САКСА ООД
Годишен финансов отчет
Доклад на независимия одитор
31 декември 2011 година

САКСА ООД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

Настоящият отчет съдържа 42 страници
София, Февруари 2012 година

САКСА ООД
Годишен финансов отчет
31 декември 2011 година

САКСА ООД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за 2011 година
СЪДЪРЖАНИЕ

СТРАНИЦА

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

3

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

4

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

5

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

6

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

7

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

8

3. ПРИХОДИ

19

4. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

19

5. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

20

6. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

20

7. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

20

8. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/ (РАЗХОДИ), НЕТО

21

9. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

21

10. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

22

11. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

24

12. ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ

25

13. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

26

14. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

27

15. ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

28

16. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

28

17. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

28

18. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

28

19. ДЪЛГОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

29

20. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

31

21. КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

31

22. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

34

23. ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

34

24. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

34

25. СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

35

26. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ

36

27. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

36

28. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ

42

29. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

42

2

CAKCA OOtr
foduuteu Quuaucoc ontuem
3

I

derceucpu 201

I

eoduua

o:Ir{ET 3A BCEOEXBATHI4.g AOXOA HA
CAKCA OOA sa 20llroAnsa

Nl

20ll

2010

BGN'()()O

BGN'()()()

3

633 875

404 077

630 781

400 r80

3 094

3 897

(1253)
(3 811)

(e3e)
(2 616)

flpuroxeuu.a

rrP14xoAr4
llpuxoau or ripoaax6r.r
,{pyru 4oxo4lr
PA3XOAT4
PasxoAr.{ 3aMarepvanv

4

Pa:xoArl 3a BbHrrrHr4 ycnyr4
PasxoAr.r 3a aMoprr{3aur{t

5

PasxoAra 3a rrepcona,Ta

6

fipyrlr

(l

pasxogu

7

683)

(s72)

(231)
(616 sOe)
(624 0se)

Orqerua crofiuocr Ha npoAaAenu croKr4
OneparunHu pa3xoArr - o6uto

(1 2e4)
(401)
(258)
(389 640)
(3es 208)

244

189

s2e)
28s)

(t7 t)

Ileqal6a trpeAr{ o6laraue c AaHbrlr{

8 531

8 287

PasxoAn 3a AaHT,Irr4 nrpxy ne.ran6ara
HerHa neqa,r6a 3a ro.qnHara

(86r)
7 670

(844)
7 443

O6uI nceodxBareH AoxoA 3a roAl{Hara

7 670

7 443

Oltrancoel4 npr4xoAr4
@uHanconu pa3xoAr.{

(t

(DnHancoen npnxogu/ (pa:xoqu) - Hero

(r

Apunoerceaunma Ha cmpsHut4u om 7 do

fara 29 rfeepyapv 2012

42 ca nepu

Ct,crasfire,r

(s82)

omqem,

Vnpanure,r:
lA"rauac ilur.'r,os

3aoepun

/ rePraua Porau

*f;orr", !o. ol,l0lXr.

I

CAKCA OOT
foduuteu (tuuattcoa ontuem

3l

derceuepu 201

I

zoduua

OT'[IE'I3A OUI{AI{COBOTO CT,CTO.flHI4E I{A CAKCA OO/I
rfl,M 31 AeKeMBpr{ 2011 roguna
flpn,rorrteuue

Nl

3l

AeKeMBpLl

3t Aer(eMBpIl

BGN'OOO

BGN'OOO

20tl

2010

AKTI4BI{
l-I

erercyullr

aKTr,rBr.r

14 cbopr,xeHr{r
Hevalepra,rHII aKTriBr.{
B:eMaH[q no [peAocraBeHu 3aeMU

tr4noru, Ma[rr.{HH

l0

20 370

15 609

l1

110
1 740
22 280

2 425
t8 085

t2

Tercyuru aKTuBr{
Mareplranuu 3allacr4
Tt,proncxu r{ Apyru B3eMaHr.rt
BseuaHus or cBr,p3aHr{ Jrr4ua no npo4ax<6u
flapr.ruuu cpeAcrBa n rtaptrq Hlr eKBr{BaJreHTr4

l3

14 493

l4

48 080

15

6 257

t6

17 822

OEIIIO AKT'I{BII
COFCI'BEH KAIII{TAJI
COFCTBEH KAIII{TA,T

14

4 172
t6 352

86 652
108 932

55 087

500
4

500

73 172

11

pe3epBr4

Hepa:npeAeleHa neqan6a

IIACI4BI4
Ilereryu-tn

4 955
29 608

TIACWBI4

OcHoseH Kanr4TaJr

,{onr,runre:rur{

51

t7 626

4
12 956

18 130

13 460

flacr.rBH

3aAr,rNeH[q no Qltrancoe rn3r4Hr

{urocpouHn

6anr<onr.r gaenru

18

854

859

19

4 942
5 796

4 966

50 483
33 726
594

33 176

150

663

582s

Tercyruu fiacrrBr.l

Tt,proecru [r Apyrr4 3aA'bJrxeHm

20

KparrocpouHu 6anxonlr :aeur.r
KparxocpouHa qacr or 3aA:bnxeHI4r no (runancon JII43I{Hr
3ant,lNeuue K:sM cBbp3aHtr n-A\a

21

3aAr,rNeHrl-s 3a AaH:bK Br,pxy .qoxoAa
3aA'srxeun.s KbM nepcoHa:ra 14 3a corlr4anHo ocxrypflBaHe

z)

18

I

22

24

53

8s 006

O6UO IIACT{BII
OFIUO COI;CTBEH KAI]

I{

.1

TAJI L\ I1 ACI{BTI

18 822
593

90 802
108 932

J/,

53 887
59 7t2
73 172

Ilpunotrcenuflmq rur cmpsHutqu om 7 do 42 cu uepa
[ara 29

Qeepyapu

2012

Vnpaanre,r

Ct,craer.rrer
/Ban-s

/ feprara Pora.resa/

n

/4."ni,piln

3r

/Arauac Auvos I

CAKCA OOX

f oduute u rpuu au
3l

c o

dexenepu 201

e o mve m

I

eoduua

oTqET 3A IIPOMEHIITE B COFCTBEHI{fl KAIII4TAJI HA CAKCA OOA
3a

20ll

Ca.rao Ha

roArrHa

flpuloxeuue

OcHones

{ont,,r Hlrre.rnr.r

Heparnpe4e,reHa

NI:

KANI,ITAJI

pe3epBlr

neqal6a

BGN'OOO

BGN'OOO

BGN'OOO

BGN'OOO

5 513

6 017

0l ruyapuJ0l0

s00

O6ul sceo6xsareH noxor 3a ronr{Hara
Ca,rAo Ha 31 geKenrnpu 2010

500

Pa:npeAe:reuu r14BnreHTu

O6ul eceo6xeareH AoxoA 3a roAnHara
Ca,rao sa 31 gexe*rnpu

2011

17

500

06uro

7 443

7 443

12 956

13 460

(3000)

(3000)

7 670

7 670

r7 626

l8 t30

Ilpunoweuuams Hs cmpsHut4u om 7 do 42 ca ueprcdefir& qacm om (puH&Hcorun omvem.

lara

29 rfenpyapu2012

Crcraeure,'r

Vnpaaure:r:

/Arasac

10,U.

/I-epraHaporaqega./

ft

la/'h

Ar.rrvoe

/

I

CAKCA OOT
fodttweu rlrLuauc oc o mvem
3

l derceuapu

20 I

I

zodtLna

OTT{ET 34 ITAPI{qHI4TE IIOTOqI4 HA CAKCA OOA
3A

20ll

roAr.rHa

20tl

201 0

BGN'()()()

BGN'()OO

806 l5r
(s43 341)
(s10)
(26t 109)
(1 5e1)
(680)
(868)

543 637

llpnroNenr.re Nr

IIapuvHu rrorourr or orreparnBHa aeiiHocr
flocrt,nreHnq or KrrrreHTr4
llrau{aHr{q Ha AocraBrrurlr4
fhau{aHu-s Ha nepcoHana rr 3a cour.rirrrHo ocr4ryp.sBaHe
fllarenu/ Bb3craHoBeH[ AaHT,ll.r - Hero

fl,rareu Aaffi,K BT,pxy [eqar6ara

lllaresn raxcr4 no 6anxogra cMerxr4 r4 rapaHrlrrr4
fllarenu JrrrxBrr [o 6auxonll 3aeMlr 3a o6oporH[
flpyru napu.rHrr rrorour.r - Hero

cpeAcrBa

['IerHu rlapfiqHu rroroun or o[eparrrBHa Aeiinocr

(337 540)

(366)

(t94 e37)
(521)
(540)

(404)

(276)

(68e)

(2 824)

8 640

flapuvHr.r noroqlr or uHBecrurlnoHHa AeiiHocr
flpe4ocraeeHr{ T:bproBcKr{ 3aeMr.I
B:s:cranoseHu rtproBcKrl 3aeMlr
BttcraHoeeHl4 3aeMr4 or cB6p3aHr4 nr4ua
fl o r< ynx ra Ha A:bnrorpaiiHrr M arep r{aJruu aKTr{B
II o,r yu e Hr.r,Tr.rxB lr no [peAocraBeHr{ 3 aeM lr

(e7o)
85

135

550
14

(4 e11)

(3 381)

34

34

tgr)

I{ernlr napuqHu norouu or rrHBecrurlr.roHHa AeiiHocr

(4

flapltvHlr rrororlrr or {r.urancona AeiiHocr
llo,ryueHu 6anxoer.r 3ael4u
floraceura 6aHxoer4 :aeNar4

(2 553)

llrarenu
flr are su
l],rareuu

Jl

t4xB 14,

14 764

KoMIrc uoHHtt n AIIB I{AeHTu

aAbJrx(eHrur rro Ao ro B op n 3a,fnr3r4Hr
JtLtxBII I4 TaKcII [o I,tHBecrur{r{oHur{ KpeAr4Tr{

3

r3r)

t0 280
(e48)

179

80

(411)

(148)

(4e3)

(107)

(3000)

I43n,raresu ArrBr{Ae HTrl

Heruu rtapnqHn rrorour{ or r$nuattcona 4eiinocr
I{erHo u3MeHeHrre Ha ilapuqHHTe cpeAcrBa

llapuvulr cpeAcrBa u fiapuqHu

Lr

8 486

eKBIrBaJrerITn Ha

I

8 557
12 96s

t6 352

3 387

----! 8n

t6 352

rHyapu

flpunotrceuunmo Hs cmpaHuqu om 7 do 42 cu rrcpu

onTqem.

CrcrasureJl

!ara 29 cfeepyapu 2012

I 470

flapnqHure eKBIrBareHTIt

flapuvuu cpeAcrBa u rapuqHn eKBrrBaJreHTn sa 31 AeKeMBptr

Ynpaenre:r
/Bauq

3aeepn,r

(4

3,'r

lAranac

luuon /

rcrpilpaH

l!' 0!'

/fepraHaPora.rega/

(,
6

САКСА ООД
Годишен финансов отчет
31 декември 2011 година

САКСА ООД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2011 година

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО
САКСА е дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 2004 година по фирмено дело
N531/2004година при Софийски Окръжен Съд със седалище и адрес на управление: град Долна Баня,
ул.Търговска 1.
През 2009 г. дружеството е регистрирано като лицензиран складодържател, съгласно лиценз за управление на
данъчен склад

№ 402, издаден от Агенция „ Митници”, които позволява складирането, товаренето

и

разтоварването на светли горива съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.
През 2010 г. дружеството е регистрирало складове за съхранение на задължителни запаси в Регистъра на
складовете за съхранение на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти, воден от Държавна агенция
“Държавен резерв и военновременни запаси” с вместимост към 31.12.2011 г. - 42 500 куб.м. .
1.1. Собственост и управление
Дружеството е с капитал 500 хил. лева, разпределени между съдружниците Светозар Атанасов Димов и
Атанас Груев Димов.
Дружеството се управлява и представлява от Атанас Груев Димов.
2.2. Предмет на дейност
През 2011 година предметът на дейност на дружеството включва следните видове операции и сделки:
•

Търговия с течни горива;

•

Транспортни услуги

•

Складова обработка и блендиране на горива

Настоящият финансов отчет е одобрен за издаване от Ръководството на САКСА ООД на 29.02.2012 год.
Средно списъчния брой на персонала към 31 декември 2011 година е 80 работници и служители (31
декември 2010година – 59 работници и служители).
2.3.Основни показатели на стопанската среда
Основни показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на дружеството, за периода
2008 – 2011 година са представени в таблицата по –долу:
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Показател
БВП в млн. лева

1

Реален растеж на БВП
Инфлация в края на годината
Среден валутен курс на щатския долар
за годината

2008

2009

2010

2011*

66,728

66,256

70,474

55,722

6%

-5%

0.2%

+2.3%

7.8%

0.6%

4.3%

-0.73%

1.3323

1.40553

1.477896

1,4065

* Данните са към 30.09.2011г.

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. База за изготвяне финансовия отчет
Финансовият отчет на „ САКСА „ ООД е изготвен в съответствие с всички Международни стандарти
за финансово отчитане (МСФО), които се състоят от: стандарти за финансово отчитане и от тълкувания на
Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по Международни счетоводни стандарти
(СМСС), и Международните счетоводни стандарти и тълкуванията на бившия Постоянния комитет за
разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно
са в сила на 1 януари 2011 г., и които са приети от Комисията на Европейския съюз.
Финансовите отчети са изготвени на база историческата цена.
Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приема като негова отчетна
валута за представяне. Данните в отчета и приложенията към него са представени в хиляди лева (BGN,000),
освен ако не е посочено друго.
Отчетният период обхваща една календарна година - от 01 януари до 31 декември.
2.2. Действащо предприятие
Принципът-предположение за действащо предприятие е фундаментален принцип при изготвянето на
финансовите отчети. Съгласно принципа-предположение за действащо предприятие, предприятието
обикновено се разглежда като продължаващо дейността си в обозримо бъдеще без намерение или
необходимост от ликвидация, преустановяване на стопанската дейност или търсене на защита от кредиторите,
вследствие на съществуващи закони или други нормативни разпоредби. Съответно, активите и пасивите се
отчитат на база възможността на предприятието да реализира активите и да уреди пасивите си в нормалния
ход на бизнеса. При оценката за това дали принципа-предположение за действащо предприятие е уместен,
ръководството взема предвид цялата налична информация за обозримото бъдеще, която обхваща поне, но не
се ограничава само до, дванадесетте месеца от края на отчетния период.

Финансовият отчет е изготвен на принципа-предположение за действащо предприятие, който предполага, че
предприятието ще продължи дейността си в обозримото бъдеще. Предприятието има история на печеливша
дейност и свободен достъп до финансови ресурси. Общата несигурност при сегашната неблагоприятна
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икономическа ситуация ще се преодолява чрез оптимизиране на оперативната дейност и следване на
стратегия, съсредоточена върху основните компетенции на предприятието. Освен промяна на бизнес модела и
приемане на нова стратегия за функциониране в променяща се среда, предприятието прилага режим на
постоянно намаляване на разходите си и политика на по-бърза и ефективна адаптация към променящия се
пазар. Във връзка с оценката на ръководството, че предприятието ще продължи дейността си в обозримото
бъдеще е и обстоятелството, че то получава пълната подкрепа, включително и чрез оказано финансово
съдействие от финансовите институции – кредитори Уникредит Булбанк АД, МКБ Юнионбанк АД и Сосиете
Женерал Експресбанк АД .

2.3. Отчетна валута
Функционалната валута и отчетната валута на представяне във финансовия отчет на дружеството е
българският лев. От 1 юли 1997 г. левът е фиксиран в съответствие със Закона за БНБ към германската марка
в съотношение BGN 1:DEM 1, а с въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз - с
еврото в съотношение BGN 1.95583:EUR 1.
При първоначално признаване, сделка в чуждестранна валута се записва във функционалната валута, като към
сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към момента на сделката или операцията.
Паричните средства, вземанията и задълженията, като монетарни отчетни обекти, деноминирани в
чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута като се прилага заключителния обменен курс на
БНБ към 31 декември.
Немонетарните отчетни обекти в отчета за финансовото състояние, първоначално деноминирани в
чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута като се прилага историческият обменен курс към
датата на операцията и последващо не се преоценяват по заключителен курс. Ефектите от курсовите разлики,
свързани с уреждането на търговски сделки в чуждестранна валута, или отчитането на търговски сделки в
чуждестранна валута по курсове, които са различни, от тези, по които първоначално са били признати, се
включват в отчета за всеобхватния доход в момента на възникването им, като се представят към “други
доходи от дейността”. Курсовите разлики от валутни заеми се включват във финансовите приходи и разходи.

2.4. Сравнителни данни
Дружеството представя сравнителна информация във финансовите си отчети за една предходна
година. Когато е необходимо, сравнителните данни се преизчисляват и рекласифицират, за да се постигне
съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.Когато дружеството прилага счетоводна
политика със задна дата или прави преизчисление със задна дата на статии в своите финансови отчети, или
когато прекласифицира статии в своите финансови отчети то изготвя и представя като компонент на пълния
комплект на финансовите отчети и отчет за финансовото състояние към началото на най-ранния сравнителен
период.
Дружеството е рекласифицирало сравнителната информация в настоящия финансов отчет с цел по-добра
сравнимост с текущия период, по отношение на:
- търговски вземания – увеличение с 7277 хил.лв.
- краткосрочни банкови земи - увеличение с 7277 хил.лв.
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2.5. Приблизителни счетоводни оценки
Изготвянето на финансов отчет по Международните стандарти за финансово отчитане, изисква
ръководството да направи някои приблизителни счетоводни оценки и предположения, които се отнасят до
докладваните активи и пасиви, оповестените условни активи и пасиви, както и до признатите разходи и
приходи за периода. Тези приблизителни оценки, начисления и предположения са основани на
информацията, която е налична към края на отчетния период, поради което бъдещите фактически
резултати биха могли да бъдат различни от тях (като в условия на финансова криза несигурностите са позначителни).
Ключови приблизителни оценки и предположения с висока несигурност
Обезценки на вземания
Приблизителната оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми вземания се прави в края на всяка
финансова година. Всички съмнителни вземания, които не са събрани в продължение на една година се
третират като несъбираеми и се обезценяват изцяло, доколкото ръководството преценява на база исторически
опит, че съществува висока несигурност за тяхното събиране в бъдеще (Приложение 14).
Стойността на обезценката е разликата между преносната стойност на даденото вземане и сегашната стойност
на прогнозираните бъдещи парични потоци, дисконтирани по оригинален ефективен лихвен процент.
Преносната стойност на вземанията, за които е преценено, че е необходимо да се направи обезценка, се
коригира чрез използването на корективна сметка, в която се натрупват всички обезценки. Загубите от
обезценка и последващото им възстановяване се признават в отчета за всеобхватния доход.

Обезценка на имоти, машини и съоръжения
В края на всеки отчетен период ръководството на дружеството организира преглед за обезценка на имотите,
машините, оборудването и транспортните средства. Ако са налице такива индикатори, че приблизително
определената възстановима стойност е по-ниска от тяхната преносна стойност, то последната се изписва до
възстановимата стойност на активите. Възстановимата стойност на имотите, машините и съоръжения е повисоката 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
отчитат в отчета за всеобхватния доход, освен ако за дадения актив не е формиран преоценъчен резерв. Тогава
обезценката се третира като намаление на този резерв, освен ако тя не надхвърля неговия размер, и
надвишението се включва като разход в отчета за всеобхватния доход.
Към 31.12.2011 г., ръководството е направило преглед за обезценка на сградите, машините и
оборудването на дружеството. В резултат на този преглед за обезценка ръководството е преценило, че не са на
лице условия за обезценка.
2.6. Дефиниции и оценка на елементите на Отчета за финансовото състояние и Отчета за всеобхватния
доход
2.6.1 Имоти, машини и съоръжения
Имоти, машини и съоръжения (дълготрайни материални активи) се представят по цена на придобиване
намалена с натрупаната амортизация и загуба от обезценка.
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Дружеството е определило праг на същественост за признаване на имоти, машини, съоръжения и оборудване
700 лв., под който придобитите активи независимо, че

притежават характеристиките на дълготрайни

материални активи се отчитат като текущ разход.

Първоначално придобиване
При първоначалното си придобиване дълготрайните материални активи се оценяват по цена на
придобиване(себестойност), която

включва покупната цена, митническите такси и всички други преки

разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи основно са: разходи за
подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж, разходи за
хонорари на лица, свързани с проекта, невъзстановими данъци и др.
Последващо оценяване
Избраният от дружеството подход за последваща оценка на дълготрайните материални активи е по цена на
придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаните загуби от обезценка.

Последващи разходи
Извършени последващи разходи, свързани с дълготрайни материални активи, които имат характер на подмяна
на определени компоненти, възлови части и агрегати, или на подобрения и реконструкция, се капитализират
към стойността на съответния актив. Същевременно, неамортизираната част на заменените компоненти се
изписва от стойността на активите и се признава в текущите разходи за периода на преустройството.
Методи на амортизация
Дружеството използва линеен метод на амортизация на дълготрайните материални активи. Земята не се
амортизира. Срокът на годност по отделни активи е определен от ръководството на дружеството, като е
съобразен с: физическото износване, спецификата на оборудването, бъдещите намерения за употреба и с
предполагаемото морално остаряване. Срокът на годност по групи активи е както следва:

2011година

2010година

Машини и оборудване

3-25 години

3-25 години

Съоръжения

3-25 години

3-25 години

25 години

25 години

4 години

4 години

3-7 години

3-7 години

Сгради
Транспортни средства
Стопански инвентар

Определеният срок на годност на дълготрайните материални активи се преглежда в края на всяка година и при
установяване на значителни отклонения спрямо очаквания бъдещ срок на използване, същият се коригира.
Корекциите се третират като промяна в приблизителната оценка и е в сила переспективно, от датата на
извършване на промяната.

2.6.2 Нематериални активи
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Нематериални активи придобити от предприятието се отчитат по цена на придобиване, намалени с
натрупаната амортизация. Прилага се линеен метод на амортизация. Полезният живот на активите е както
следва:
Програмни продукти
Други нематериални активи

2011година

2010 година

2 години

2 години

2 -7 години

2 – 7 години

2.6.3 Материални запаси
Материалните запаси се представят във финансовия отчет по по-ниската стойност от стойността им на
придобиване и нетната им реализуема стойност. Нетната реализуема стойност е очакваната продажна цена в
нормална бизнес среда, намалена със стойността на разходите за довършителни дейности и разходи по
продажбата. Тя се определя на база проучвания на пазара и експертна оценка.
Цената на придобиване на материалните запаси включва всички разходи по придобиването и разходи,
направени във връзка с доставянето им до определеното местоположение и подготовката им за употреба.
При изписването на материалните запаси се прилага метода средно притеглена цена (себестойност). За стоки,
които се реализират чрез транзитна продажба се прилага метода на конкретно определена стойност.

2.6.4. Финансови инструменти
Финансови активи
Дружеството класифицира своите финансови активи в следните категории: кредити и вземания.
Класификацията е в зависимост от същността и предназначението на финансовите активи към датата на
тяхното придобиване. Ръководството определя класификацията на финансовите активи на дружеството към
датата на първоначалното им признаване в отчета за финансовото състояние.
Обичайно дружеството признава финансовите активи на датата на търгуване – датата, на която то се е
обвързало да закупи съответните финансови активи. Всички финансови активи първоначално се оценяват по
тяхната справедлива стойност плюс преките разходи по транзакцията.
Финансовите активи се отписват от отчета за финансовото състояние, когато правата за получаване на
парични средства от тези активи са изтекли, или са прехвърлени и дружеството е прехвърлило съществената
част от рисковете и ползите от собствеността върху актива на друго дружество. Ако дружеството продължава
да държи съществената част от рисковете и ползите асоциирани със собствеността на даден трансфериран
финансов актив, то продължава да признава актива в отчета за финансовото състояние, но признава също и
обезпечено задължение (заем) за получените средства.
Кредити и вземания
Кредити и вземания са недеривативни финансови активи с фиксирани или установими плащания, които
не се котират на активен пазар. Те се оценяват в отчета за финансовото състояние по тяхната амортизируема
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стойност при използването на метода на ефективната лихва, намалена с направена обезценка. Тези активи се
включват в групата на текущите активи, когато матуритетът им е в рамките на 12 месеца или в един обичаен
оперативен цикъл на дружеството, а останалите – като нетекущи. Тази група финансови активи включва:
вземания от клиенти по продажби, други вземания от контрагенти и трети лица, парични средства и парични
еквиваленти. Лихвеният доход по кредитите и вземанията от клиенти се признава на база ефективна лихва,
освен при краткосрочните вземания от клиенти с матуритет в рамките на обичайните кредитни условия.
Финансови пасиви и инструменти на собствен капитал
Дружеството класифицира дългови инструменти и инструменти на собствен капитал или като финансови
задължения или като собствен капитал в зависимост от същността и условията в договор със съответния
контрагент относно тези инструменти.
Финансови пасиви
Финансовите пасиви включват заеми (кредити), задължения към доставчици и други. Първоначално те се
признават в баланса по справедлива стойност, нетно от преките разходи по транзакцията, а последващо – по
амортизируема стойност по метода на ефективната лихва.

2.6.5 Търговски и други вземания

Търговските вземания се представят и отчитат по справедлива стойност на база стойността на оригинално
издадената фактура (себестойност), намалени със загуба от обезценка. Приблизителна оценка за съмнителни,
трудносъбираеми и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума съществува
висока несигурност. Несъбираемите вземания се обезценяват изцяло, когато това обстоятелство се установи.
Дружеството е възприело подход за обезценка на търговски и друти вземания в размер на 100%, когато
тяхната възраст и размер на просрочие е над една година. Когато фактори като естество на контрагента,
географски сектори или други несигурности са индикатори за обезценка на по-ранна дата, то обезценката се
извършва преди изтичане на едногодишния период. Загубите от обезценка се представят в отчета за
всеобхватния доход. Дружеството използва корективна сметка за да намали стойността на

вземанията,

обезценени от кредитни загуби.

2.6.6. Парични средства и парични еквиваленти
Паричните средства и паричните еквиваленти се състоят от парични наличности в каса, парични наличности в
банкови сметки и краткосрочни депозити в банки, чийто оригинален матуритет е до 12 месеца.
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 са включени като плащания за финансовата

дейност, а лихвите по кредити за оборотни средства са включени като плащания за оперативна
дейност.
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•

Лихвите по предоставени кредити се представят като парични постъпления от инвестиционна

дейност.

2.6.7 Лихвени заеми
Всички заеми са представени 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 признаване, лихвоносните заеми и други привлечени ресурси, се последващо оценяват по
амортизируема стойност, определена чрез прилагане на метода на ефективната лихва. Амортизируемата
стойност е изчислена като са взети предвид всички видове такси, комисионни и други разходи, вкл. дисконт
или премия, асоциирани с тези заеми. Печалбите и загубите се признават в отчета за всеобхватния доход като
финансови приходи/разходи през периода на амортизация или когато задълженията се отпишат или
редуцират.
2.6.8 Лизинг
Финансов лизинг
Финансовият лизинг, при който се трансферира към дружеството съществената част от всички рискове и
стопански ползи, произтичащи от собствеността върху актива под финансов лизинг, се капитализира и се
представя в състава на дълготрайни материални активи по цена на незабавна продажба.
Придобитите под финансов лизинг активи се амортизират на база полезен живот на съответния актив.
Лизинговите плащания съдържат в определено съотношение финансовия разход (лихва) и приспадащата се
част от лизинговото задължение (главница), така че да се постигне постоянен лихвен процент за оставащата
неизплатена част от главницата по лизинговото задължение (вземане). Определените на такава база лихвени
разходи, свързани с наетия под финансов лизинг актив, се представят нетно със задължението към
лизингодателя и се включват в отчета за всеобхватния доход през периода на лизинговия договор, когато
същите станат дължими.

Оперативен лизинг
Лизинг, при който наемодателят продължава да притежава съществената част от всички рискове и стопански
изгоди

от

собствеността

върху

дадения

актив

се

класифицира

като

оперативен

лизинг.

Плащанията/постъпленията по оперативния лизинг се признават като разходи/приходи в отчета за
всеобхватния доход на база линеен метод за периода на лизинга.

2.6.9 Търговски и други задължения
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Задълженията към доставчици и други текущи задължения се отчитат по стойност на оригиналните фактури
(себестойност), която се приема за справедливата стойност на сделката, която ще бъде изплатена в бъдеще
срещу получените стоки и услуги.

2.6.10 Задължения към персонала по трудовото и социално законодателство
Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в дружеството се основават на
разпоредбите на Кодекса на труда, на разпоредбите на действащото осигурително .
Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия персонал за
фонд “Пенсии”, допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), фонд “Общо заболяване и
майчинство” (ОЗМ), фонд “Безработица”, фонд “Трудова злополука и професионална болест” (ТЗПБ) и
здравно и срещу безработица осигуряване.
Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО за
съответната година и Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. Вноските се разпределят между
работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено с в чл. 6, ал. 3 от
Кодекса социално осигуряване (КСО). Общият размер на вноската за фонд “Пенсии”, ДЗПО, фонд “ОЗМ”,
фонд “Безработица”, задължително допълнително обществено осигуряване, за безработица и за здравно
осигуряване през 2011 г., възлиза на 30,3% (разпределено в съотношение работодател : осигурено лице
57,43:42,57) за работещите при условията на трета категория труд, каквито са по-голяма част от заетите в
дружеството. През 2012 г. общият процент е 30.3%, разпределено в съотношение работодател : осигурено
лице 57,43:42,57.
В допълнение, изцяло за своя сметка работодателят прави осигурителна вноска за фонд “ГВРС” за 2011
г.в размер на 0,0% (за 2010 г. размерът е 0.1%), както и осигурителна вноска за фонд “ТЗПБ” за 2011 г.в
размер на 0,5% (за 2010 г. размерът е 0.5%).
Към дружеството няма създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен фонд.
Осигурителните и пенсионни схеми, прилагани от дружеството в качеството му на работодател, се
основават на българското законодателство и са планове с дефинирани

вноски. При тези планове

работодателят плаща месечно определени вноски в държавните фонд “Пенсии”, фонд “ОЗМ”, фонд
“Безработица”, фонд “ТЗПБ”, както и в универсални и професионални пенсионни фондове - на база
фиксирани по закон проценти и няма правно или конструктивно задължение да доплаща във фондовете
бъдещи вноски в случаите, когато те нямат достатъчно да изплатят на съответните лица заработените от тях
суми за периода на трудовия им стаж. Аналогично са задълженията по отношение на здравното осигуряване.
Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда (КТ), работодателят има задължение да изплати при
прекратяване на трудовия договор обезщетения за:
•

неспазено предизвестие –брутно трудово възнаграждение за един месец;

•

поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване на обема на

работа и спиране на работа за повече от 15 дни – работника или служителя може да получи обезщетение в
размер на брутното му трудово възнаграждение до 6 месеца по преценка на работодателя (съгл. чл.222 ал.1 от
КТ);
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при прекратяване на трудовия договор поради болест – не по-малко от брутното трудово месечно

възнаграждение, увеличено с 50% за срок от два месеца;
•

при пенсиониране – от 2 до 6 брутни месечни работни заплати според трудовия стаж в дружеството;

•

за неизползван платен годишен отпуск - обезщетение за съответните години за времето, което се

признава за трудов стаж.
След изплащането на посочените обезщетения за работодателя не произтичат други задължения към
работниците и служителите.
Краткосрочните доходи за персонала под формата на възнаграждения, бонуси и социални доплащания и
придобивки, (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който персоналът е положил труд за
тях или е изпълнил необходимите условия) се признават като разход в отчета за всеобхватния доход в
периода, в който е положен трудът за тях или са изпълнени изискванията за тяхното получаване като текущо
задължение (след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки) в размер на
недисконтираната им сума. Дължимите от дружеството вноски по социалното и здравно осигуряване се
признават като текущ разход и задължение в недисконтиран размер, заедно и в периода на начисление на
съответните доходи, с които те са свързани.
Към датата на всеки финансов отчет дружеството прави оценка на сумата на очакваните разходи по
натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното
право на натрупан отпуск. В оценката се включват приблизителната преценка в недисконтиран размер на
разходите за самите възнаграждения и разходите за вноски по задължителното обществено осигуряване, които
работодателят дължи върху тези суми.
Съгласно Кодекса на труда дружеството е задължено да изплаща на персонала при настъпване на
пенсионна възраст обезщетение, което в зависимост от трудовия стаж в предприятието може да варира между
2 и 6 брутни месечни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото правоотношение. По своите
характеристики тези схеми представляват планове с дефинирани доходи.
За целта те прилагат кредитния метод на прогнозните единици. Изчислението на размера на тези
задължения налага участието на квалифицирани актюери, за да може да се определи тяхната сегашна стойност
към датата на отчета, по която те се представят в отчета за финансовото състояние, коригирана с размера на
непризнатите актюерски печалби и загуби, а респ. изменението в стойността им, вкл. признатите актюерски
печалби и загуби – в отчета за всеобхватния доход. Ръководството счита, че евентуалните задължения по
обещетения при пенсиониране са с несъществен размер спрямо представените данни във финансовия отчет,
поради което не са начислени.

2.6.11 Обезценка
Стойността на активите на Дружеството се анализира периодично към датата на изготвяне на баланса, за да се
прецени дали съществува индикация за обезценка. В случай, че съществуват такива признаци, се прави
приблизителна оценка за възстановимата стойност на актива. Загуба от обезценка се признава винаги, когато
текущата стойност на актива или на група активи, генериращи приходи, част от които е той, превишава
възстановимата му стойност. Загуби от обезценка се отчитат в отчета за всеобхватния доход.
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2.6.12 Провизии
Провизиите се признават в отчета за финансовото състояние, когато Дружеството е поело юридическо или
конструктивно задължение в резултат на минало събитие, и има вероятност да се реализира негативен
паричен поток, за да се погаси задължението. Ако задължението има материален ефект, провизията се
определя като очаквания бъдещ паричен поток се дисконтира със ставка преди данъци, която отразява
текущата пазарна оценка на парите във времето, и там където е подходящо, специфичния за задължението
риск.

2.6.13 Приходи
Приходите се признават на база принципа за начисляване и до степен, до която стопанските изгоди се
придобиват от дружеството и доколкото приходите могат да се оценят надеждно.
Приходи от продажби на активи се признават, когато всички съществени рискове и изгоди от собствеността
на активите се прехвърлят на купувача.
Приходи от продажба на услуги се признават като се отчита на етапа на завършеност на сделката към датата
на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени по сделката и
разходите по приключването.
При продажби на изплащане, приходът се признава на датата на продажбата без лихвите.
Финансови приходи
Финансовите приходи включват получени лихви от вложени средства, печалби от операции в чуждестранна
валута, печалби от операции с финансови инструменти, получени дивиденти от участия
2.6.14 Разходи
Оперативни разходи
Разходите се признават към датата на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и
съпоставимост.

Финансови разходи
Финансови разходи включват плащания за лихви по заеми, получени лихви от вложени средства и печалби и
загуби от операции в чуждестранна валута.
Разходи по заеми
Разходите по заеми, които могат пряко да се припишат на придобиването, строителството или производството
на актив, отговарящ на условията на МСС 23, се капитализират в стойността на актива като част от неговата
стойност. Другите разходи по заеми се признават като разход в периода, за който се отнасят. През отчетния
период не са налице условия за капитализиране на разходи по заеми.
2.6.15 Корпоративен данък
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Корпоративен данък върху печалбата за годината включва текущ и отсрочен данък. Съгласно Закона за
корпоративното подоходно облагане ставката за данък печалба е от 10% (2010:10%). За 2012 данъчната ставка
е непроменена.
Текущ данък е сумата на данъка, който трябва да се плати върху облагаемата печалба за периода, въз основа
на ефективната данъчна ставка към края на отчетния период.
Отсрочени данъци се начисляват като се използва балансов метод на задълженията/балансовия пасивен
метод/, който позволява да се отчитат временни разлики между текущата стойност на активите и пасивите за
целите на счетоводното отчитане и за данъчни цели.
Сумата на отсрочените данъци е базирана на очаквания начин за реализацията на активите и пасивите.
Активите и пасивите по отсрочени данъци се оценяват по данъчни ставки, които се очаква да бъдат в сила за
периода, когато активът се реализира или пасивът се уреди, съгласно данъчните закони, действащи за
съответния отчетен период.
Отсрочен данъчен актив се признава само тогава, когато могат да се получат данъчни ползи срещу които
актива може да се оползотвори.
Отсрочени данъци, свързани с обекти, които са отчетени директно в собствения капитал или друга позиция в
отчета за финансовото състояние, също се отчитат директно към съответния капиталов компонент или
позиция.
2.6.16. Собствен капитал
САКСА ООД, като дружество с ограничена отговорност е от категорията на капиталовите дружества,
които са задължени да регистрират в търговския регистър определен минимален размер на капитал (основен
капитал), който да служи като обезпечение на кредиторите на дружеството с оглед удовлетворяване на
техните вземания. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на своето дялово
участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в производство по ликвидация или
несъстоятелност.
Търговският закон не предвижда задължение за дружеството да формира фонд “Резервен”, но ако
дружественият договор предвижда такава възможност, могат да бъдат създадени определени резервни
фондове, като размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът за използването и предназначението
им се определят от Общото събрание.
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3. ПРИХОДИ
Приходи от продажби

Приходи от продажби на стоки

2011

2010

BGN’000

BGN’000

630 781

400 180

Други доходи

Приходи от продажба на имоти, машини и съоръжения
Преносна стойност на продадени активи
Печалба от продажба на имоти, машини и съоръжения
Приходи от продажби на транспортни услуги
Приходи от наеми
Приходи по съхранение на Държавен резерв
Приходи от блендиране на горива
Приходи от складова обработка на горива
Лихви по разплащателни сметки
Други приходи
Общо

2011

2010

BGN’000

BGN’000

15

3

15
373
182
350
389
1 093
180
512
3 094

3
346
148
144
1 697
1 041
80
438
3 897

4. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

Горива и смазочни материали
Работно облекло
Вода и електроенергия
Представителни разходи
Рекламни материали
Канцеларски материали и консумативи
Малотраен инвентар
Други
Общо

2011

2010

BGN’000

BGN’000

633
17
187
133
18
187
38
40
1 253

416
10
107
258
27
61
11
49
939
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5. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

Транспортни услуги
Наеми
Съобщителни и комуникационни услуги
Застраховки
Текущ ремонт на активи
Одиторски услуги
Изпитване на горива
Данъци и такси
Абонаменти
Комисионни по договори
Правни услуги
Консултантски и борсови комисионни
Такси по факторинг
Банкови такси и комисионни по обслужване на банкови сметки
Други
Общо

2011

2010

BGN’000

BGN’000

1 231
91
51
173
265
18
88
58
85
21
8
175
625
758
164
3 811

739
20
39
128
144
5
42
59
48
52
24
29
672
558
117
2 676

6. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

Заплати и възнаграждения
Вноски за социално осигуряване
Общо

2011

2010

BGN’000

BGN’000

479
93
572

338
63
401

7. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Обезценка на вземания
Дарения
Лихви и глоби
Други
Общо

2011

2010

BGN’000

BGN’000

188
17
26

176
11
68
3
258

231
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8. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
2011

2010

BGN'000

BGN'000

96

60

148

129

244

189

(1361)

(433)

Разходи за лихви по финансов лизинг

(88)

(93)

Разходи по валутни операции

(80)

(245)

(1 529)

(771)

(1 285)

(582)

Финансови приходи
Приходи от лихви по предоставени заеми
Приходи по валутни операции
Финансови разходи
Разходи за лихви по банкови заеми

Финансови приходи/(разходи), нето

9. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА
Основните компоненти на разхода на данъци върху печалбата за годините, завършващи на 31 декември са:
2011

2010

BGN’000

BGN’000

8 624

8 437

(861)

(844)

(861)

(844)

Отчет за всеобхватния доход
Данъчна печалба за годината по дaнъчнa декларация
Текущ разход за данъци върху печалбата за годината – 10 %
(2009 година: 10 %)
Отсрочени данъци върху печалбата
Общо разход (икономия) за данъци от печалбата,
отчетен в отчета за всеобхватния доход

2011

2010

BGN’000

BGN’000

Счетоводна печалба/загуба за годината

8 532

8 287

Данъчен ефект от счетоводна печалба на база приложима данъчна
ставка – 10% (2010 година: 10%)

(853)

(829)

(190)

(154)

181

139

Равнение на данъчния разход на данъци върху
печалбата определен спрямо счетоводния резултат

От непризнати суми по данъчна декларация
Свързани с увеличения – 1 897 хил.лв (2010г. – 1540 хил.лв.)
Свързани с намаления – 1 805 хил.лв (2010 г. – 1389 хил.лв.)
Икономия на корпоративен данък по годишна декларация
Общо разход за данъци върху печалбата,
отчетен в отчета за всеобхватния доход

1
(861)

(844)

Не са признати отсрочени данъчни активи за:


обезценка на вземания с размер 525 хил.лв. с ефект в отсрочени данъци 19 хил.лв.

21

САКСА ООД
Годишен финансов отчет
31 декември 2011 година

10. ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

2010 година

Отчетна стойност
Салдо на 1 януари 2010
Придобити
Трансфери
Отписани
Салдо на 31 декември 2010

Земи

Сгради

Машини,
съоръжения
и оборудване

Транспортни
средства

Стопански
инвентар

В строеж

Общо

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

2 737
277

77
16
13

1 117
6 489
(3 265)

11 816
7 354

106

4 341

1397

468

1 839

646

6 020
572
767

3 236

1 114

7 359

65
38

858
640

103

1 498

403
1 011

5 162

1 417

26

1 117

9 522

5 861

1 113

47

4 341

15 609

Амортизация
Салдо на 1 януари 2010
Начисления за годината
Отписана амортизация
Салдо на 31 декември 2010
Преносна стойност
На 1 януари 2010
На 31 декември 2010

2011 година

Отчетна стойност
Салдо на 1 януари 2011
Придобити
Трансфери
Отписани
Салдо на 31 декември 2011

1 397
3 236

1 320
581
(9)
1 892

(9)
19 161

51
8

2 294
1 267
(9)
3 552

59

Земи

Сгради

Машини,
съоръжения
и оборудване

Транспортни
средства

Стопански
инвентар

В строеж

Общо

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

3 236

1 114

3 005
1 122

106
19

4 341
4 802
(8 785)

19 161
6 391

3 236

1 114

7 359
448
8 785
(4)
16 588

4 127

(34)
91

1 892
626

147

1 498
948
(4)
2 442

1 011
967

5 861

1 113

47

4 341

15 609

14 146

1 609

54

358

20 370

Амортизация
Салдо на 1 януари 2011
Начисления за годината
Отписана амортизация
Салдо на 31 декември 2011
Преносна стойност
На 1 януари 2011
На 31 декември 2011

(9)
3 005

103
44

3 236
3 236

2 518

(38)
25 514

358

59
12
(34)
37

3 552
1 630
(38)
5 144

Активи в процес на придобиване са:
•

Реконструкция петролен терминал гр. Нови Искър , кв. Курило - 261 хил. лв. (2010 г : 4 139 хил.лв.)

•

Реконструкция на Бензиностанция и Газостанция в гр. Бухово – 84 хил. лв. (2010 г : 84 хил.лв.)

•

Реконструкция на Бензиностанция и Газостанция магистрала Тракия – 13 хил. лв. (2010 г : 0 хил.лв.)

Преглед за обезценка
Извършен е преглед на всички значими дълготрайни материални активи към 31 декември 2011 година с цел
проверка за наличие на данни за обезценка, в резултат на което е установено, че няма данни за обезценка.
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Други данни
Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни материални активи, които се ползват в
дейността на дружеството по групи активи са както следва:
•

транспортни средства – 1 157 хил.лв. (2010 г : 404 хил.лв.)

•

компютри

•

машини, съоръжения, оборудване

– 58 хил. лв. (2010 г : 47 хил.лв.)
– 398 хил.лв. (2010 г : 198 хил.лв.)

Ипотекираните и дадени като обезпечение по банкови заеми машини, съоръжения и имоти с прилежащите
към тях асфалтови пътища и площадки, огради, външно електрическо захранване, външен водопровод, както
и с всички подобрения към тях са с преносна стойност 18 572 хил.лв.

Оперативен лизинг
Дружеството е наело в условията на оперативен лизинг общински терен със съществуваща бензиностанция.
Договорът е сключен през 2007 година със срок 5 години след извършена реконструкция на обекта през 2009
година и не съдържа клаузи за значителни лизингови ангажименти от страна на дружеството.
През 2011 година Дружеството е наело в условията на оперативен лизинг три бензиностанции със срок на
договорите 5 – 7 години , които не съдържат клаузи за значителни лизингови ангажименти от страна на
дружеството.
Плащанията по оперативния лизинг се признават като разход в отчета за всеобхватния доход на база линеен
метод за периода на лизинга.
Общата сума, призната като разход през отчетния период е 62 хил. лв. (2010 год. - 20 хил.лв.)
Оставащите срокове и сегашната стойност на бъдещите минимални лизингови плащания съгласно договорите,
считано от края на отчетния период, са както следва:

31 декември 2011

31 декември 2010

BGN’000

BGN’000

126
504
630

20
80
100

Минимални лизингови плащания по периоди:
До 1 година
От 1 до 5 години
Сегашна стойност на минималните лизингови плащания

Дружеството е отдало под наем по договори за оперативен лизинг две бензиностанции, товарен камион и
оборудване. Договорите са сключени през 2007 г. - 2010 г. за срок 5 години. и не съдържат клаузи за
значителни ангажименти от страна на дружеството. Постъпленията по оперативния лизинг се признават като
доход в отчета за всеобхватния доход на база линеен метод за периода на лизинга
Общата сума, призната като доход през отчетния период е 182 х.лв. ( 2010 г.: 148 х. лв.).
Оставащите срокове и сегашната стойност на бъдещите минимални лизингови плащания съгласно
договорите, считано от края на отчетния период, са както следва:
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31 декември 2011
BGN’000

31 декември 2010
BGN’000

212
848
1060

148
574
722

Минимални лизингови плащания по периоди:
До 1 година
От 1 до 5 години
Сегашна стойност на минималните лизингови плащания

11. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
2010 година
Отчетна стойност
Салдо на 1 януари 2010
Придобити
Отписани
Салдо на 31 декември 2010
Амортизация
Салдо на 1 януари 2010
Начислена за годината
Отписана за годината
Салдо на 31 декември 2010
Преносна стойност
На 1 януари 2010
На 31 декември 2010

2011 година

Програмни
продукти

Други

Общо

BGN’000

BGN’000

BGN’000

69

47
16

116
16

69

63

132

48
20

6
7

54
27

68

13

81

21
1

41
50

62
51

Програмни
продукти

Други

Общо

BGN’000

BGN’000

BGN’000

Отчетна стойност
Салдо на 1 януари 2011
Придобити
Салдо на 31 декември 2011

69
172
241

63
63

132
172
304

Амортизация
Салдо на 1 януари 2011
Начислена за годината
Салдо на 31 декември 2011

68
42
110

13
11
24

81
53
134

Преносна стойност
На 1 януари 2011
На 31 декември 2011

1
131

50
39

51
170
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12. ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ
Дългосрочните вземания представляват предоставени заеми както следва:
12.1 Дългосрочни вземания от свързани лица

31.12.2011

31.12.2010

BGN’000

BGN’000

490
490

450
590
1 040

Круиз 77 ООД
Либраком ООД
Общо

Заемател:

Либраком ООД

Договорен размер на кредита

650 хил.лв.

Лихва

3% фиксирана лихва

Падеж:

30 ноември 2013

Цел на кредита:

За оборотни средства

Обезпечение

Запис на заповед

Салдо към 31.12.2011 година

490 хил.лв.

През 2011 година условията по предоставените заеми на свързани лица не са променени.

12.2 Други дългосрочни вземания по предоставени заеми

31.12.2011

31.12.2010

BGN’000

BGN’000

500

500
135
750
1 385

Инд Екс Трейд ЕООД
Поли Инвест Пропъртис ЕООД
Карин БГ ЕООД
Общо

750
1 250

Заемател:

Инд Екс Трейд ЕООД

Договорен размер на кредита

500 хил.лв.

Лихва

Фиксирана лихва-12 хил.лв. - годишна

Падеж:

31 декември 2013

Цел на кредита:

За оборотни средства

Обезпечение

Запис на заповед

Салдо към 31.12.2011 година

500 хил.лв.
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Заемател:

Карин БГ ЕООД

Договорен размер на кредита

750 хил.лв.

Лихва

8% фиксирана лихва

Падеж:

31 декември 2013

Цел на кредита:

За оборотни средства

Обезпечение

Запис на заповед

Салдо към 31.12.2011 година

750 хил.лв.

13. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

Стоки
Материали
Общо

31.12.2011

31.12.2010

BGN’000

BGN’000

14 446
47
14 493

4 917
38
4 955

Стоки
Наличните стоки към 31 декември включват:
31.12.2011

31.12.2010

BGN '000

BGN '000

Дизелово гориво
Бензин

9 321
2 180

2 368
744

ГАЗ
Газьол

47
1 492

623
132

Джет
Биодизел

221
806

42
514

Други

379

494

Общо

14 446

4 917

Комисия от специалисти в дружеството е извършила преглед на наличните материални запаси към 31.12.2011
година, за да прецени дали са налице условия за обезценка до нетна реализуема стойност съгласно
изискванията на СС 2 “Материални запаси”.
В резултат на този преглед е установено: наличните към 31.12.2011 година стоки не включват наличности, за
които нетната реализуема стойност е по-ниска от отчетната им стойност.
Предоставените като обезпечение материални запаси по договори за кредит са на стойност 14 000 хил.лв.
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14. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

31.12.2011

31.12.2010

BGN’000

BGN’000

Вземания по продажби от клиенти
Обезценка на вземания

47 676
(525)
47 151

29 461
(460)
29 001

Предоставени аванси
Предплатени разходи
Вземания по гаранции
Вземания по лихви
Съдебни вземания
Надвнесени данъци
Общо

468
124
138
88
44
67
48 080

191
120
255
26
15

Анализ на падежите на
вземанията по продажби

Непросрочени

Просрочени
до 3 месеца
BGN’000

Вземания от клиенти
Общо

Движение в обезценките
Салдо към 1 януари
Начислени
• По търговски вземания
• По предоставени заеми
Възстановени
• По търговски вземания
• По предоставени заеми
Отписани
• По търговски вземания
• По предоставени заеми
Салдо към 31 декември

41 381
41 381

5 338
5 338

Просрочени
до 6 месеца

29 608

Просрочени
над 1 година

Общо

BGN’000

BGN’000

525
525

47 676
47 676

BGN’000

432
432

2011

2010

BGN’000

BGN’000

460

379

187

176

(23)

(93)

(99)

(2)

525

460
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15. ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПО ПРОДАЖБИ

31.12.2011

31.12.2010

BGN’000

BGN’000

1 208
5 049

661
3 510
1
4 172

Либраком ООД
Круиз – 77 ООД
САКСА СЪРВИСИС ООД
Общо

Анализ на падежите

6 257

Непросрочени

BGN’000

Вземания от свързани предприятия
Общо

1 723
1 723

Просрочени Просрочени до
до 3 месеца
6 месеца
BGN’000

3 850
3 850

Общо

BGN’000

BGN’000

684
684

6 257
6 257

16. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Парични средства в местна валута
Парични средства в чуждестранна валута
Общо

31.12.2011

31.12.2010

BGN’000

BGN’000

16 635
1 187
17 822

16 330
22
16 352

31.12.2011

31.12.2010

BGN’000

BGN’000

500
4
9 956
7 670
18 130

500
4
5 513
7 443
13 460

17. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Основен капитал
Допълнителни резерви
Неразпределена печалба
Финансов резултат за годината
Общо
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18. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ
“Сакса” ООД наема при условията на финансов лизинг 13 броя автомобила, компютърен томограф и
оборудване по обслужване на Петролен терминал гр.Нови Искър.
Нетната преносна стойност на тези активи в размер на 1 609 хил.лв. е включена в състава на транспортни
средства , машини и оборудване.
„Сакса” ООД наема при условията на финансов лизинг машини и оборудване . Нетната балансова стойност
на тези активи в размер на 665 хил.лв. е включена в състава на мащини и оборудване.
Текущите разходи за лихви за 2011 година възлизат на 88 хил.лв. и разсрочените до края на срока на
лизинговия договор са в размер на 161 хил.лв.
Оставащите срокове и сегашната стойност на минималните лизингови вноски съгласно договорите са
както следва:
31.12.2011

31.12.2010

BGN '000

BGN’000

671
938

674
941

1 609

1 615

Минимални лизингови вноски по периоди:
До 1 година
От 1 до 2 години
Общо:
Очаквана сума на лихвата

(161)

(163)

Сегашна стойност на минималните лизингови вноски

1 448

1 452

От тях:
текущи

594

593

нетекущи

854

859

19. ДЪЛГОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

2010година

дългосрочна
част
BGN’000

краткосрочна
част
BGN’000

Общо
BGN’000

ТБ МКБ Юнионбанк АД

238

251

489

Уникредит Булбанк АД

4 728

1 711

6 439

Общо

4 966

1 962

6 928
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2011година

ТБ МКБ Юнионбанк АД
Уникредит Булбанк АД
Общо

дългосрочна
част

краткосрочна
част

Общо

BGN’000

BGN’000

BGN’000

4 942
4 942

238
2 218
2 456

238
7 160
7 398

Кредитор:

ТБ МКБ Юнионбанк АД

Договорен размер на кредита

385 хил.лв. (197 хил.евро)

Лихва

Тримесечен ЕURIBOR с надбавка 3.25%

Падеж:

31 октомври 2012 година

Обезпечение:

Особен залог на транспортно средство

Цел на кредита:

За закупуване на товарен автомобил

Салдо към 31.12.2011 година

64 хил.лв. (33 хил.евро)

Кредитор:

ТБ МКБ Юнионбанк АД

Договорен размер на кредита

782 хил.лв. (400 хил.евро)

Лихва

Тримесечен ЕURIBOR с надбавка 3.25%

Падеж:

15 декември 2012 година

Обезпечение:

Особен залог на машини, съоръжения и оборудване

Цел на кредита:

За инвестиции, необходими за изпълнение
На проект „Реконструкция на съществуваща
Бензиностанция и изграждане на метан – станция.

Салдо към 31.12.2011 година

174 хил.лв. (89 хил.евро)

Кредитор:

ТБ Уникредит Булбанк АД

Договорен размер на кредита

3 129 хил.лв. (1 600 хил.евро)

Лихва

Едномесечен ЕURIBOR с надбавка 3.25%

Падеж:

10 ноември 2013 година

Обезпечение:

Ипотека,особен залог на машини, съоръжения и
оборудване, материални запаси

Цел на кредита:

За придобиване и реконструкция на петролен
терминал „ САКСА”
1 329 хил.лв. (679 хил.евро)

Салдо към 31.12.2011 година
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Кредитор:

ТБ Уникредит Булбанк АД

Договорен размер на кредита

6 845 хил.лв. (3 500 хил.евро)

Лихва

Тримесечен ЕURIBOR с надбавка 3.75%

Падеж:

25 октомври 2015 година

Обезпечение:

Ипотека,особен залог на машини, съоръжения и
оборудване, материални запаси

Цел на кредита:

Реконструкция-Разширение на петролен терминал
„ САКСА”
5 831 хил.лв. (2 982 хил.евро)

Салдо към 31.12.2011 година

20. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Задължения към доставчици
Задължения по получени аванси
Данък върху добавена стойност за внасяне
Акциз за внасяне
Данък общ доход
Други
Общо

Анализ на падежите

31.12.2010

BGN’000

BGN’000

23 355

15 104
355
3 627
14 687
3

3 731
23 391
4
2
50 483

33 776

Непросрочени Просрочени Просрочени Просрочени
до 3 месеца до 6 месеца до 1 година
BGN’000

Задължения към доставчици
Общо

31.12.2011

BGN’000

BGN’000

23 355
23 355

BGN’000

Общо
BGN’000

23 355
23 355

21. КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ

ТБ Уникредит Булбанк АД
ТБ МКБ Юнионбанк АД
Сосиете Женерал Експресбанк АД
УниКредит Факторинг ЕАД
Краткосрочна част на дългосрочен банков заем - Приложение №19
Общо

31.12.2011

31.12.2010

BGN’000

BGN’000

3 227
489
17 602
9 952
2 456
33 726

3227
489
5 867
7 277
1 962
18 822

31

САКСА ООД
Годишен финансов отчет
31 декември 2011 година

Условията по краткосрочните заеми към 31.12.2011 година са както следва:

Кредитор:

ТБ Уникредит Булбанк АД

Договорен размер на кредита

782 хил.лв. (400 хил.евро)

Лихва

Едномесечен ЕURIBOR с надбавка 3.75%

Падеж:

30 април 2012 година

Обезпечение:
Цел на кредита:

Ипотека на недвижими имоти;
Особен залог на машини, съоръжения и
оборудване, материални запаси
За оборотни средства и банкови гаранции

Салдо към 31.12.2011 година

782 хил.лв. (400 хил.евро)

Кредитор:

ТБ Уникредит Булбанк АД

Договорен размер на кредита

2 445 хил.лв. (1 250 хил.евро)

Лихва

Едноседмичен ЕURIBOR с надбавка 3.75%

Падеж:

30 април 2012 година

Обезпечение:

Цел на кредита:

Ипотека на недвижими имоти;
Особен залог на машини, съоръжения и
оборудвяне, материални запаси
За оборотни средства и банкови гаранции

Салдо към 31.12.2011 година

2 445 хил.лв. (1 250 хил.евро)

Кредитор:

ТБ МКБ Юнионбанк АД

Договорен размер на кредита

489 хил.лв. (250 хил.евро)

Лихва

Тримесечен ЕURIBOR с надбавка 3, 25%

Падеж:

31 март 2012 година

Обезпечение:

Ипотека на недвижими имоти;
Особен залог на машини, съоръжения и оборудвяне, материални
запаси

Цел на кредита:

За оборотни средства и банкови гаранции

Салдо към 31.12.2011 година

489 хил.лв. (250 хил.евро)
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Кредитор:

Сосиете Женерал Експресбанк АД

Договорен размер на кредита

5 867 хил.лв. (3 000 хил.евро)

Лихва

Едномесечен ЕURIBOR с надбавка 4,00%

Падеж:

31 март 2012 година

Обезпечение:

Особен залог на вземания и материални запаси

Цел на кредита:

За оборотни средства и банкови гаранции

Салдо към 31.12.2011 година

5 867 хил.лв. (3 000 хил.евро)

Кредитор:

Сосиете Женерал Експресбанк АД

Договорен размер на кредита

11 735 хил.лв. (6 000 хил.евро)

Лихва

Едномесечен ЕURIBOR с надбавка 4,00%

Падеж:

14 април 2012 година

Обезпечение:

Особен залог на вземания и материални запаси
Ипотека на недвижим имот

Цел на кредита:

За оборотни средства и банкови гаранции

Салдо към 31.12.2011 година

11 735 хил.лв. (6 000 хил.евро)

Кредитор:

УниКредит факторинг ЕАД

Договорен лимит

17 000 хил.лв.

Вид на кредитирането

Факторинг с регрес

Обезпечение

Залог на вземания

Цел на кредита

За оборотни средства

Салдо към 31.12.2011 година

9 952 хил.лв.
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22. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

31.12.2011

31.12.2010

BGN’000

BGN’000

САКСА – СЪРВИСИС ООД
Общо

1
1

23. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА

Корпоративен данък върху печалбата
Данък върху изплатен дивидент
Общо:

31.12.2011

31.12.2010

BGN’000

BGN’000

663
150
150

663

До датата на издаване на настоящият отчет в дружеството са извършени ревизии и проверки както следва:


По данък добавена стойност – 30.04.2010 година



Пълна данъчна ревизия – 31. 12.2007 година



Национален осигурителен институт – до 31.12.2005 година

24. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Заплати
Задължения по социалното осигуряване
Общо

31.12.2011

31.12.2010

BGN’000

BGN’000

38
15
53

23
9
32

Задължения към персонала
Задълженията към персонала са текущи и включват чистата сума на неизплатените възнаграждения за месец
декември 2011 година в размер на 38 х.лв. (31.12.2010: 23 х.лв.).
Задължения към социалното осигуряване
Задълженията към социалното осигуряване са текущи и съдържат начислени осигуровки за заплати месец
декември 2011 година 15 хил.лв. (31.12.2010: 9 х.лв.).
Ръководството на дружеството извършва ежегоден преглед на задълженията към персонала по неизползвани
компесируеми отпуски и за обещетения при пенсионирани. Сумите по тези задължения са несъществени
спрямо представените данни във финансовия отчет .
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25. СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА
Следните предприятия са свързани лица за дружеството:

Свързани лица

Вид на свързаност

КРУИЗ 77 ООД

Под общ контрол

ЛИБРАКОМ ООД

Под общ контрол

САКСА СЪРВИСИС ООД

Под общ контрол

През 2011 година са осъществявани сделки със свързани лица както следва:
Доставки от свързани лица
КРУИЗ 77 ООД
ЛИБРАКОМ ООД
САКСА СЪРВИСИС ООД
Общо
Видове доставки от свързани лица

Материали
Услуги

2011
BGN ‘000

2010
BGN ‘000

710

442

2 438

29

2

2

3 150

473

2011
BGN ‘000

2010
BGN ‘000

784

471

11

2

Стоки

2 355

Общо

3 150

473

2011
BGN ‘000

2010
BGN ‘000

18 947

12 281

1 838

1 174

20 785

13 457

2011
BGN ‘000

2010
BGN ‘000

20 745

13 426

40

31

20 785

13 457

Продажби на свързани лица
КРУИЗ 77 ООД
ЛИБРАКОМ ООД
САКСА СЪРВИСИС ООД
Общо

Видове продажби на свързани лица

Стоки
Услуги

2

ДМА
Общо
Разчетите със свързани лица са оповестени в Приложения № 12, 15, 22, по-горе.
Начислените суми за възнаграждения на ключовия управленски персонал за периода са 4 хил.лв. Ключовият
управленски персонал е оповестен в Приложение № 1.2
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26. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ
Обезпечения по получени кредити
Като обезпечение по получени банкови кредити в полза на банките кредитори са учредени тежести върху
активи, собственост на дружеството както следва:
-

ипотека на недвижими имоти и особен залог на машини, съоръжения и оборудване общо с преносна
стойност 18 572 хил.лв.;

-

настоящи и бъдещи вземания по договори за доставка на горива на стойност 20 млн.лв.

-

настоящи и бъдещи доставки на течни горива на обща стойност 14 000 хил.лв

Като обезпечение по получените банкови кредити са предоставени и залози върху недвижимо, движимо
имущество и парични средства на свързани лица.

27. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК
В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове,
най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск, ценови риск и ликвиден риск. Финансовите рискове
текущо се наблюдават, анализират и прогнозират с цел минимизиране на негативните влияния. Управлението
на финансовите рискове се извършва текущо от управителите на дружеството, които са приели и прилагат
адекватни принципи и подходи за общото управление на финансовия риск и управлението на отделните
специфични рискове.
Валутен риск
Дружеството закупува стоки и ги реализира на вътрешния пазар, като основната част от неговите
операции са деноминирани в български лева, поради което не съществува съществен риск от валутни курсови
разлики.

31 декември 2011

В USD

в EUR

В BGN

Общо

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

6 257

6 257

1 740
47 845

1 740
47 845

Финансови активи
Вземания от свързани лица
Предоставени търговски заеми
Търговски вземания
Парични средства и еквиваленти
Финансови пасиви
Задължения към свързани лица
Задължения към доставчици
Задължения по получени аванси
Задължения по получени кредити
Задължения по финансов лизинг

43

1 144

16 635

17 822

43

1 144

72 477

73 664

893

22 462

23 355

28 716

9 952
1 448

38 668
1 448

29 609

33 862

63 471
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в USD

31 декември 2010

в EUR

BGN’000

BGN’000

Финансови активи
Вземания от свързани лица
Предоставени търговски заеми
Търговски вземания
Парични средства и еквиваленти

в BGN

Общо

BGN’000

BGN’000

4 172

4 172

2 425
29 297

2 425
29 297

4

17

16 331

16 352

4

17

52 225

52 246

Финансови пасиви
Задължения към свързани лица
Задължения към доставчици
Задължения по получени аванси
Задължения по получени кредити
Задължения по финансов лизинг

1 836
16 511
1 836

16 511

1

1

13 268
355
7 277
1 452

15 104
355
23 788
1 452

22 353

40 700

Лихвен риск
При осъществяване на своята дейност дружеството ползва заеми, като при договориране на условията
по тях ръководството се стреми да договори възможно най-изгодни условия и да минимизира лихвените
рискове.
Наличностите по безсрочни депозити в банкови сметки се олихвяват на база на официално обявените
фиксирани лихвени нива от съответната банка и приходите от тях са несъществени по размер. Лихвени нива
по този тип депозити не са директно обвързани с пазарни лихвени индекси, но същевременно могат да бъдат
едностранно променени от банката-контрагент, в следствие на промените на пазара. Поради това тези
депозити са третирани като финансови активи с променлив лихвен процент. В резултат на това дружеството
счита, че приходите и оперативните парични потоци са в голяма степен независими от краткосрочни промени
в пазарните лихвени равнища, тъй като неговите финансови активи са основно нелихвени.
Въпреки че има известна концентрация на лихвения риск във връзка с дългосрочните и краткосрочни
банкови кредити, които то е усвоило, ръководството счита, че то не е изложено на значим лихвен риск от
своите дългосрочни и краткосрочни задължения.

31 декември 2011

Лихвени
Фиксиран
лихвен %
BGN '000

Финансови активи
Финансови пасиви

Нелихвени
Променлив
лихвен %
BGN '000

BGN '000

BGN '000

(40 116)

60 573
(23 355)

73 664
(63 471)

(40 116)

37 218

10 193

13 091
13 091

Общо

37

САКСА ООД
Годишен финансов отчет
31 декември 2011 година

31 декември 2010

Лихвени

Финансови активи
Финансови пасиви

Нелихвени

Общо

Фиксиран
лихвен %
BGN '000

Променлив
лихвен %
BGN '000

BGN '000

BGN '000

2 425

18
(17 963)

42 544
(15 460)

44 969
(33 423)

2 425

(17 963)

27 084

11 546

Ръководството на дружеството текущо наблюдава и анализира неговата експозиция спрямо промените в
лихвените равнища. Симулират се различни сценарии на рефинансиране, подновяване на съществуващи
позиции, алтернативно финансиране. На база тези сценарии се измерва и ефектът върху финансовия резултат
и собствения капитал при промяна с определени пунктове на лихвения процент.
Таблицата по-долу показва чувствителността на дружеството при увеличение с 0,5% в лихвения процент на
база структурата на активите и пасивите към 31 декември и при предположение, че се игнорира влиянието на
останалите променливи величини. Ефектът е измерен и представен като влияние върху финансовия резултат
преди облагане с данъци.

31 декември 2011

С плаващ
лихвен %

Увеличение
на лихвения
процент

Ефект върху
финансовия
резултат
преди
облагане

0,5

-

0,5

(201)

Финансови активи
BGN'000
Финансови пасиви
BGN'000
31 декември 2010

40 116
С плаващ
лихвен %

Увеличение на
лихвения
процент

Ефект върху
финансовия
резултат
преди
облагане

Финансови активи
0,5

BGN'000
Финансови пасиви
BGN'000

25 240

0,5

(126)

При намаление с 0,5 % крайният ефект върху печалбата на дружеството (преди облагане) би бил реципрочен
на посочения по-горе при увеличението.
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Кредитни рискове
Кредитният риск е основно рискът, при който клиентите и другите контрагенти на дружеството няма
да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по
депозити, търговски и други вземания.
Основните финансови активи на дружеството носители на кредитен риск са парични средства в банкови
сметки (текущи и срочни депозити), вземания от клиенти и други краткосрочни вземания.
За ограничаване на кредитния риск по текущи и срочни депозити в банки, дружеството е възприело политика
да разпределя и инвестира свободните си парични средства в различни финансови институции в България, с
висока репутация и доказан стабилитет.
По отношение на вземанията от клиенти дружеството предоставя кредитни периоди от 15 до 30 дни и
получава такива от своите доставчици от 15 до 30 дни. Събираемостта и концентрацията на вземанията се
контролират текущо и стриктно от финансовия отдел, съгласно установената политика на дружеството. За
целта ежедневно се прави преглед на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се
извършва равнение и анализ.
Вземанията от клиенти са представени в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по
съмнителни и трудносъбираеми вземания. Такива обезценки са направени където и когато са били налице
събития, идентифициращи загуби от несъбираемост съгласно предишен опит.

Ценови риск
Дружеството извършва своите основни търговски операции при фиксирани цени, което минимизира
ценовия риск.

Ликвидност
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне
безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по
управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства,
добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството генерира и разполага с достатъчно
собствени оборотни средства. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи
от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и
предстоящите плащания.

Матуритетен анализ
По-долу са представени финансовите недеривативни активи и пасиви на дружеството в края на
отчетния период, групирани по остатъчен матуритет, определен спрямо договорения матуритет. Стойностите,
оповестени в този анализ, представляват недисконтирани парични потоци по договорите и най – ранната дата,
на която вземането, респективно задължението, е изискуемо.
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До 1 месец

От 1 до 3
месеца

От 3 месеца
до 1 година

От 1 година
до 5 години

Общо

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

1 740

1 740
53 876
226
17 822

226

1 740

73 664

33 726

4 942

38 668

23 355

594
34 320

854
5 796

23 355
1 448
63 471

До 1 месец

От 1 до 3
месеца

От 3 месеца
до 1 година

От 1 година
до 5 години

Общо

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

2 425
32 026

1 88
255

32 026

1 443

2 425

2 425
33 214
255
16 352
52 246

7 277
355
15 095

11 545

4 966

10
593
12 148

859
5 825

31 декември 2011
Финансови активи
Вземания по предоставени заеми
Вземания от клиенти
Други вземания
Парични средства

53 876
226
17 822
17 822

Финансови пасиви
Задължения по получени заеми
Други задължения
Задължения към доставчици
Задължения по лизинг

23 355

31 декември 2010
Финансови активи
Вземания по предоставени заеми
Вземания от клиенти
Други вземания
Парични средства

53 876

16 352
16 352

Финансови пасиви
Задължения по получени заеми
Други задължения
Задължения към доставчици
Задължения по лизинг

22 727

23 788
355
15 105
1 452
40 700

Управление на капиталовия риск
С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи
да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните
средства на собственика и стопански ползи на другите заинтересовани лица от и участници в неговия бизнес.
Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база съотношението на
задлъжнялост, представени в таблицата към 31 декември:
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САКСА ООД
Годишен финансов отчет
31 декември 2011 година

2011
BGN’000

2010
BGN’000

Общо дългов капитал, в т.ч.:

63 471

40 700

заеми от банки и трети лица

40 116

25 240

търговски задължения към трети лица

23 355

15 460

(17 822)

(16 352)

Нетен дългов капитал

45 649

24 348

Общо собствен капитал

18 130

13 460

Общо капитал

63 779

37 808

71.57%

64.40%

Намален с: паричните средства и парични еквиваленти

Съотношение на задлъжнялост

Справедлива стойност
Справедливата стойност най-общо представлява сумата, за която един актив може да бъде разменен
или едно задължение да бъде изплатено при нормални условия на сделката между независими, желаещи и
информирани контрагенти. Политиката на дружеството е да оповестява във финансовите си отчети
справедливата стойност на финансовите активи и пасиви, които не са представени по справедлива стойност в
отчета за финансовото състояние, и за които съществуват котировки на пазарни цени и/или достатъчно
надеждни източници на информация за прилагане на други алтернативни оценъчни методи.
Концепцията за справедливата стойност предполага реализиране на финансови инструменти чрез
продажба. В повечето случаи, обаче, особено по отношение на търговските вземания и задължения, и
депозитите, дружеството очаква да реализира тези финансови активи чрез тяхното цялостно обратно
изплащане или респ. погасяване във времето. Затова те се представят по тяхната амортизируема стойност.
Също така голямата част от финансовите активи и пасиви са или краткосрочни по своята същност
(търговски вземания и задължения), или са отразени в отчета за финансовото състояние по пазарна стойност
(предоставени банкови депозити), които не се търгуват свободно и нямат аналози на местния пазар, поради
това тяхната справедлива стойност е приблизително равна на преносната им стойност.
Доколкото все още не съществува достатъчно пазарен опит, стабилност и ликвидност за покупки и продажби
на някои от притежаваните от дружеството финансови активи и пасиви, за тях няма достатъчно и надеждни
котировки на пазарни цени. Ръководството на дружеството счита, че при съществуващите обстоятелства
представените в отчета за финансовото състояние оценки на финансовите активи и пасиви са възможно найнадеждни, адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност и са близко до тяхната справедлива
стойност, в зависимост от техният характер и матуритет.
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CAKCA OOT
foduweu Qtuuaucoe omuem
31 derceuepu20ll zoduua

28. AONbNHI4TEJIHI'T

Ctr,racuo.u.38 or 3axosa

OIIOBECT.flBAHIIfl BT,B BPT,3KA C PE|YJIATOPHI4I43I4CKBAHHfl
3a cqeroBoAcrBoro, Apyx{ecrBoro cJreABa Aa onoBecrl4 Haqr{cfleHrrre 3a roArrHara cyMr.r 3a

ycJ'IyrI,ITe, IIpeAOcTaBtHI4 OT pelI4CTpIIpaHIITe OAIITOpI4 Ha [peAnpurITIIeTO, IIooTAenHO 3a: He3aBI4cLIM $LrUanCOn
oAr.IT, AaHbrrHlr

KoHcynTauw

14

Hesanuczr4 oAI{Top Ha CAKCA

[pytv ycnyrrr,

HecBT,p3aHr4

OOI e feprana

c oAr{ra.

Ponaqeea. Haqucleuure cyMr{ 3a He3aBr{cr4M oAr,rr Ha toAlrrrrHr.rt

Sr.rHancon orqer ca 9 xu,r.ln.

29. CT,El4TVLg CJIEA KPA.g HA OTTIETHI'I.fl nEPI4OA

He ca uacruntunt vsiutrIr cJIeA Kpat Ha orrrerHrrr nepltoA, Korrro Aa oxa3Bar cblqecrBeHo
rlMyurecrBeHoro

r.r

Bnr4sHrre Bbpxy

SrruaHcoBo cr,crorHtle Ha ApyxecrBoro.

flara29 (reepyapu 2072 r.

Ctcmaaumen

/

Baun

/ Amauac ,\uaoa

/
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Pr,xosoAcrBoro npe.4craBs cBo.s toAr.{ilreH AoKJTaA 14 toAHrIIHI4x $uHancoB orqer Kr'M
31 [ereunpu2011 1., llslorBeH B cborBercrBue c MeNgyHapoAHI4Te craHAaprl4 3a
$unaucona orLlerHocr (MCOO) Ir oAI{rI{paH or fepraHa Poraqesa.

OIITICAHUE HA AEITHOCTTA

,,CAKCA,, (l{pyNecreoro) e perl{crpllpaHo Karo Apyx(ecrBo c orpanl4qeua
orroBopHocr Ha 14"05.2004 r.c pelxeHrze Nsl na Co$uficxn OxplNeu CrA no
S.a.53112004 r. c ocr{oBeH npeAMe'r Ha AeiiHocr rbproBn.tl Ha eApo n 4pe6Ho c
neTponHlr npoAyKTI4

.

rrPEf JrEA IIA AEIZITOC'IrA
Paseuruero u pe3yJlTarrrre or gefinocrra Ha flpeArlpusrlrero

flpe: 2011 r" flpyNecrBoro rrpo.4aBa ropr{Ba Karo ocHoBeH u3TotIHI4K Ha rrpuxonl4 or
4efiuocrra. B no-tra:rKa crerreH e o6elra Ha r{3BtpueHlrre rpaHcIIoprHI4 ycnyrlr.
Epolr Ha KJrr4eHTr4Te e B cpaBHeHI{e c 2070 r" e yBernrreH c I0 Yo , cKJIror{eHIr ca
AoroBopr.r 3a r43rr:bnneHrre Ha o6rqecreeHn rropr,rlKn 3a.qocraBKa Ha ropl4Ba , Kato naii
- toJreMr4Te ca c Muuuc'repcrBo Ha or6paHara u MnHucrepcrBo Ha B:brpeIxHI4Te
pa6orr.r.
3a2011 r. e ocr,rqecrBel{o cMecBaHe Ha MuuepanHo ropIIBo c 6lloropnno

6neugupaue I , KoeTo npeAcTaBnssa 75o/o or ocbIIIecTBeHIITe Apyrl{ I]puxoAl4 Ha
npyxecrBoro.
Or 2010 r" [pyNecrBoro e nuueH3r4paH cKnaAoA:bp]Karen no 333HH n c:bxpaHtBa
3ag:bnxrrrerrlr4 3arracyr or [u:eroBo rop]rBo , Anronno6nnuu 6es:uuz u .{xer A1 na
npI4XoAII Ha
Supurz BJro)KrrTeJrr{, KoeTo npe.qcraBnssa 14 %o or ocruIecTBeHIITe ApyrI'I

I

ApyxecrBoro.

Kor4To ApyxecrBoro oc:bulecrBflBa Aeitllocrra cn ca cIrJrHo
KoHKypeHTHr{, Karo rleJrra e Aa ce [oAll:bp)I{ar BHCoKI{ $npnnenu craHAaprrr 3a
KaLIecrBo fi 6esonacHocr rr r:bptoBcKo noBeAeHr{e'
OcHoeHnre AocraBqllqu Ha ApyxecrBoro 2a2011 r. ca ,,OMB EbrtIfAPI4.g" OOA,
,,POMIIETPOJI FT'JIIAPI4.fl" AA u ,,EKO lir,rrapun" EAA,
MAMIDOIL - JETOIL /Greece/, Expur S.A. / Romania /
lpyNecrnoro e c eAHocrerreHHa crrcreMa Ha ynpaBneHl4e c:slJlacHo Tlpronctcur
3aKoH n Peny6nraxa Buraprur. [pyNecrBoro ce ynpaBnflBa v rlpeAcraBnqBa or
Ynpanure;ls * AraHac fpyen [uuon.
flo c:sAe6ua perl{cTpaUlls Apy)KecTBoro e 3allucaHo c aApec rp..{o:rHa Baul,

Yclonntra, n

ftproncxa 1.
3a 2011 r. 4pyxecrBoro e pea,'IlI3llpa $uHaucoB pe3ynrar B pa3Mep na 7 670 xut.

y:r.

rena. Tosu pe3ynrar orpa3qBa ycrerxHoro pa3Blrrl4e Ha ApyxecrBoro B cr,orBercrBlre
c rrocTaBeHI{Te uenu Lr HaJil4rrHrrre pecypcu.
Bre epT,3Ka c r,IHBecrtrUrroHHrrre npoeKTV, KoI'ITo Apy)KecrBoro I{3rlbJrH-fl8a, ca
cKJrroLregr{ AoroBoprr 3a KpeAI4rI4 c o6c:ryxnaull4re 6anxv MKF IOHIIOFIEAHK

AA U

YHIIKPE

I\T4T FYJIEAI'IK AA , COCI4ETE
B

}KEHEPAJI

pe3ynrar Ha roBa ce Ha6.rtoAaea yBenl4r{eHue
pa3xoAlire 3a JIL{xBI{ rlo 3aeMlr or [peAxoAHara loAIaHa ot 32o/o.

EKCIIPECFAHK A/I

Ha

Baxnu cr,6urun, Korrro ca HaclbnrrJrlr

cJreA

Aa'rara, Kr,M Koqro e cbcraBeH

roAurrrHusr {uuaucoB orqer

He ca HacrbrrnJrrr cr6urus. cneA Kpas Ha orrrerHr4rr rreprroA, Korrro Aa
cr,ulecrBeHo BJrr{.rrHr.Ie Bbpxy I{MyIrIecrBeHoro

oKa3Bar

u (ruuancono ct,cro.flHue

Ha

ApylKecrBoro.

f{eiicrnuara n o6,racrra Ha HayqHorr3cJreAoBare!'rcKara u pa:noiinara gefiHocr
{pyNecrnoro He oc:burecrBtBa HayqHol43cneAoBare:rcxa refinocr.
@unasconu nHcrpyMeHTI{ Ir Snnancon pucx
3a la noAA:bpxa ycrofiuueo pa3Brrrnero Ha rr,proBcKara H LIHBecrlrIIIroHHara cr{
4efinocr .qpyxecrBoro rr3noJr3Ba SunancupaHe or o6c.nyxnaqu 6auxu MKE
Iosuou6anr A.{ u YHzrpegur Eyn6aHx A/{, Cocrzere Xeuepa,r Excnpec6anr A[
llpu z:n:sptrrBaHe Ha Aeiinocrra crr ApyxecrBoro e I43JrolKeHo Ha pa3nlrqHlr pI4cKoBe.
l.IIenoera pucr
[pyNecrnoro r.r3[oJr3Ba rrH4eKcr{parqu Qoprty.lru :a qenoo6pa3yBaHero BKJIroqeHIr B
IoroBoplrre c KJrrreHTure . llo ro3z Haqr.rH rleHara Ha croKara ce o6nrp:na c I4H.qeKcI4
.

Ha ocHoBHr{Te pa3xoAHrr KoMtIoHeHTIr 3a HefiHara 4ocraBKa.

2. KpeaureH pr4u(

B 4pyxecrBoro

H.sMa 3HaqureJlHa KoHrleHTpar\vtr Ha KpeAI4Teu pucx.{py}KecrBoro
r4Ma pa3pa6orena H nHeApeHa noJrr{TrrKa , Kotro tapaHTupa , qe nporaN6ure sa

croKure vr ycnyrrrre ce lr3BbplxBar Ha

KJIITeHTIT

c 4o6pa

KpeAlIrHa

ncropur.flpo4aN6u Ha KJILIeHTIT Ha 4pe6no ce I{3BT,pIxnar n 6pofr .
llaplrunure olepauuu rr ctxpaHeHrrero Ha [apnqHr.rre cpeAcrBa ce I43BbpruBar c
druHaHconu r.rHcrr.rryuurr c BLIcoK KpeAIrreH pefiruHr.
3.JIuKsraAeH prrcK

llpe4na::rneoro ylpaBneHlre Ha

JILIKBITAHLLS

prrcK npeAllonara iloAA:bpxaHe

Ha

IIapIIrrHu CpeACTBa rro pa3nnaulaTenHlI CMeTKrr LI KaCOBII HZLIIUIIHOCTI4,
KaKTo r.I Bb3MoixHocrr{ 3a Aon:bnHr4re:rHo e$exrunuo SuuaHcl{paHe c KpeALrrIr 3a
cMerKa Ha ycnoBHr.{Te aHraxtIrMeHTIr troA $opnaara ua 6anxoeu rapaHuuv.

.4OCTaT6qHO

CTOTIAHCKU UEJII4 342012 r.
3a4auure 3a cneABarqara rorlrHa ce KoHqeHrpl'Ipar Bbpxy:
1. Pa-:urupxnaHe Ha HoMeHKJrarypara Ha npe.qnaraHr{Te ropr{Ba 14 ycnyrlr.
2. Yse,Tl4qasaHe 6pox Ha co6creeFlzre rpaHcrloprHll cpeAcrBa ?
rapaHTI,IpaHe KarrecrBoro Ha AocraBKrrre :a xpafiull KJIUeHTIT .
3. Pa:urupeuue Ha r:bproBcKara Mpexa 3a r:r,ptoBna Ha 4pe6Ho.
4. 3ana:naue Ha rla3apHlrfl. ilfln, Aocrl{rHar npes 201 1 r. n npes 2012 r.

c

rlen

oTI] oBopHocTI4 tIA PT,KOBOI{C'TBOTO
Cuope4 6r:rrapcxoro 3aKoHoAareJrcrBo pbKoBoAcrBoro cJreABa ra r43rorBr Sunancon
orqer 3a BctKa $uHaucoea roAr{Ha, xofiro Aa AaBa BspHa H rrecrHa npeAcraBa 3a
cr,croflHlrero Ha lppr<ecrnoro K:bM Kpafl Ha roAHHara 14 HetoBr4Te $Ziranconz
pe3ynrarlr. Prxono4c'rnoro e rr3rorBprJro npuno)KeHr4s ryK SuuaHcon orqer B
cborBercrBrae c MC@O.

Prr<ono4crnoro rlorBbpll(AaBa, qe e rrpunarano [ocJreAoBarenHo aAeKBarHa
cqeroBoAHa rroJrrrrr{Ka r{ qe npr4 Ll3rorBqHero ua $uuancoBrrre orqerr4 xrnr 31
4erentnpu 2011 r" e clra3eH rlplrHrlurrr,r Ha rlpelna3nlrBocrra rrpu orleHKara Ha
aKTTIBIITe, naCIIBIITe, [pr.IXOAH're I4 pa3XOAI4Te.

Prxono4crBoro cr'ulo raKa [orB:bp)KAaBa, qe ce e [pr4A:bp]naJro KbM Aeficrearqure
MCOO, raro $nnaHcoBr4Te orrrerrr ca r{3rorBeHr.r Ha npr4Hurrna Ha 4eiicrnaqoro
IIpeArrpr{{Tr{e.

Prxono4crBoro e orroBopHo 3a KopeKTHoro Bonene Ha crreroBoAHrrre petvcrpr4,

3a

qe:recro6pa3Horo yrpaBneH*ne*gfulKrranure r.r 3a rrpeAnprreMaHero Ha ueo6xo4r.rMrrre
MepKr.r :a r:6.srnaHe1ffilr"sl$pQfoqro Ha eBeHryaJrHrr :loynorpe6n v Apyrr4
HepeIHocrrr.

Arauac {nuon
Vnpanlrre.rr
BaHq 3narrcosa
l,ranen cqeroBoArrre,'r

Co$nx, 29 Qenpyapu2012 r.

