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КРУИЗ 77 ООД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2011 година

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО
КРУИЗ 77 е търговско дружество регистрирано в Република България със седалище и адрес на управление
гр. Долна Баня, ул. Търговска №1.
Дружеството е вписано в Регистъра на търговските дружества като дружество с ограничена отговорност с
Решение №1/ 14.05.2004 по фирмено дело №532/2004 година от Софийски окръжен съд.
1.1. Собственост и управление
Съдружници
Крум Атанасов Димов
Атанас Груев Димов
Общо

BGN
3 500
1 500
5 000

Дял в капитал
70
30
100

Дружеството се управлява и представлява от съдружниците в качеството на управители заедно и
поотделно. Средносписъчен брой на персонала за 2011 година – 57 служители (2010 година - 59
служители).
1.2. Предмет на дейност
Предметът на дейност на дружеството през 2011 година е търговия с течни горива.
Настоящият финансов отчет е одобрен за издаване от Съдружниците на 29.02.2012 г.
1.3.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:

Показател
БВП в млн. лева1
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.
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2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. База за изготвяне финансовия отчет
Финансовият отчет на „ КРУИЗ 77 „ 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 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 свързани предприятия, контролирани от собственика, както и чрез
сключени споразумения за предоговаряне и разсрочване на задълженията на дружеството, които основно са
към тези свързани предприятия.

2.3. Отчетна валута
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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 и други финансови операции 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.

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 по-значителни).

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

9

КРУИЗ 77 ООД
Годишен финансов отчет
Доклад на независимия одитор
31 декември 2011 година

третират като несъбираеми и се обезценяват изцяло, доколкото ръководството преценява на база
исторически опит, че съществува висока несигурност за тяхното събиране в бъдеще (Приложение 13).
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 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 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 със съдействието на експертни
технически лица 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.
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.
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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:
2011 година

2010 година

•

Машини и оборудване

•

Сгради

25 години

25 години

•

Съоръжения

2-7 години

2-7 години

•

Транспортни средства

•

Стопански инвентар

2-25 години

2-25 години

4 години

4 години

3-7 години

3-7 години

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 са в сила переспективно, от
датата на извършване на промяната.

2.6.2 Нематериални активи
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

2011 година
2 години

2010 година
2 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
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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, директно към клиента 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 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.
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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 3 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.
•

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
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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. 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
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),
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
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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
2011г.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”, фонд “ГВРС”, 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);
•

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
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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 края на всеки отчетен период, 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.

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.
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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 капитализирани разходи по заеми.

2.6.15 Корпоративен данък
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.
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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.
2.6.16. Собствен капитал
КРУИЗ 77 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.

3. ПРИХОДИ

Приходи от продажби
Други доходи
Общо

2011

2010

BGN’000

BGN’000

17 213
83
17 296

13 239
162
13 401

Други доходи
2011

2010

BGN’000

BGN’000

Приходи от продажба на имоти, машини и съоръжения
Преносна стойност на продадени имоти, машини и съоръжения
Печалба от продажба на имоти, машини и съоръжения
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Приходи от продажби на услуги
Приходи по франчайзинг
Приходи от наеми
Други приходи
Общо

15
29
8
10
83

21
15
112
35
162
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4. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

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

2011

2010

BGN’000

BGN’000

20
31
7
8
7
22
95

8
32
2
7
1
19
69

5. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

Наеми
Съобщителни и комуникационни услуги
Застраховки
Текущ ремонт на машини и оборудване
Банкови такси за обслужване на разплащателни сметки
Поддръжка софтуер , абонаменти
Одиторски услуги
Данъци и такси
Комисионни по договори
Други
Общо

2011

2010

BGN’000

BGN’000

68
7
44
16
12
33
8
6
19
12
225

67
6
41
17
11
31
3
6
12
194

6. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

Заплати и възнаграждения
Вноски за социално осигуряване
Общо

2011

2010

BGN’000

BGN’000

324
59
383

290
50
340

7. ДРУГИ РАЗХОДИ

Обезценка вземания
Лихви за просрочие и глоби
Отписани вземания
Бракувани материални запаси
Дарения
Други
Общо

2011

2010

BGN’000

BGN’000

189

154
11
61
45

1
1
191

271
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8. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ
2011

2010

BGN'000

BGN'000

Разходи за лихви по получени заеми
Разходи за лихви по финансов лизинг

(14)

Общо

(14)

9. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
2011

2010

BGN’000

BGN’000

Данъчна печалба за годината по дaнъчнa декларация
Текущ разход за данъци върху печалбата - ставка – 10 %(2010 година: 10 %)
Обратно проявление на активи по отсрочени данъци

311
(31)

484
(48)
(1)

Общо разход за данъци от печалбата

(31)

(49)

Равнение на данъчния разход на данъци върху

2011

2010

BGN’000

BGN’000

Счетоводна печалба /загуба за годината

133

268

Данъчен ефект от счетоводна печалба на база приложима данъчна
ставка – 10% (2010 година: 10%)
От непризнати суми по данъчна декларация

(13)

(27)

Свързани с увеличения – 298 хил.лв (2010 г. – 376 хил.лв)

(30)

(38)

Свързани с намаления – 121 хил.лв. (2010 г. – 160хил.лв.)

12

16

(31)

(49)

печалбата определен спрямо счетоводния резултат

Общо разход за данъци върху печалбата в отчета за всеобхватния
доходите
Не са признати отсрочени данъчни активи за:


обезценка на вземания с размер 393 хил.лв. с ефект в отсрочени данъци 19 хил.лв.
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10. ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Земи

Сгради

2011 година

Машини,
съоръжения
и оборудване

Транспорт
ни
средства

Стопански
инвентар

В строеж

Общо

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

83

798
4
29

420
27
45
(70)
422

106

39

1 447
130

(67)
39

14
(15)
38

1
99
(88)

268

229
52
(70)
211

101
5
(67)
39

37
2
(15)
24

562
563

191
211

5

2
14

Машини,
съоръжения
и оборудване

Транспорт
ни
средства

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

83

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

831

236
32

Преносна стойност
На 1 януари 2011
На 31 декември 2011

83
83

Земи

Сгради

2010 година

12

(152)
1 425

603
91
(152)
542

12

844
883

Стопански
инвентар

В строеж

Общо

BGN’000

BGN’000

1

1 142
305

1

1 447

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

43
40

585
213

369
51

106

39

83

798

420

106

39

213
23

196
33

94
7

36
1

539
64

236

229

101

37

603

372
562

173
191

12
5

3
2

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

83
83

1

Преглед за обезценка
Към 31.12.2011 година ръководството на дружеството е извършило преглед за обезценка на дълготрайните
материални активи. В резултат на това не са установени активи, за които преносната стойност е по – висока
от възстановимата им стойност.
Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни материални активи, които се ползват в
дейността на дружеството по групи активи са както следва:
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•

транспортни средства – 40 хил.лв ( 2010 г.: 79 хил.лв.)

•

компютри – 12 хил.лв. ( 2010 г. : 12 хил. лв.)

•

машини, съоръжения, оборудване – 110 хил. лв . ( 2010 г. :185 хил.лв.)

•
Оперативен лизинг
Дружеството е наело в условията на оперативен лизинг две бензиностанции, един товарни автомобил и
земи, на които е разположило мобилна бензиностанция и газозарядно съоръжение за пропан-бутан.
Договорите са сключени през 2008-2009 година със срок 5 години и 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 68 хил. лв.(2010 год. - 67 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

68
272
340

67
268
335

Минимални лизингови плащания по периоди:
До 1 година
От 1 до 5 години
Сегашна стойност на минималните лизингови плащания
11. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
2011 година
Програмни продукти

Общо

BGN’000

BGN’000

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

89
15
(1)
103

89
15
(1)
103

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

86
18
(1)
103

86
18
(1)
103

3

3

Преносна стойност
На 1 януари 2011
На 31 декември 2011
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2010 година
Програмни продукти

Общо

BGN’000

BGN’000

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

89

89

89

89

Амортизация
Салдо на 1 януари 2010
Начислена за годината
Салдо на 31 декември 2010

45
41
86

45
41
86

Преносна стойност
На 1 януари 2010
На 31 декември 2010

44
3

44
3

12. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

Стоки
Общо

31.12.2011

31.12.2010

BGN’000

BGN’000

786
786

606
606

31.12.2011

31.12.2010

Наличните стоки към 31 декември включват:

BGN’000

BGN’000

Евро Дизел

430

339

Бензин
ГАЗ

228
23

179
6

Други

105

82

Общо

786

606

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 не са установени данни за
обезценка.
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13. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

Вземания от клиенти
Обезценка вземания
Съдебни вземания
Предоставени гаранции
Надвнесен корпоративен данък
Данък добавена стойност за възстановяване
Предплатени разходи
Общо

Анализ на падежите на
вземанията по продажби

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

Непросрочени

Просрочени
до 3 месеца

BGN’000

BGN’000

505
505

349
349

31.12.2011

31.12.2010

BGN’000

BGN’000

1 544
(393)
1 151
27
1
22
5
4
1 210

1 832
(216)
1 616
21
2

Просрочени
до 6 месеца

24
2
1 665

Просрочени
над 1 година

Общо

BGN’000

BGN’000

393
393

1 544
1 544

BGN’000

297
297

2011

2010

BGN’000

BGN’000

216

101

189

154

(8)

(34)

(4)

(5)

393

216
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14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
31.12.2011

31.12.2010

BGN’000

BGN’000

2 601
2
2 603

1 294
2
1 296

31.12.2011

31.12.2010

BGN’000

BGN’000

5
2
273
102
382

5
2
54
219
280

Парични средства в местна валута
Парични средства в чуждестранна валута
Общо

15. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Основен капитал
Допълнителни резерви
Неразпределена печалба
Финансов резултат за годината
Общо

16. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Дългосрочните задължения към свързани лица представляват получени заеми както следва:
31.12.2011

31.12.2010

BGN’000

BGN’000

САКСА ООД
Общо

450
450

17. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Задължения към предприятия под общ контрол за доставка на
горива
Общо

31.12.2011

31.12.2009

BGN’000

BGN’000

5 048

2 506

5 048

2 506

Задълженията към свързани предприятия са текущи. Дружеството получава кредитни периоди от своите
доставчици за доставката на горива от 30 до 90 дни.
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18. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Задължения към доставчици
Задължения по данък общ доход
Други
Общо

31.12.2011

31.12.2010

BGN’000

BGN’000

11
2
7
20

129
2
5
136

19. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Заплати
Задължения по социалното осигуряване
Общо

31.12.2011

31.12.2010

BGN’000

BGN’000

23
9
32

20
7
27

Задължения към персонала
Задълженията към персонала са текущи и включват чистата сума на неизплатените възнаграждения за
месец декември 2011 година в размер на 23 х.лв. (31.12.2010: 20 х.лв.).
Задължения към социалното осигуряване
Задълженията към социалното осигуряване са текущи и съдържат начислени осигуровки за заплати месец
декември 2011 година 9 хил.лв. (31.12.2010: 7 х.лв.).
20. ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
31.12.2011

31.12.2010

BGN’000

BGN’000

Корпоративен данък
Общо

11
11

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


По данък добавена стойност – 31.04.2006 година



Пълна данъчна ревизия – 31.12.2005 година



Социално осигуряване – до 31.12.2005 година
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21. СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Следните предприятия са свързани лица за дружеството:

Свързани лица

Вид на свързаност

САКСА ООД

Под общ контрол

ЛИБРАКОМ ООД

Под общ контрол

САКСА СЪРВИСИС ООД

Под общ контрол

През 2011 година са осъществявани сделки със следните свързани лица:

Доставки от свързани лица

2011
BGN ‘000

2010
BGN ‘000

18 947

12 281

САКСА ООД
ЛИБРАКОМ ООД

4
18 947

12 285

2011
BGN ‘000

2010
BGN ‘000

18 907

12 252

40

33

18 947

12 285

2011
BGN ‘000

2010
BGN ‘000

710

442

710

442

2011
BGN ‘000

2010
BGN ‘000

701

442

Общо

Видове доставки от свързани лица

Стоки
Услуги
Общо

Продажби на свързани лица
САКСА ООД
Общо

Видове продажби на свързани лица

Стоки
Услуги
Общо

9
710

442

Разчетите със свързани предприятия са оповестени в Приложение № 17 по-горе.
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Начислените суми за възнаграждения на ключовия управленски персонал за периода са 24 хил.лв. (2010 год. 24 хил.лв.) Ключовият управленски персонал е оповестен в Приложение № 1.2

22. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ
Обезпечения по получени кредити
Като съдлъжник по получени банкови кредити от свързано предприятие в полза на банката е учредена
ипотека върху недвижими имоти. и особен залог на машини, съоръжения и оборудване общо с преносна
стойност 827 хил.лв.

23. 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.
23.1 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

1 152

1 152

2

2 601

2 603

2

3 753

3 755

5 048
18

5 048
18

5 066

5 066

Финансови активи
Търговски вземания
Парични средства и еквиваленти
Финансови пасиви
Задължения към свързани лица
Търговски задължения
Задължения по получени кредити-свързани лица
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31 декември 2010

В USD

в EUR

В BGN

Общо

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

2

1 639
1 294

1 639
1 296

2

2 933

2 935

3 510
134
450

3 510
134
450

4 094

4 094

Финансови активи
Търговски вземания
Парични средства и еквиваленти
Финансови пасиви
Задължения към свързани лица
Търговски задължения
Задължения по получени кредити-свързани лица

23.2 Лихвен риск
Към 31.12.2011 г. дружеството не е изложено на значим лихвен риск от своите дългосрочни и
краткосрочни задължения, тъй като те са основно те са нелихвени или с фиксирана лихва.

31 декември 2011

Лихвени
Фиксиран
лихвен %
BGN '000

Нелихвени
Променлив
лихвен %
BGN '000

Финансови активи
Финансови пасиви

31 декември 2010

Лихвени
Фиксиран
лихвен %
BGN '000

Финансови активи
Финансови пасиви

Общо

BGN '000

BGN '000

3 755
(5 066)

3 755
(5 066)

(1 311)

(1 311)

Нелихвени
Променлив
лихвен %
BGN '000

Общо

BGN '000

BGN '000

(450)

2 935
(3 644)

2 935
(4 094)

(450)

(709)

(1 159)

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.
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23.3 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, вземания от клиенти и други
краткосрочни вземания.
По отношение на вземанията от клиенти дружеството предоставя кредитни периоди от 30 до 90дни
и получава такива от своите доставчици от 30 до 90 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 отчета за финансовото състояние 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.

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

23.5 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

505

349

297
1

2 603
3 108

349

298

31 декември 2011
Финансови активи
Вземания от клиенти
Други вземания
Парични средства
Финансови пасиви
Задължения към доставчици

5 066
5 066

5 066
5 066

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

1 257

143
23

216

1 257

166

216

1 616
23
1 296
2 935

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

1 151
1
2 603
3 755

1 296
1 296

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

450

450
3 644

450

4 094

3 644
3 644

23.6 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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Общо дългов капитал, в т.ч.:

2011
BGN’000

2010
BGN’000

5 066

4 094

заеми от банки и трети лица
търговски задължения към трети лица
Намален с: паричните средства и парични еквиваленти
Нетен дългов капитал
Общо собствен капитал
Общо капитал
Съотношение на задлъжнялост

450
5 066

3 644

(2 603)

(1 296)

2 463

2 798

382

280

2 845

3 078

86.57%

90.90%

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 най-надеждни, 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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KPVII3 77 OOI
fodwueu rPuuaucoa omvem
,\orcnad Ha He3a6ucuMun odumop
3l dercenapu20ll zoduna

24. AOI\JLHI4TEJIHT{

OIOBECTqBAHAfi BbB BPb3KA C PETyJIATOPHI{ I43I4CKBAHlrfl

CluacHo .{n.38 or 3axoua

3a crreroBoAcrBoro,

3a ycnytr4Te, rrpeAocraBf,Hr4

or perr{crpr{paHr.{Te oAr{Topli

oAr{r, AaHT,qHI{ KOHCyITaIIHI/

Hesaeuclrv oAr4rop

ApyxecrBoro cneABa Aa olloBecrl{ HaqIrcJIeHI4Te 3a roAlrHara cyMlr

14

ycnyru,

Ha IlpeArlpruITl4ero, [oorAeJIHo 3a: He3aBIrcI4M (buHaHcoB

HecB:bp3aHI{ C OAI4Ta.

^pytv
sa KPVI43 17 OO[\e fepraua Poraqeea. HaqrzcreHure cryu3a

He3aBI4aI{M

oAI{r Ha

roAuIuHI4f $unancon orqer ca 4 xlltr.ns.

2s.

c'bBklrwfl cnEA KPA-fl HA OTqETHI{.fl ilEPI4OA

He ca nacruilvnv ar>6vrvfl cneA Kpat Ha orqerHfl{
r,rMyx{ecrBeHoro

[na29

14

thLIHaHcoBo cbcrofl Htae Ha

Qenpyapu 2012 r.

nepl4oA' KOTTTO Aa OKa3BaT C:blqecTBeHo BnI{f,HI{e Bbpxy

ApyxecrBoro.

Crcmaaumen:

/ Baun

/ Amauac ,[uuoe

/

aa
JJ

Pr'xoeoAcrBoro rtpeAcraB.f, cBo.f, roAr{rxeH rloKnarq Ir roAHruHHr dtzHaHcoB orr{er K:bM
31 l{exenanpu 2011 r", u3rorBeH B c:borBercrBue c MeNgyHapoAHrrre craH.qaprrr 3a
Qunaucona orrrernocr (MCOO) v o1u'tvpan or feprana Poraqeea.

orrucAHIIE rrA AErnrrocTTA
,, KPyI43 77 ,, (ApyNecrnoro) e perlIcrpllpaHo Karo ApyxecrBo corpaHr4r{eHa
orroBopHocr Ha 14.05.2004 r.c peureHue Nbl Ha Corpuficxr.r OxprNeu Cr4 no
h.a.53212004 r. c ocr{oBeH npe.qMer Ha 4efiuocr r:bproBrrfl Ha eApo u 4pe6Ho
nerponHu npoAyKTH

"

ilPErnEA HA l{ErzrrOCTTA
Parnu'ruero u pe3y!'rrarrrre or geituocrra Ha flpeAflpfiqruero

llpe: 2011 r. [pyNecrBoro

ilpoAaBa roprrBa Karo ocHoBeH r.r3Tor{HuK Ha npvxoAu or
no-lra,rKa crerreH e o6eva Ha r{3B:bprrreHrrre ycnyrn. [pyNecrnoro
ocbulecrB.f,ea Aefiuocrra cr4 B rrer o6exra -- 6ensraHocraHr{rrrr , ABe or Korrro ca rroA
HaeM rr n co6creeHa rrerponHa 6aza n rp. En:ra Craruna. Epoxr Ha KJrr4eHTIzre e
HapacHax c oKoJro 3 Yo B cpaBHeHrle c 2010 r.
Ycrona-ara, e Kor.{To ,4ppKecrBoro ocbulecrBflBa AefiHocrra ckr ca clrnHo
KoHKypeHTHrr, Karo rlenra e Aa ce noAAbpxar BrTcoKrr $lipnreura craHAaprr4 3a
KaqecrBo u 6egonacnocr r4 T:bproBcKo rroBeAeHue.
Ocnoseu AocraBr{vK Ha rpy)KecrBoro e ,, CAKCA ,, OOA .
llpyxecreoro ce yilpaBJr.flBa rr npeAcraBrflBa or ynpaBrrrenq -- Arauac fpyen lunroe
u Kpyu AraHacoe /{uuon, 3aerHo rr roorAe:rHo.
flo perucrparJus. Apyx{ecrBoro e cbc ceraJrrrure kr aqpec Ha ynpaBneHr{e: rp.lo:rHa
Ean.a , y:r.Trproncxa 1.
3a 201 1 r. 4pyNecrBoro peanr.i3r{pa SnuaHcon pe3ynrar B pa3Mep na 1.02 xrrJr. rreBa .
To:r.r pe:y-rrrar orpa3rBa ArrHaMrrKara Ha rra3apa c reqHlr roplrBa . ,{py>recreoro r{Ma
ctalurtttus reMrr Ha pa3Burrre ua 6:smapcKu-s [a3ap Karo yBenvLraBa 6poxr Ha
KJITTeHTLITe , CKTIIOqITJIIT HOBIr /{OtOBOpr.r 3a reKyuara IOALIHa.

4eiiHocrra. B

Baxnu cr6lt.ruR, Korrro ca Hacrr,tlrrJllr

c,'IeA il\arara,)

KbM KoflTo e cbcraBeu

roAurrrHurrr {uHaucoB orqer

He ca Hacr:bnrrJrrr 3HaLrr.rMt4 rr Heperynnpun cr6url4-s cneA [arara na 6aranca no
orHorrreHrre Ha o6exrure ra Aefinocrra Ha Apyx{ecrBoro.
He ca Br,3HrrKHaJrr{, B r{HTepBa:ra or 3I.12.2011 Ao Aarara Ha ro3}r AoKnaA, cAeJrKI4
t'utu u,6urvfl, or clrrlecrBeHo 3HarreHrre u (u'lu) Heo6u.IafiHo ecrecrBo, KoI4To IIo
Harrre MHeHr4e, 6uxa nonrurrn 3Harrr.iMo BT'pxy pe3ynrara Ha ,4pyx(ecrBoro 3a

TeKyulara $uHalrcona roArrHa rurrr Ha o6u.r'aialr'ala peann3a:-J:ar Ha aKTIzBIrre
racr.{Brrre Ha rpy}KecrBoro nr,n 3 1.12.201I r.

Ha HayqHou3cJ'reAoBare!'IcKara u pa:noiinara
,{pyNecrnoro r{e oc:bruecrB-sBa HayquoH3cneroBare:rcxa 4efiHocr.

{eficrnunra n o6nacr-ra

Aeiisocr

r{

Onuarrcosrr rrHcrpyMerrrrr rr Qnuaucon pucx
{pyxtecrnoro HtMa cKrror{eHu AoroBopr4 3a KpeArrrrr c o6clyrxeaqrrre 6aHxu MKE
IOI'II4OHFAFIK AA , yIIr{KPEAI{T EI/IEAHK A[, er o6eruHeua Eurapcr<a
Eauxa A/d.
flpu n:nrpllrBaHe ua Aefinocrra crr ApylxecrBoro e r.,r3:roxeHo Ha pa3nr{rrHr4 pr.rcKoBe.

l.l]euonn pucr
[pyNecreoro Lr3IIon3Ba LIHAeKcIzparqn Sopuynu 3a qenoo6pasyBaHero, BKJrror{eHr.r B
.qotoBopl{Te c KJIIreHTure . flo ro3r{ Har{r{H rleHara Ha croKara ce o6nr,p:na c r4HAeKcr{
Ha ocHoBHIrre pa3xo4Hr{ KoMrroHeHTr{ 3a nefiHara AocraBKa.

2" Kpe4ureH prrcK

B 4pyNecrBoro HflMa 3HarII{TeJIHa KoHrIeHTparIuq Ha Kpe4r4Teu pncx.[pyxecrBoro
IrMa pa3pa6orena Iz BHeApeHa rroJrr{Tr.rKa , Kosro rapaHTripa , qe [poAaN6rzre Ha
croKlrre Lr ycnyrl4Te ce r.r3BT,prrrBar Ha KJrr4eHTr4 c 4o6pa KpeArrrHa vcropufl..
llpo4aN6u Ha Krrr.reHTr4 ira 4pe6no ce rr3B:bprrrear n 6pofi .
flapuuuure oleparlr4r4 r4 c:L,xpaHeHr.rero Ha napurrHr4Te cpe4crBa ce I{3BT,pIIIBaT C
Sananconz r.rHcrr,rryuurr c Br4coK KpeAHTeH prrcK.
3.J1uxnm4eH pHcK

llpe4nas.nunoro ynpaBneHr4e Ha Jrr.rKBrzAHrrfl pr{cK npeAnonata rrolAbplKaHe
AOCTaT:brIHO KOJII4TIeCTBO IIapUrIHU CpeACTBa , KaKTO !1 Bb3MO}KHOCTII
AotrtnHlrrerHo SranancupaHe c KpeAr4Tr.r.

Ha
3A

CTOIIAHCKI4 UEJIU 3A 2012 r.
3a4auzre 3a cne.4Baqara rolr4Ha ce KoHueHrpr4par B:bpxy:
1. 3ana:nase Ha na3apnvrfl. [fl.n .

oTf oBoPHocTI4 HA PT,KOBOACTBOTO
Cnope4 6srrapcxoro 3aKoHoAareJrcrBo p:bKoBoAcrBoro cneABa Aa r.r3rorBx $zuaHcon
orqer 3a Bc-rrKa Snnaucona roAr4Ha, xofiro ila [aBa BspHa r{ qecrHa rrpeAcraBa 3a
cbcrotHlrero Ha f{pyxtecreoro KbM Kpafl Ha roAnHara rr HeroBr.rre $uHauconu
pe3ynrarlr. PrxonoAcrsoro e rr3forBr4Jro rrpnnox(eHur ryK $zHancon orrrer B
cBorBercrBne c MC@O.

Pucono4crnoro rrorB:bpx{AaBa, qe e rrpunarano nocneAoBarenHo aAeKBarHa
cqeroBoAHa TIOJTLITLIKa rr qe flpu r.r3rorBsHero na $zHaHcoBrrre orqerr4 xr,rur 31
AeKeMBpI4 2011 r. e cna3eH npr.iHrlr{nr,T r{a npe4na3Jrr4Bocrra rrpr4 orleHKara Ha
aKTI4 BIZTe,

IIaCIIBI4Te, npUXOArlTe LI p a3X OAI4Te.

Prrono4crBoro cr,rllo raKa rrorBbp)KAaBa, Lre ce e [pr4Abpx(aJro K:bM Aeficrsarqure
MCOO, xaro SIzHaHcoBI4Te orqerr.r ca r.I3rorBeHlr Ha rrpr{Hrlurra ua geficrnarrroro
IIpeAnpusTue.

P:sxono4crBoro e orroBopHo 3a KopeKTHoro BoreHe Ha crreroBo.qHrrre perlrcrprr, 3a
qe.necro6pa3noro ynpaBneHlre Ha aKTr4Br4Te r'r 3a npeAnpr.reMaHero ua Heo6xo4r{Mr4re

MepKH 3a r436{rBaHero
HepeIHocrrr.

Aranac
Yupanure,r
Banq 3,'Iarr<oea
fnanen crleroBoArrreJr
Co$ux, 29 @eepy apu 2072 r.

BaHero Ha eBeHTyaJrHt4 :noynorpe6il

h

Apyrrr

