи значително събитие или промяна в обстоятелствата, засягащи тази оценка, които са под 
контрола на лизингополучателя. 
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Признаване на приходи, договорни активи и пасиви 

Сделки, включващи съвкупност от елементи и изискващи доставка или предоставяне на множество 
продукти или услуги са предмет на преценка, за да се определи дали е необходимо да се разделят на отделни 
разграничими компоненти и дали да се приложи съответната политика за признаване на приходи за всеки 
елемент. Общата цена на сделка, включващи съвкупност от елементи се разпределя между разграничимите 
елементи на база на индивидуални им продажни цени. Определянето на индивидуалните продажни цени за 
всеки разграничим елемент изисква оценки, които са комплексни поради естеството на бизнеса. Промяна в 
оценките на индивидуалните продажни цени може да окаже влияние на разпределението на приходите 
между елементите и впоследствие - на момента на признаване на приходите и на балансовата стойност на 
активите и задълженията по договори с клиенти. 

Обезценка на материални запаси 

Дружеството признава обезценка на материални запаси до тяхната нетна реализируема стойност. 
Определянето на обезценката изисква ръководството да направи оценка за евентуалната реализация на 
материалните запаси. Към 31 декември 2020 г. най-добрата преценка за необходимата обезценка на 
материални запаси е в размер на 672 хил. лв. (2019 г.: 1 009 хил. лв.). Допълнителна информация е 
представена в Бележка 8. 

Обезценка на вземания 

Дружеството използва корективна сметка за отчитане на провизията за обезценка на трудно събираеми и 
несъбираеми вземания. Ръководството преценява адекватността на тази провизия на база на индивидуална 
преценка за събираемостта на конкретното вземане. Стойността на вземания, които трябва да бъдат 
отписани през следващи отчетни периоди, може да бъде по-голяма от очакваната към отчетната дата. Към 
31 декември 2020 г. най-добрата преценка на ръководството за необходимата обезценка на вземанията 
възлиза на 2 598 хил. лв. (2019 г.: 3 655 хил. лв.). Допълнителна информация е представена в Бележка 6.  

Провизия за гаранции 

Дружеството продава продукцията най-често с гаранционен срок от 24 месеца. На база исторически данни, 
дружеството определя, че свързаните разходи по гаранционни претенции на клиентите са в размер на 0.81% 
от приходите от продажба на продукция.   

Отсрочени данъчни активи; наличие на бъдещи облагаеми печалби  

Отсрочените данъчни активи се признават до степента, до която е вероятно да е налице облагаема печалба, 
срещу която те да бъдат приспаднати. Определянето на сумата на отсрочените данъчни активи, която да 
бъде призната, изисква да бъде направена съществена преценка от ръководството, която се базира на 
очакваното време на възникване и нивото на бъдещите облагаеми печалби, както и на бъдещите стратегии 
за данъчно планиране на Дружеството. Допълнителна информация относно данъците е оповестена в 
Бележка 26 

Доходи на персонала при пенсиониране 

Задължението за доходи на персонала при пенсиониране се определя чрез актюерска оценка. Тази оценка 
изисква да бъдат направени предположения за нормата на дисконтиране, бъдещото нарастване на заплатите, 
текучеството на персонала и нивата на смъртност. Поради дългосрочния характер на доходите на персонала 
при пенсиониране, тези предположения са обект на значителна несигурност. Към 31 декември 2020 г., 
задължението на Дружеството за доходи на персонала при пенсиониране е в размер на 1 729 хил. лв. (2019 
г.:  1 649 хил. лв.). Допълнителна информация за доходите на персонала при пенсиониране е представена в 
Бележка 17.  

Справедливи стойности  

Някои счетоводни политики и оповестявания на Дружеството изискват оценка на справедливи стойности за 
финансови и не – финансови активи и пасиви. Дружеството е установило контролна рамка по отношение на 
справедливите стойности.  

Финансовия отдел регулярно преглежда значителните ненаблюдаеми входящи данни и корекции на 
оценките. Ако информация от трети страни, като котировки от брокери или сходни услуги, се използва за 
оценка на справедливи стойности, тогава финансовия отдел оценява получените доказателства от трети 
страни за да подкрепи заключението, че такива оценки отговарят на изискванията на МСФО, включително 
на ниво в йерархията на справедливите стойности, в което такива оценки трябва да бъдат класифицирани. 
Значими въпроси, свързани с оценките се докладват на съвета на директорите.  
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Когато оценява справедлива стойност на актив или пасив, Дружеството използва наблюдаеми данни, 
доколкото е възможно. Справедливите стойности се категоризират в различни нива в йерархията на 
справедливите стойности на база входящите данни в техниките за оценка, както следва;  

• Ниво 1: котирани цени (некоригирани) на активни пазари за сходни активи или пасиви 

• Ниво 2: входящи данни различни от котирани цени, включени в Ниво 1, които, пряко (т.е. като цени) 
или косвено (т.е. получени цени), са достъпни за наблюдение за актива или пасива.  

• Ниво 3: входящи данни за актива или пасива, които не са базирани на наблюдаеми пазарни данни 
(ненаблюдаеми)  

Ако входящите данни, използвани за оценка на справедливата стойност на актива или пасива, могат да се 
категоризират в различни нива от йерархията на справедливите стойности, тогава оценката на справедливата 
стойност се категоризира в нейната цялост в това ниво от йерархията на справедливите стойности, чиято 
входяща информация е от значение за цялостната оценка.  

Повече информация за допусканията, направени при оценка на справедливи стойности, е включена в 
следните бележки.  

• Бележка 10 Инвестиционни имоти. 

• Бележка 31 Финансови инструменти.  
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5 Пари и парични еквиваленти 

В хиляди лева  2020   2019  
Парични средства  в брой  20  5 
   - в лева  3  3 
   - в EUR  3  2 
   - в USD  14   
Парични средства в разплащателни сметки   2 507  4 834 
   - в лева  1 134  181 
   - в EUR  1 351  4 342 
   - в USD  22  311 
Други парични средства - Дебитни карти  12   9  
Общо  2 539    4 848  

Към 31 декември 2020г. и към 31 декември 2019 г. паричните средства представляват парични средства в 
лева, евро и щатски долари по разплащателни сметки, каса и Дебитни карти на Дружеството, включително 
2 539 хил. лева. към 31 декември 2020г (2019 г. 4 848 хил. лева). Паричните средства в банкови сметки се 
олихвяват с плаващи лихвени проценти, базирани на дневните лихвени нива и договорени със съответната 
банка. 

6 Търговски и други вземания  

  2 020   2 019   2 018  
В хиляди лева    

Преизчислен*  Преизчислен* 

Търговски вземания  17 141    17 951   27 300 

Обезценка на несъбрани вземания   (2 598)   (3 655)   (1 522) 

Търговски вземания нетно от обезценка   14 543  14 296   25 778 

Предоставени аванси нетно от обезценка   389      

Разходи за бъдещи периоди  200      

ДДС за възстановяване    258   353 

Други вземания   339   66   237 

Общо търговски и други вземания  15 471  14 620   26 368 

7 Активи по договори с клиенти  

Към 31 декември  2020 и към 31 декември 2019 дружеството няма признати активи по договори с клиенти.  
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8 Материални запаси 

  2 020   2 019  

В хиляди лева     

Незавършено производство и разходи по незавършени проекти           8 462            9 550  
Натрупана обезценка на незавършено производство             (274)                 -    
Незавършено производство и разходи по незавършени 
проекти (нетна реализируема стойност)           8 188           9 550  

Материали         11 542         10 207 
Натрупана обезценка на материали             (398)          (1 009) 

Материали (нетна реализируема стойност)         11 144          9 198 
Общо материални запаси по по-ниската от себестойност и 
нетна реализируема стойност        19 332         18 748 

 
В хиляди лева  
Движението в обезценка на материали  е следното:  
На 1 януари 2019 г.           (479) 
Начислена             (530) 
Освободена                -    
На 31 декември 2019 г.       (1 009) 
  
На 1 януари 2020 г.       (1 009) 
Начислена                 -    
Освободена 611  
На 31 декември 2020 г.           (398) 
  
Движението в обезценка на незавършеното производство е следното: . 
На 1 януари 2019 г.                -    
Начислена                 -    
Освободена                -    
На 31 декември 2019 г.                -    
  
На 1 януари 2020 г.                -    
Начислена           274  
Освободена                -    
На 31 декември 2020 г.         274  
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9 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 

Обезценка на машини и съоръжения 

Към 31.12.2020 Дружеството е извършило преглед за обезценка на сградите, машините и съоръженията в 
резултат не са установени индикатори за това, че балансовата стойност на активите надвишава тяхната 
възстановима стойност и не е призната загуба от обезценка във финансовия отчет за годината. 

Активи в процес на изграждане  

Към 31.12.2020 активите в процес на изграждане включват основно разходи по изграждане и оборудване на 
лаборатория за производство стъпални регулатори. 

В хиляди лева Земя и 
сгради 

Машини и 
съоръжения 

Транспортни 
средства 

Стопански 
инвентар 
и други  

В процес на 
изграждане Общо 

       
Отчетна стойност       
Баланс към 1 януари 2019 
(преди корекцията) 8 207 24 375 1 194 4 043 939 38 758 
Ефект от корекцията 2 476 768 23 (3 267) - - 
Ефект от трансфер  (715) - - - - (715) 
Баланс към 1 януари 2019  
(Преизчислен*) 9 968 25 143  1 217  776  939  38 043  
Придобити активи - - - - 1 399  1 399 
Трансфери 582 1 247 - 51 (1 880) - 
Отписани активи - (17) (45) (2) -  (64) 
Баланс към 31 декември 2019 10 550  26 373  1 172  825  458  39 378  
       
Баланс към 1 януари 2020 10 550  26 373  1 172  825  458  39 378  
Придобити активи - - -  - 744  744  
Трансфери 167  333  36  50  (586) - 
Отписани активи -  (526)  (1) (73) - (600) 
Баланс към 31 декември 2020 10 717  26 180  1 207  802  616  39 522  
       
Амортизация и загуби от 
обезценка       
Баланс към 1 януари 2019 
(преди корекцията) (6 590) (20 938) (1 041) (2 698) - (31 267) 
Ефект от корекцията (553) (601) (5) 2 099 - 940 
Ефект от трансфер  715 - - - - 715 
Баланс към 1 януари 2019 
(Преизчислен*) (6 428) (21 539) (1 046) (599) -  (29 612) 
Амортизация за годината (231) (1 312) (68) (45) - (1 656) 
Отписана амортизация - 10  42  2  - 54  
Баланс към 31 декември 2019 (6 659) (22 841) (1 072)  (642) -   (31 214) 
       
Баланс към 1 януари 2020 (6 659) (22 841) (1 072) (642) -   (31 214) 
Амортизация за годината (206) (1 078) (47) (49) -  (1 380) 
Отписана амортизация    525   1  73  -  599  
Баланс към 31 декември 2020  (6 865)  (23 394) (1 118) (618) -   (31 995) 
Балансова стойност       
Към 1 януари 2019 3 540  3 604  171  177  939  8 431  
Към 31 декември 2019  3 891  3 532  100  183  458  8 164  
Към 31 декември 2020 3 852  2 786  89  184  616  7 527  
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10 Инвестиционни имоти 

В хиляди лева 
Инвестиционни 

имоти 
  

Отчетна стойност  
Баланс към 1 януари 2019 715  
Придобити активи - 
Отписани активи - 
Баланс към 31 декември 2019 715  
  
Баланс към 1 януари 2020 715  
Придобити активи 1  
Отписани активи -  
Баланс към 31 декември 2020 716  

  
Амортизация и загуби от обезценка  
Баланс към 1 януари 2019 (715) 
Амортизация  - 
Отписана амортизация - 
Баланс към 31 декември 2019 (715) 
  
Баланс към 1 януари 2020 (715) 
Амортизация  -  
Отписана амортизация -  
Баланс към 31 декември 2020 (715) 
  
Балансова стойност  
Към 1 януари 2019 -  
Към 31 декември 2019  - 
Към 31 декември 2020 1 

 
През 2020 след направен анализ и изискванията на МСС 40 е установено че притежавани от Дружеството 
Земя и сгради трябва да се прехвърлят в категория Инвестиционни имоти, предвид че не се използват от 
основната дейност на Дружеството. В следствие на направените промени няма изменения в натрупаната и 
отчетената до този момента амортизация. В допълнение към 31.12.2020 е извършен преглед и Ръководството 
е определило, че няма условия за обезценка на Инвестиционните имоти.   
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11 Нематериални активи 

В хиляди лева 

Патенти и 
търговски 

марки  

Програмни 
продукти  Други В процес на 

изграждане Общо 

      
Отчетна стойност      
Баланс към 1 януари 2019 
(преди корекцията) 287 2 880 5 678 738 9 583 

Ефект от корекцията - - (3 118) (336) (3 454) 
Баланс към 1 януари 2019 
(Преизчислен*) 287  2 880  2 560  402  6 129  

Придобити – вътрешно развити - - - 476  476  
Трансфери - 337  166  (503)  - 
Отписани активи - - - - - 
Баланс към 31 декември 2019 287  3 217  2 726  375  6 605  

      

Баланс към 1 януари 2020 287  3 217  2 726 375  6 605  
Придобити активи - - - 1 266  1 266  
Трансфери - 295  498  (793)  -  
Отписани активи - (55)  - - (55)  
Баланс към 31 декември 2020 287  3 457  3 224  848  7 816  

      
Амортизация и загуби от 
обезценка 

     

Баланс към 1 януари 2019 
(преди корекцията) (286) (2 191) (2 900) - (5 377) 

Ефект от корекцията - - 1 974 - 1 974 
Баланс към 1 януари 2019 
(Преизчислен*) (286)  (2 191)  (926)  

- 
(3 403)  

Амортизация  (1)  (620)  (318)  - (939)  
Отписана амортизация - - - - - 
Баланс към 31 декември 2019 (287)  (2 811)  (1 244)  -  (4 342)  

      

Баланс към 1 януари 2020 (287)  (2 811)  (1 244)  - (4 342)  
Амортизация  -  (380)  (327)  - (707)  
Отписана амортизация -  55  - - 55  
Баланс към 31 декември 2020 (287)  (3 136)  (1 571)  -  (4 994)  

      

Балансова стойност      

Към 1 януари 2019  1  689  1 634  402  2 726  
Към 31 декември 2019  -  406  1 482  375  2 263  
Към 31 декември 2020 -  321  1 653  848  2 822  

 

Обезценка на програмни продукти 

Дружеството е извършило преглед за обезценка на притежаваните нематериални активи към 31 декември 
2020 г. Не са установени индикатори за това, че балансовата стойност на активите надвишава тяхната 
възстановима стойност и в резултат на това, не е призната загуба от обезценка във финансовия отчет. 
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12 Лизинг 

Активи с право на ползване (по клас активи)      
В хиляди лева 2020   2019  2019 
   Преизчислен*  Преизчислен* 

Машини и съоръжения 11  15  19 
  11  15  19 
 
Активи с право на ползване    
 Машини и 

съоръжения 
 Общо 

Към 01 януари 2019 `      
Отчетна стойност 19  19 
Натрупана амортизация -  - 
Нетна балансова стойност 19  19 
    
Година приключена на 31 декември 2019      
Начална балансова стойност 19  19 
Начислена амортизация (4)  (4) 
Балансова стойност 15  15 
    
Към 31 декември 2019    

Отчетна стойност 19  19 
Натрупана амортизация (4)  (4) 
Нетна балансова стойност 15  15 
    
Към 31 декември 2020     
Начална балансова стойност 15  15 
Новозакупени активи -  - 
Отписани активи -  - 
Начислена амортизация (4)  (4) 
Натрупана амортизация на отписани активи -  - 
Нетна балансова стойност 11  11 
    
Към 31 декември 2020     
Отчетна стойност 19  19 
Натрупана амортизация (8)  (8) 
Нетна балансова стойност 11  11 
    
 
 
Пасиви по лизинг      
В хиляди лева 2020   2019  2019 
   Преизчислен*  Преизчислен* 

Краткосрочни пасиви по лизинг 4  4  4 
Дългосрочни пасиви по лизинг 7  11  15 
  11  15  19 
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Минимални лизингови плащания    

В хиляди лева 

Минимални 
лизингови 
плащания 

 Настояща 
стойност на 
лизинговите 

плащания 

    
До 1 година 4  4 
Между 1 и 5 години 8  7 
Общо минимални лизингови вноски 12  11 
Намалени със сумите, представляващи финансови разходи (1)  - 
Настояща стойност на минималните лизингови вноски 11  11 

13 Търговски и други задължения 

В хиляди лева  2020  2019  2018 
    Преизчислен*  Преизчислен* 

Търговски задължения  4 192  2 117  6 294 

Задължения за персонал  790  723  917 

Неизползвани отпуски на персонала  551  498  573 

Задължения по социални осигуровки  423  372  853 

ДДС за внасяне  113  -  - 

Други задължения  80  69  326 

Задължения по дивиденти  15  15  15 

Задължение за данъци върху разходите  9  14  29 

       

Общо   6 173  3 808  9 007 

Търговските задължения не са лихвоносни и обичайно, се уреждат в 30 до 120 дневен срок. Данъчните 
задължения не са лихвоносни и се уреждат в законово установените срокове. 

14 Задължения по договори с клиенти 

Към 31 декември  2020 и към 31 декември 2019 дружеството няма признати пасиви по договори с клиенти.  
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15 Провизии 

Провизиите за разходи, свързани с гаранции за 2020г. са в размер на  0,81% от приходите от продажба на  
продукция. Провизиите за разходи, свързани със заведени съдебни дела са предимно за трудово-правни 
спорове. 

В хиляди лева  2020  

 
На 1 януари Призната/ 

(Отписана) 

Нови 
начисления 
за провизии 

На 31 
декември 

Провизии по гаранции 556 (581) 419 394 
Провизии по съдебни дела 32 (6) 9 35 
Общо 588 (587) 428 429 

     
В хиляди лева  2019  

 
На 1 януари Призната/ 

(Отписана) 

Нови 
начисления за 

провизии 

На 31 
декември 

Провизии по гаранции 781 (821) 596 556 
Провизии по съдебни дела 47 (15) - 32 
Общо 828 (836) 596 588 

16 Получени краткосрочни  банкови заеми 

В хиляди лева  2020  2019 
     

Получени краткосрочни заеми – Райфайзенбанк в евро  3 716  - 

  3 716   - 
 
Обезпечението на всички вземания на Банката по настоящия договор е уредено чрез Договор за залог върху 
вземания и чрез Договор за поръчителство съгласно действащото законодателство на Русия, между Банката 
и Росенерготранс ООД, Русия, която се явява крайна компания майка за „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. 
България“ АД.  
За ползвания кредит от Райфайзенбанк „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“ АД заплаща на банката 
годишна лихва в размер на едномесечния EURIBOR увеличен с 1.75 пункта надбавка, но не по-малко от 
1.75% съвкупна годишна лихва. Лихвата се начислява ежедневно на база 360 дни годишно, за реалния брой 
дни на ползване на сумата по кредита. Заемът е с общ разрешен размер 2 милиона евро. 
Крайният срок за погасяване на всички дължими по договора суми е 05.10.2023 година. В случай, че Банката 
се възползва от правото си за предсрочно погасяване на договора крайният срок става 05.10.2021, 
респективно 05.10.2022 г. Кредитът е за оборотни средства. 
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17 Дългосрочни доходи на персонала 

Съгласно българското трудово законодателство, Дружеството е задължено да изплати на служителите си 
при пенсиониране от две до шест брутни месечни заплати, в зависимост от прослужения стаж в 
предприятието. Съгласно действащия колективен трудов договор, една година преди настъпване на 
възможността за пенсиониране на съответния служител основното трудово възнаграждение се увеличава с 
5%.  

Съгласно разпоредбите на чл.222 ал.2 от КТ, при прекратяване на трудово правоотношение, поради болест 
(чл.325, т.9 и чл.327, т.1) работникът или служителят има право на обезщетение от предприятието в размер 
на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през 
последните 5 години трудов стаж не е получил обезщетение на същото основание. Съгласно ал.3 на същия 
член при прекратяване на трудово правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на 
еднократно обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 
месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж – на 
еднократно обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. 

Начислената провизия към 31 декември 2020 е в размер на 1 729 хил.лв.  

Разходи за доходи на персонала при пенсиониране 
В хиляди лева  2020  2019 
    Преизчислен* 
Разход за минал стаж-условни доходи       172       113 
(Разходи за)/Приходи от лихви  5        3 
      177      116 

Задължения за доходи персонала при пенсиониране 
В хиляди лева 2020  2019  2018 
   Преизчислен*  Преизчислен* 

Настояща стойност на задължението за доходи на 
персонала при пенсиониране 

 1 729    1 649  1 653 

Непризната актюерска (печалба)/загуба -    -    
Задължения за доходи на персонала при пенсиониране, 
признати в отчета за финансовото състояние 

 1 729   1 649  1 653 

 

Промените в настоящата стойност на задължението за доходи за персонала при пенсиониране са както 
следва: 

В хиляди лева  2020  2019  2018 
    Преизчислен*  Преизчислен* 

На 1 януари    1 649   1 653   
(Разходи за)/Приходи от лихви  5    3   
Разходи за текущ стаж, съкращения и нерутинни 
уреждания по плана  

  172   113   

Изплатени суми   (97)   (120)    
Актюерски печалби   -    -    
На 31 декември   1 729   1 649  1 653 

Основните предположения, използвани при определяне на задълженията за доходи на персонала при 
пенсиониране са посочени по-долу: 

 2020  2019 
Норма на дисконтиране 0,34%  0,34% 
Бъдещо увеличение на възнагражденията 5.00%  5.00% 
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18 Основен капитал, резерви и дивиденти 

В хиляди лева 2020  2019 
   Преизчислен* 
Брой акции 12 268  12 268 
Номинал на акция в лева 1  1 
    
Капитал съгласно съдебната регистрация в хил. лв. 12 268  12 268 
Основен капитал 12 268  12 268 

 

Структура на акционерния капитал:  2020  2019 

Хюндай Електрик и Енерджи Системс Ко  0,0%  99,09% 

Интернешънъл БЕЗ груп  ООД  99,09%  0,0% 

Индивидуални акционери  0,91%  0,91% 

Към 31 декември 2020 г. капиталът на Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД се състои от 12,267,740 
обикновени поименни акции. Номиналната стойност на една акция е 1 лев. Всички обикновени акции са 
изцяло платени. 

Доход от акция 

В хиляди лева 2020  2019 

   Преизчислен* 

Печалба / (Загуба) за разпределение  (2 877)  (7 284) 

Среднопретеглен брой обикновени акции 12 268  12 268 

Доход /(Загуба) на акция в лева  (0.23)  (0.59) 

Основен (Регистриран) капитал  

През 15.01.2020г акциите притежавани от „Хюндай Електрик и Енерджи Системс Ко.“ ООД, Република 
Корея, са продадени на  „Интернешънъл БЕЗ груп“ ООД, Словашка република, като собствеността е 
регистрирана в Централен депозитар на 17.01.2020г. 

Търговско наименование „Хюндай“ се използва и до момента, до вземане на решение в обратен смисъл, 
което е от компетентността на Общото събрание на акционерите 

Законови резерви 

Законовите резерви в размер на 5 240 хил. лв. са формирани съгласно изискванията на действащия в 
България Търговски  закон, така че да достигат една десета или повече от сумата на основния капитал на  

Резерв от премии от емисии на акции 

Образуваният резерв от премии от емисии на акции е в размер на 1,190 хил. лв. представляващи разликата 
между емисионната и номиналната стойност на продадените акции.   

Други резерви 

Преди 2007 г. са формирани други резерви в размер на 3,240 хил. лв., за които Дружеството има намерения 
да извърши през 2021 г. правен  анализ с цел установяване на тяхната давност и/или необходимост от 
разпределение.  
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19 Приходи  

В хиляди лева 2020  2019 

    
Приходи от продажба на трансформатори 27 329   19 658 
Приходи от продажба  на стъпални регулатори 21 297   23 090 
Общо 48 626  42 748 

20 Други приходи 

В хиляди лева 2020   2019 

    
Реинтегриране на провизии 1 727  1 033 
Наем и префактурирани разходи 102  98 
Приходи от продажба на брак 85  245 
Отписани  по давност задължения   438 
Други приходи 12  1 062 

 1 926   2 876  

21 Разходи за материали и консумативи  

В хиляди лева  2020  2019 

     
Разходи за основни материали  (31 874)  (26 776) 
Разходи за резервни части и инструменти  (181)  (34) 
Разходи за ток, вода, електроенергия   (1 138)  (1 114) 
Разходи за офис материали и консумативи  (97)  (104) 
Разходи други  (27)  (100) 
     
  (33 317)  (28 128) 

22 Разходи за персонала 

В хиляди лева  2020  2019 

     
Разходи за заплати и допълнителни възнаграждения  (9 773)  (10 325) 
Разходи за социално осигуряване  (2 132)  (2 172) 
Изменение в начислението за неизползван платен отпуск  (64)  75 
Изменение в задължението за доходи на персонала при 
пенсиониране  (171)  (113) 
Други разходи за персонала  (1 565)  (1 470) 
     

  (13 705)  (14 005) 
     

 
Към 31 декември 2020 г. служителите / наетите лица в Дружеството са 535 (31 декември 2019 г. 530). 
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23 Разходи за външни услуги 

В хиляди лева  2020  2019 

     
Разходи за транспорт и митническо обслужване             (436)          (1 917) 
Разходи за застраховки             (338)             (367) 
Разходи за комисионни по продажби             (434)             (461) 
Разходи за конференции и реклама               (89)             (229) 
Разходи за комунални услуги, телефони и куриерски услуги               (82)               (92) 
Разходи за ремонт             (250)             (342) 
Разходи за данъци               (96)               (93) 
Разходи за одит               (19)               (14) 
Разходи за правни и други консултантски услуги  (46)  (2) 
Разходи за охрана             (151)             (256) 
Други разходи за външни услуги             (837)             (595) 
Консултантски услуги по развойна дейност                   (487) 
          

        (2 778)        (4 855) 

24 Други разходи 

В хиляди лева  2020  2019 

     
Разходи за непризнат ДДС  (122)  (152) 
Разходи за обучения   (26)   
Разходи за обезценка на материални запаси   (279)   

Обезценка незавършено производство   (274)   
Обезценка на материални запаси  (5)   

Разходи за обезценка на вземания   (670)  (3 165) 
Разход по провизии за гаранционни ремонти   (394)  (596) 
Текущи ремонти по гаранции   (226)   
Представителни разходи  (25)  (104) 
Командировъчни разходи   (73)  (493) 
Други разходи    (291)   (166) 
       
Общо  (2 106)  (4 676) 
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25 Финансови приходи и разходи 

В хиляди лева 2020  2019 

 
   

Финансови приходи -  - 
Финансови приходи -  - 

 
   

Разходи за лихви по заеми от свързани лица (19)  - 

Разходи за лихви по заеми от банки (11)  - 

Нетни загуби от валутни курсови разлики (50)  (45)  

Разходи за лихви по доходи на персонал при пенсиониране  (5)  - 

Други финансови разходи (1)  (399) 

 
   

Финансови разходи (86)   (444)  
Нетни финансови разходи признати в печалби или загуби (86)   (444)  

26 Разходи за данъци 

Основните компоненти на разхода/прихода за данък върху дохода за годините, приключващи на 31 
декември  2020 г. и 2019 г. са: 

Отчет за всеобхватния доход     
В хиляди лева 

 
2020  2019 

 
 

   
Данък върху печалбата 

 
-  - 

Приход/(Разход) от отсрочен данък върху доходите  
 

(121)  240 
Приход/(Разход) за данък върху доходите, отчетен в отчета 
за всеобхватния доход 

 (121) 
 

240 

Приложимата ставка на данъка върху доходите през 2020 г. е 10% (2019 г.: 10%). За периодите последващи 
2020 г. приложимата данъчна ставка е 10 %. 

Равнението между разхода/прихода за данък върху доходите и счетоводната печалба/(загуба), умножена по 
приложимата данъчна ставка за годините, приключващи на 31 декември 2020 г. и 31.12.2019 г., е както 
следва: 
 

В хиляди лева 2020  2019  
   

Счетоводна печалба/(загуба) преди данъци  (2 756)  (7 523) 
(Разход)/приход за данък върху доходите по приложимата данъчна 
ставка от 10% за 2020 г. (2019 г.: 10%) 276 

 
752 

Постоянни разлики, непризнати за данъчни цели (76)  (30) 
Heпризнат отсрочен данъчен актив върху данъчната загуба (321)  (482) 
Приход/(Разход) за данък върху доходите (121)  240 
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Отсрочените данъци към 31 декември 2020 г. и 31 декември 2019 г. са свързани със следното:  
 

 Отсрочените данъци 
Отчет за финансовото 

състояние 
 Отчет за 

всеобхватния доход 
 В хиляди лева 2020 2019  2020 2019 
           
Провизии за вземания от продажби 260  365  (105) 213  
Обезценка материали 40  101  (61) 53  
Задължения по неизползвани отпуски 55  50  5  (8) 
Провизия по задължения при пенсиониране 29  21  8  12  
Провизии социалното осигуряване 11  10  1  (1) 
Други кредитори провизии договори 39  55  (16) (22) 
Провизии по съдебни дела 3  3  -  (2) 
Други кредитори провизии комисионни 9     9    
Други кредитори провизии транспорт      -    
Други провизии 11  16  (5)  (5) 
Обезценка незавършено производство 27     27    
Начислени разходи 17     17    
           
  501  621   (120) 240  

 

Равнение на движението на отсрочените данъчни активи, нетно: 2020  2019 
В хиляди лева    
Начално салдо на 1 януари 621  381 
Приход от данък върху дохода, признат в друг всеобхватен доход    
(Разход) / Приход от данъци за прихода признат в печалбата или 
загубата (120) 

 
240 

Крайно салдо на 31 декември 501  621 
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27 Сравнителна информация- корекция на счетоводни грешки 

През 2020 година в резултат на направен анализ са идентифицирани счетоводни грешки възникнали в предходни години, с оглед на това и спрямо изискванията на 
МСС и МСФО в отчета за 2020 е направена рекласификация на сравнителната информация, която пълно, точно и ясно да отразява ефектите от идентифицираните 
счетоводни грешки.  Следващите таблици обобщават ефекта от корекцията нагрешката върху финансовия отчет на Дружеството. 

• Опитни образци признати погрешно като нематериални дълготрайни активи, вместо като разходи към съответния отчетен период 
• Задължение за пенсиониране определяно не според правилата и изискванията на МСС 19 и приложимата счетоводна рамка.  
• Грешно определен полезен живот на подобрения на дълготрайни материални активи в разрез с приетата от Дружеството политика и изискванията на МСС и 

МСФО.  
• Валутно-курсови разлики неправилно отчитани и в разрез с изискванията на МСС и МСФО  
• Промяна в представянето на притежавани имоти и сгради които са прехвърлени от категория Земя и сгради към Инвестиционни имоти. В резултат на 

промяната имаме само презентационен ефект.   

В резултат на това грешките са коригирани във всяка засегната статия от финансовия отчет за предходни периоди. Следващите таблици обобщават ефекта от 
корекцията на грешките върху финансов отчет на Дружеството. 

Ефект от коригирани грешки в отчета за финансово състояние на Дружеството.   
 Задължения 

за доходи на 
персонал при 
пенсиониране 

Имоти, машини и 
съоръжения и 

инвестиционни 
имоти 

Нематериални 
активи 

Търговски и 
други вземания, 

вземания от 
свързани лица 7 

Търговски и 
други 

задължения, 
задължения към 
свързани лица8  

Получен
и аванси 

Печалби 
и загуби 

за 
текущата 

година 
        

Салдо на 1 януари 2019, както е представено преди 86  7 491  4 207  26 544 8 910  2 044  (2 540)  
Ефект от корекцията 1 567  940  (1 481)  129  97  (5)  193  
Преизчислено салдо на 1 януари 2019 1 653  8 431  2 726  26 673  9 007  2 039  (2 347)  

        
Салдо на 31 декември 2019, както е представено преди 206  7 121  3 859  14 491  3 726  4 422  (7 412)  
Ефект от корекцията 1 443  1 058  (1 596)  129  97  (5)  128  
Преизчислено салдо към 31 декември 2019 1 649  8 179  2 263  14 620  3 823  4 417  (7 284)  

 
7 Търговски и други вземания, вземания от свързани лица  - Показаната в таблицата стойност преди корекции от 26 544 хил. лв. към 01 януари 2019 г. (31 декември 2019 за 14 491 хил. лв.) във финансовия 
отчет за 2019 е представена като търговски вземания и други вземания, респективно 25 953 хил. лева към 01 януари 2019 (31 декември 2019 за 14 168 хил. лв. и 591 хил. лева към 1 януари 2019 (31 декември 
2019 към 324 хил. лв.). Преизчисленото салдо от 26 673 към 01 януари 2019 (31 декември 2019 за 14 620 хил. лв.) в текущия финансов отчет е представено като вземания от свързани лица за 305 хил. лв. ( 31 
декември 2019 за 0 хил. лв.)  и търговски и други вземания за 26 673 хил. лв. (31 декември 2019 за 14 620 хил. лв.) . 
8 Във финансовия отчет към 31 декември 2019 има представени като категории текущи пасиви търговски задължения към 1 януари 2019 за 8 002 хил. лв.  (31 декември 2019  за 3 050 хил. лв.) и други 
задължения към 1 януари 2019 за 1,914  хил. лв. (31 декември 2019 г. за 6 442 хил. лв). Тези две категории са представени в таблицата по-горе като информация преди корекцията за следните категории; 
Задължения за доходи на персонал при пенсиониране, Получени аванси, Търговски и други задължения, задължения към свързани лица. 
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Ефект от коригирани грешки в отчета за всеобхватния доход на Дружеството.  

В хиляди лева 2019  Намаление/ 
(увеличение)  2019 

     Преизчислен* 

Намаление/(увеличение) в:      
Разходи за материали  (28 062)  (66)   (28 128) 
Разходи за външни услуги (4 365)  (490)   (4 855) 
Разходи за амортизация  (3 158)  559   (2 599) 
Разходи за заплати (14 130)  125   (14 005) 

      
Резултат за периода (49 715)  128   (49 587) 
      

Ефект от коригирани грешки в отчета за паричния поток на Дружеството.  

В хиляди лева 2019  Намаление/ 
(увеличение)  2019 

     Преизчислен* 

Намаление/(увеличение) в:      

Парични плащания към доставчици (39 608)  4  (39 604) 
Плащания, свързани с договори за финансов 
лизинг 

-  (4)  (4) 

      
Резултат за периода (39 608)  -  (39 608) 
      

28 Сделки със свързани лица 

Крайна компания- майка 

Крайната компания-майка на Дружеството е Росенерготранс ООД със седалище в, Екатерининбург, Русия. 

Предприятия с контролно участие в Дружеството 

Към 31 декември 2020 г. 99.09% от акциите са собственост на компанията Интернешънъл БЕЗ груп. 
Словакия. 

Други свързани лица под общ контрол, с които дружеството има сделки през 2020 г. са: 

• ЕТД Трансформатори – Чехия (ETD Transformatory a.s. Czech Republic),  
• ООО Свердловэлектро-силовие трансформаторы Русия,    
• МИГ-ХЮНДАЙ ДЗЗД България,  
• Без Трансформатори - Словакия (BEZ TRANSFORMATORY Slovakia). 

Общата сума на сделките със свързани лица и дължимите салда за текущия и предходен отчетен период са 
представени, както следва: 

В хиляди лева  2020  2019 
Продажби на свързани лица     
ЕТД Трансформатори – Чехия  150   -  
ООД "СВЕЛ-Силови Трансформатори" Русия  7 355   -  
МИГ-ХЮНДАЙ ДЗЗД   676   -  
Хюндай Електрик и Енерджи Системс Ко. ООД   -    3 887  
   8 181    3 887  
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 В хиляди лева  2020  2019 
Покупки от свързани лица     
ООД "СВЕЛ-Силови Трансформатори" Русия   47    -  
БЕЗ Трансформатори - Словакия   10    -  
Хюндай Електрик и Енерджи Системс Ко. ООД   -    1 865  
   57    1 865  

 
 

В хиляди лева  2020  2019 
Вземания от свързани лица     
ООД "СВЕЛ-Силови Трансформатори" Русия  1 858   -  
МИГ-ХЮНДАЙ ДЗЗД   812   -  
ЕНЕРГО - ХЮНДАЙ - ДЗЗД    -    -  
ЕТД Трансформатори – Чехия   -    -  
Хюндай Електрик и Енерджи Системс Ко. ООД   -   - 
  2 670  - 

 
 

В хиляди лева  2020  2019 
Задължения към свързани лица     
ООД "СВЕЛ-Силови Трансформатори" Русия  47   -  
БЕЗ Трансформатори - Словакия   -    -  
Хюндай Електрик и Енерджи Системс Ко. ООД   -    -  
  47   -  

Заеми от свързани лица 

През  август 2020 г. Дружеството получава от свързано лице ООД "СВЕЛ-Силови Трансформатори" Русия 
кредитна линия за оборотни средства в размер на 1 100 хиляди евро (2 151 хиляди лева.). Заемът е 
краткосрочен и е с падеж 31 декември 2021 г.  

 
- август.2020 г. е получена сумата по заема от 1 100 хиляди евро 
- октомври 2020 г. е върната сума по заема от 600 хиляди евро 

 
Лихвения процент за използването на сумата на кредита е въз основа на EURIBOR 12 месеца увеличен с 
4.1 процентни пункта.  
 

-м. декември 2020 г. е начислена лихва, но не е изплатена към 31.12.2020. 

 
В хиляди лева     

  2020  2019 

     
Заеми от свързани лица - главница  978   - 
Лихви по заеми от свързани лица  20  - 

  998   -  

     
 

През 2020 няма изплатени възнаграждения на ключов ръководен персонал като част от Съвета на 
директорите на „Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България“ АД 
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В хиляди лева     
  2020  2019 

     
Разходи за възнаграждение и осигуровки на ключов управленски 
персонал  -   (726) 
     

  -  (726) 

 

Условия на сделките със свързани лица 

Продажбите на и покупките от свързани лица се извършват по договорни цени. Неиздължените салда в края 
на годината са необезпечени, безлихвени (с изключение на заемите) и уреждането им се извършва с парични 
средства. За вземанията от или задълженията към свързани лица не са предоставени или получени гаранции, 
освен посочените по-долу. 

29 Поети ангажименти, условни задължения и издадени банкови гаранции  

Към 31 декември 2020 Дружеството има сключен договор за банков кредит с Райфайзенбанк България ЕАД 
под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и документални 
акредитиви с максимален кредитен лимит 8 милиона евро (15,65 милиона лева). Крайният срок на договорът 
е 5 август 2024 година. Издадените банкови гаранции към този договор към 31 декември 2020 са в размер 
на 480 хил. евро (940 хил. лева.)  

Към 31 декември  2019 Дружеството има сключен договор за банков кредит с БНП ПАРИБА С.А. - КЛОН 
СОФИЯ ЕАД под условие за поемане на кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции и 
документални акредитиви с максимален кредитен лимит 30 милиона щатски долара (52,22 милиона лева). 
През 2020 този договор е прекратен и съществуващите банкови гаранции са преиздадени. Издадените 
банкови гаранции към този договор към 31 декември 2019 са в размер на 6 932 хил. щатски долара (12 113 
хил. лева)  

Към 31 декември 2020 година дружества от групата са издали банкови гаранции от името на „Хюндай Хеви 
Индъстрис Ко. България“ АД в размер на 9,340 хил. лева.  
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30 Равняване на движенията на задължения, произтичащи от финансови дейности, към паричните 
потоци 

В хиляди лева 
Заеми и други 
задължения 

 Пасиви по 
лизинг 

 Общо 

Промени от финансови парични потоци      
Баланс към 01 януари 2019 490  19  509 

Нови лизингови договори -  -  - 
Изплащане на пасиви по лизинги -  (4)  (4) 
Получени кредити -  -  - 
Изплащане на главница по заеми (490)  -  (490) 
Промяна в кредитните линии, нетно -  -  - 
Общо промени от финансови парични потоци (490)  (4)  (494) 

      
Други промени      
Свързани с финансови задължения -  -  - 
 Разходи за лихва по заеми -  -  - 
 Платена лихва по заеми -  -  - 
 Разходи за лихва по заеми -  -  - 
 Платена лихва по заеми -  -  - 
 Разходи за лихва по кредитни линии -  -  - 
 Платена лихва по кредитни линии -  -  - 
Общо други промени -  -  - 
Баланс към 31 декември 2019 -   15  15 

 
     

Промени от финансови парични потоци      
Баланс към 01 януари 2020 -   15  15 

Нови лизингови договори -  -  - 
Изплащане на пасиви по лизинги -  (4)  (4) 
Получени кредити 5 867  -  5 867 
Изплащане на главница по заеми (1 173)  -  (1 173) 
Промяна в кредитните линии, нетно -  -  - 
Общо промени от финансови парични потоци 4 694  (4)  4 690 

      
Други промени      
Свързани с финансови задължения      
Начислена лихва върху пасиви по лизинг -  -  - 
Платена лихва по пасиви по лизинг -  -  - 
 Разходи за лихва по заеми 31  -  31 
 Платена лихва по заеми (11)  -  (11) 
 Разходи за лихва по кредитни линии -  -  - 
 Платена лихва по кредитни линии -  -  - 
          

Общо други промени 20   -  20 

Баланс към 31 декември 2020 4 714  11  4 725 
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31 Финансови инструменти  

31.1 Счетоводни класификации и справедливи стойности 

Таблицата показва балансовите и справедливите стойности на финансовите активи и финансовите пасиви, 
включително нивата им в йерархията на справедливите стойности. Не е включена информация за 
справедливите стойности в случай, че балансовата стойност се счита за разумно приближение на 
справедливата стойност. На база на направените анализи ръководството счита, че балансовите стойности на 
финансовите активи и пасиви могат да се приемат за разумно приближение с тяхната справедлива стойност 

 
31 декември 2020 Балансова стойност Справедлива стойност 

В хиляди лева 

Амортизи-
рана 

стойност 

Други 
финансов
и пасиви 

Общо Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Общо 

Финансови активи, които не се оценяват по справедлива стойност   
Търговски и други вземания 15 471 - 15 471 - - - - 
Вземания от свързани лица 2 670 - 2 670     
Пари и парични еквиваленти 2 539 - 2 539 - - - - 

        
Общо 20 680 - 20 680 - - - - 

        
Финансови пасиви, които не се оценяват по справедлива стойност    
Получени банкови заеми  - 3 716 3 716 - - - - 
Получени заеми от свързани лица - 998 998 - - - - 
Търговски и други задължения  - 6 173 6 173 - - - - 
Търговски и други задължения от 
свързани предприятия 

- 47 47 - - - - 

        
Общо  10 934 10 934 - - - - 

 
 
 
31 декември 2019 Балансова стойност Справедлива стойност 

В хиляди лева 

Амортизи-
рана 

стойност 

Други 
финансов
и пасиви 

Общо Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Общо 

Финансови активи, които не се оценяват по справедлива стойност   
Търговски и други вземания 14 620 - 14 620 - - - - 
Вземания от свързани лица - - -     
Пари и парични еквиваленти 4 848 - 4 848 - - - - 

        
Общо 19 468 - 19 468 - - - - 

        
Финансови пасиви, които не се оценяват по справедлива стойност    
Получени банкови заеми  - - - - - - - 
Получени заеми от свързани лица - - - - - - - 
Търговски и други задължения  - 3 808 3 808 - - - - 
Търговски и други задължения от 
свързани предприятия 

- - - - - - - 

        
Общо - 3 808 3 808 - - - - 
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31.2 Управление на риска 

Общ риск 

Общият риск се разглежда в най-широкия икономически и политически контекст, в който оперира 
Дружеството (напр. рискът, свързан с развитието на глобалната икономика, развитието на местната 
икономика, инфлационния риск, общите политически рискове, вътрешната политика, външната политика и 
общите тенденции). Поради тази причина някои от тези рискове не подлежат на управление и намаляване 
от страна на ръководството на Дружеството. Те засягат дейността на дружеството с различна тежест и 
възникват в различни, обикновено непредвидими конфигурации. 

Основният външен риск през 2020г. е разпространението на болестта  COVID-19  в национален и световен 
мащаб, наложените ограничения в пътуване за бизнес цели между държавите, както резултатната 
заболеваемост на персонала. Ограниченията върху свободното придвижване между държавите и/или 
въвеждането на период на карантиниране на пътуващите силно влияе върху възможността на Дружеството 
да изпълнява своите ангажименти по договори с клиенти относно супервизия при монтаж и енергизиране 
на новодоставени трансформатори, както и обслужване на гаранционни претенции и отстраняването на 
възникнали проблеми и дефекти.  

Специфични за дружеството рискове 

Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и 
достигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху 
финансовите резултати и състояние на Дружеството. 

Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни 
механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на продуктите и услугите на дружествата от 
Групата и на привлечения от тях заемен капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на 
правените от тях инвестиции и формите за поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска 
неоправдана концентрация на даден риск. 

Управлението на рисковете се осъществява текущо от ръководството на Дружеството съгласно политиката, 
определена от Съвета на директорите на дружеството-майка. Съветът на директорите е приел основни 
принципи за общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретни 
процедури за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и 
ликвиден, и за риска при използването на недеривативни инструменти. Тази бележка представя информация 
за експозицията на Дружеството към всеки един от горните рискове, целите на Дружеството, политики и 
процеси за измерване и управление на риска, и управление на капитала на Дружеството.  

В хода на обичайната си стопанска дейност, Дружеството може да бъде изложено на различни финансови 
рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата 
стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. 

31.2.1 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 по търговските вземания. Кредитният риск на 
Дружеството възниква както от основната му дейност, чрез търговските вземания, така и от неговата 
финансова дейност, включваща  поети ангажименти по заеми и гаранции в банки. Търговските вземания са 
представени в отчета за финансово състояние в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по 
съмнителни и трудносъбираеми вземания. Такива обезценки са направени, където и когато, са били на лице 
събития, идентифициращи загуби от несъбираемост съгласно вътрешен опит.  

В Дружеството са разработени политики, процедури и правила за контрол и мониторинг на поведението на 
кредитния риск. Всеки нов клиент бива анализиран и неговата кредитоспособност се оценява, за да може да 
се предложат условия и срокове на плащане, които максимално да защитят интересите на Дружеството. В 
допълнение, събираемостта на вземанията се контролира ежеседмично от отдел „Продажби“ и „Финансово 
– счетоводен“ отдел. 

Пари и парични еквиваленти са държани в банки и финансови институции, които имат добър кредитен 
рейтинг. Дружеството счита, че неговите пари и парични еквиваленти имат нисък кредитен риск.  
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Експозиция кредитен риск 

Балансовата стойност на финансовите активи представлява максималната кредитна експозиция. 
Максималната експозиция към кредитен риск към датата на отчета е както следва;  

В хиляди лева  2020  2019 
     

Търговски вземания  14 543  14 296 
Търговски вземания от свързани предприятия  2 670   
Други вземания  928  324 
Пари и парични еквиваленти   2 539  4 848 

     
Общо  20 680  19 468 

Очаквани кредитни загуби на Дружеството 

Времева структура на търговски вземания и вземания от свързани лица на Дружеството към датата на 
финансовия отчет е; 

В хиляди лева 2020 2019 

 Брутна сума Обезценка Брутна сума Обезценка 

     
Непросрочени 14 143 - 5 073 (475)  
от 31 - 60 дни 254  - 1 689 - 
от 61 - 90 дни  230  - 1 841 (61)  
от 91 до 120 дни 284  (8)  3 031 (234)  
от 121 до 365 дни 889  - 3 538 (995)  
Над 365 дни 4 011  (2 590)  2 779 (1 890)  

     
Общо 19 811 (2 598)  17 951  (3 655)  

Движение на обезценката през годината 

В хиляди лева  2020  2019 
     

Обезценка 1 януари  3 655   1 522  
Разходи за обезценка през годината   (1 727)  (1 033)  
Реинтегрирана обезценка през годината   670   3 166  
     
Обезценка към 31 декември  2 598   3 655  
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31.2.2 Ликвиден риск 
Ликвидният риск възниква от времевото разминаване между договорените падежи на паричните активи и 
пасиви и възможността длъжниците да не са в състояние да уредят задълженията си към Дружеството в 
рамките на стандартните пазарни срокове. За да управлява този риск, Дружеството използва техники за 
планиране, включително, но не ограничено до, осигуряване на овърдрафт, отчети за ликвидността, 
краткосрочни и средносрочни прогнози на паричните потоци. 

Дружеството наблюдава паричните потоци, прави предвиждания за очакваните постъпления и плащания и 
периодично сравнява тези предвиждания с реалните резултати. На база на тази и други вътрешни процедури, 
ръководството на Дружеството счита, че на база очакваните парични потоци през следващата година, 
Дружеството няма да има никакви трудности да посрещне своите задължения без рискове от просрочия. 

По-долу са договорените падежи на финансови пасиви. Сумите са брутни, недисконтирани, включват 
договорените плащания на лихви и изключват ефекта от договорености за взаимно прихващане.  

31 декември 2019        
В хиляди лева 

Отчетна 
стойност 

Договорени 
парични 
потоци 

6 месеца 
или по-
малко 

6-12 
месеца 

1 - 2 
години  

2 - 5 
години  

Повече 
от 5 

години  

        
Недеривативни 
финансови пасиви         
Търговски и други 
задължения  3 808 3 808 3 808 - - - - 
Търговски и други 
задължения от свързани 
предприятия - - - - - - - 
Пасиви по лизинги  15 15 2 2 4 7 - 
Получени банкови 
заеми  - - - - - - - 
Получени заеми от 
свързани лица - - - - - - - 
        
 3 823 3 823 3 810 2  4 7 - 

        
        
31 декември 2020        
В хиляди лева 

Отчетна 
стойност 

Договорени 
парични 
потоци 

6 месеца 
или по-
малко 

6-12 
месеца 

1 - 2 
години  

2 - 5 
години  

Повече 
от 5 

години  

        
Недеривативни 
финансови пасиви         
Търговски и други 
задължения  6 173 6 173 6 173 - - - - 
Търговски и други 
задължения от свързани 
предприятия 47 47 47 - - - - 
Пасиви по лизинги  11 11 2 2 4 3 - 
Получени банкови 
заеми  3 716 3 716 - 3 716 - - - 
Получени заеми от 
свързани лица 998 998 - 998 - - - 
        
 10 945 10 945 6 222 4 716 4 3 - 
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31.2.3 Пазарен риск 

31.2.3.1 Ценови риск 

Дружеството е изложено на ценови риск за материални запаси от три основни фактора: 

а. евентуално нарастване на доставните цените на медта (проводници) и петрола 
(трансформаторно масло), които са съществен дял от разходите за производство на 
трансформатори; 

б. евентуално нарастване на доставните цени на суровините, материалите, доколкото значителна 
част от използваните суровини са от внос и заемат съществен дял от разходите за производство 
и на трансформатори и стъпални регулатори 

в. специфичност на отливаните детайли за производство на стъпални регулатори и ограниченото 
им производство и предлагане на пазара, което води до пазарно надмощие на производителите 
им.  

За минимизиране на това влияние ръководството на Дружеството прилага фирмена стратегия, целяща 
оптимизиране на производствените разходи, валидиране на алтернативни доставчици предлагащи изгодни 
търговски условия, и не на последно място гъвкава маркетингова и ценова политика. Ценовата политика е 
функция от два основни фактора - структура на разходите и цени на конкурентите. 

31.2.3.2 Валутен риск 

Дружеството оперира в Република България, но има взаимоотношения с чуждестранни доставчици и 
клиенти. Транзакциите с тях се осъществят основно в евро. Тъй като валутният курс лев/евро е фиксиран на 
1.95583, валутният риск, произтичащ от Евровите експозиции на Дружеството е минимален.  

Дружеството осъществява различни, незначителни по обем, транзакции в щатски долари. В резултат на това, 
то не е изложено на значителен валутен риск по отношение на промените във валутния курс лв./щ. дол 

Експозиция на дружеството към валутен риск е както следва;  

В хиляди лева EUR  USD  CHF EUR  USD  SЕК 
 2020 2020 2020 2019 2019 2019 
       

Търговски и други вземания 13 785  134   13 020  196   
Пари и парични еквиваленти  1 354  36   4 344  311   
Търговски и други задължения 1 076  3  1  625  1  2  
Получени банкови заеми  4 714       
Нетна експозиция от отчета за финансово 
състояние  20 929 173 1 17 989 508 2 

Следните значими валутни курсове са приложими през периода  

 Среден курс за периода  Курс към датата на отчета  
 2020 2019 2020 2019 
USD 1  1,7154 1,7471 1,5939 1,7410 
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31.2.3.3 Лихвен риск 

Привлечените средства от Дружеството са под формата на краткосрочни заеми с променлив лихвен процент. 

В хиляди лева  2020  2019 
     

Инструменти с фиксирана лихва   -  - 
Финансови активи     
Финансови пасиви     
     
Инструменти с променлива лихва      
Финансови активи     
Финансови пасиви  4 714   
  4 714    

31.3 Фактори 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 всички привлечени заемни 
средства (краткосрочни и дългосрочни) така, както са посочени в отчета за финансовото състояние и 
паричните средства и паричните еквиваленти. Общата сума на ангажирания капитал е равна на собствения 
капитал (вкл. не контролиращото участие) и нетния дългов капитал.   
 
Цели и политика за управление на финансовия риск 

Основните финансови пасиви на Дружеството включват лихвоносни заеми и привлечени средства, и 
търговски и други задължения. Основната цел на тези финансови инструменти е да се осигури финансиране 
за дейността на Дружеството. Дружеството притежава финансови активи, които включват търговски и други 
вземания и парични средства, които възникват пряко от дейността. 

През 2020 г., както и през 2019 г., Дружеството не притежава и не търгува с деривативни финансови 
инструменти. 

32 Събития след отчетната дата 

Не са настъпили събития след 31 декември, които да налагат допълнителни корекции и/или оповестявания 
във финансовия отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31 декември 2020 г. 
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