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КРУИЗ 77 ООД 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2012 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 Дял в капитал BGN 
Крум Атанасов Димов 70 3 500 
Атанас Груев Димов 30 1 500 
Общо 100 5 000 

 
 
Дружеството се управлява и представлява от съдружниците в качеството на управители заедно и 

поотделно. Средносписъчен брой на персонала за 2012 година – 56 служители (2011 година - 57 

служители). 

 
1.2. Предмет на дейност 
 
Предметът на дейност на дружеството през 2012 година е търговия с течни горива. 

Настоящият финансов отчет е одобрен за издаване от Съдружниците на 22.02.2012 г.  

 
1.3.Основни показатели на стопанската среда 
 
 

Основни показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на дружеството, за 

периода 2009 – 2012 година са представени в таблицата по –долу: 

 
 
 

Показател  2009  2010  2011  2012* 

БВП в млн. лева1  66,256  70,474  75,265  56,445 

Реален растеж на БВП  -5%  0.2%  1.7%  0.9% 

Инфлация в края на годината  0.6%  4.3%  2.8%  1.5% 

Среден валутен курс на щатския долар 
за годината 

 1.40533  1.477896  1.4065  1,5221 

 
• Данните са към 30.09.2012г. 
• Източник: НСИ, БНБ 
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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 2012 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. 
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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 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 
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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 31.12.2012 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:  

                                                                                                                          2012 година          2011 година 

• Машини и оборудване                          2-25 години             2-25 години 

• Сгради                              25 години              25 години 

• Съоръжения                2-7 години              2-7 години 

• Транспортни средства                  4 години                4 години 

• Стопански инвентар                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:              

                                                                                                        2012 година               2011 година 
• Програмни продукти                                                     2 години                    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 2012 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 2013 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 

2012г.в размер на 0,0% (за 2011 г. размерът е 0.0%), както и осигурителна вноска за фонд “ТЗПБ” за 2012 

г.в размер на 0,5% (за 2011 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. Ръководството счита, че 

задълженията за натрупващите се компенсируеми отпуски са с несъществен размер спрямо представените 

данни във финансовия отчет, поради което не са начислени. 

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                               
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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 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% (2011:10%). За 2013 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.  
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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. 

 
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  
 

 2012  2011 
 BGN’000  BGN’000 
    
Приходи от продажби 22 131  17 213 
Други доходи 165  83 
Общо 22 296  1 7 296 

 
 
Други доходи    

2012 2011  
BGN’000 

 
BGN’000 

Приходи от продажба на имоти, машини и съоръжения     21 
Преносна стойност на продадени имоти, машини и съоръжения    

Печалба от продажба на имоти, машини и съоръжения   21 
    

Приходи от продажби на услуги 17  15 
Приходи по франчайзинг   29 
Приходи от наеми 98  8 
Други приходи  50  10 
Общо 165  83 
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4. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 
 

 2012  2011 
 BGN’000  BGN’000 
    
Работно облекло 14  20 
Вода и електроенергия 47  31 
Горива и смазочни материали 9  7 
Представителни разходи 10  8 
Малотраен инвентар 5  7 
Други 29  22 
Общо 114  95 

 
 
 
 
5. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 
 

 2012  2011 
 BGN’000  BGN’000 
    
Наеми 79  68 
Съобщителни и комуникационни услуги 5  7 
Застраховки 46  44 
Текущ ремонт на машини и оборудване 33  16 
Банкови такси за обслужване на разплащателни сметки 13  12 
Поддръжка софтуер , абонаменти 12  33 
Одиторски услуги 2  8 
Данъци и такси 10  6 
Комисионни по договори 3  19 
Други  13  12 
Общо 216  225 

 
 
6. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 
 

 2012  2011 
 BGN’000  BGN’000 
    
Заплати и възнаграждения 357  324 
Вноски за социално осигуряване 65  59 
Общо 422  383 

 
 
7.  ДРУГИ РАЗХОДИ 
 

 2012  2011 
 BGN’000  BGN’000 
    
Обезценка вземания 133  189 
Лихви за просрочие и глоби 3   
Дарения   1 
Други 6  1 
Общо 142  191 
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8. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ / РАЗХОДИ  

  2012 2011

 
 BGN'000 

 
 BGN'000 

Разходи за лихви по финансов лизинг  (18) 

Общо (18) 

 
 
 

 
9. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 

     2012  2011 
     BGN’000  BGN’000 

       

Данъчна печалба за годината по дaнъчнa декларация 486  311 

Текущ разход за данъци върху печалбата  - ставка – 10 %(2011 година: 10 %) (48)  (31) 

Обратно проявление на активи по отсрочени данъци    

Общо разход  за данъци от печалбата (48)  (31) 
 
 
Равнение на данъчния разход на данъци върху 2012  2011 

печалбата определен спрямо счетоводния резултат BGN’000  BGN’000 
        

Счетоводна печалба /загуба за годината   407  133 
        

Данъчен ефект от счетоводна печалба на база приложима данъчна 
ставка – 10%  (2011 година: 10%)  (41)  (13) 
От непризнати суми по данъчна декларация  
    

Свързани с увеличения – 243 хил.лв (2011 г. – 298 хил.лв) (24)  (30) 

Свързани с намаления – 164 хил.лв. (2011 г. – 121 хил.лв.) 17  12 

    

Общо разход за данъци върху печалбата в отчета за всеобхватния 
доходите (48)  (31) 

 
 
Не са признати отсрочени данъчни активи за: 

� обезценка на  вземания  към 31.12.2012г. в размер на 463 хил.лв.(начислена обезценка  за 2012г.-

133 хил.лв.) с ефект в отсрочени данъци към 31.12.2012г. 46 хил.лв. (за 2012г.-13 хил.лв) 
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10. ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 
 

 
 
 
 
 

 

Преглед за обезценка 

Към 31.12.2012 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:   

• транспортни средства – 39 хил.лв ( 2011 г.: 40 хил.лв.) 

 
2011 година 

Земи Сгради  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 
Отчетна стойност              
Салдо на 1 януари 2011 83  798  420  106  39  1  1 447 
Придобити   4  27      99  130 
Трансфери   29  45    14  (88)   
Отписани     (70)  (67)  (15)    (152) 
Салдо на 31 декември 2011 83  831  422  39  38  12  1 425 
              
Амортизация               
Салдо на 1 януари 2011   236  229  101  37    603 
Начислена за годината   32  52  5  2    91 
Отписана за годината     (70)  (67)  (15)    (152) 
Салдо на 31 декември 2011   268  211  39  24    542 
              
Преносна стойност              
На 1 януари 2011 83  562  191  5  2    844 
На 31 декември 2011 83  563  211    14  12  883 

 
2012 година 

Земи Сгради  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 
Отчетна стойност              
Салдо на 1 януари 2012 83  831  422  39  38  12  1 425 
Придобити     3      930  933 
Трансфери   47  894      (941)   
Отписани              
Салдо на 31 декември 2012 83  878  1 319  39  38  1  2 358 
              
Амортизация               
Салдо на 1 януари 2012   268  211  39  24    542 
Начислена за годината   33  66    3    102 
Отписана за годината              
Салдо на 31 декември 2012   301  277  39  27    644 
              
Преносна стойност              
На 1 януари 2012 83  563  211    14    883 
На 31 декември 2012 83  577  1 042    11  1  1 714 
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• компютри – 12 хил.лв. ( 2011 г. : 12 хил. лв.) 

• машини, съоръжения, оборудване  –  145 хил. лв . ( 2011 г. :110 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 79 хил. лв.(2011 год. - 68 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 2012  31 декември 2011 
 BGN’000  BGN’000 
Минимални лизингови плащания по периоди:    
До 1 година 79  68 
От 1 до 5 години 316  272 
Сегашна стойност на минималните лизингови плащания 395  340 
 

11. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

2011 година    
 Програмни продукти  Общо 

 BGN’000  BGN’000 

Отчетна стойност      

Салдо на 1 януари 2011 89   89  
Придобити 15  15 
Отписани (1)  (1) 
Салдо на 31 декември 2011 103  103 

    
Амортизация       

Салдо на 1 януари 2011 86   86  
Начислена за годината 18  18 
Отписана за годината (1)  (1) 
Салдо на 31 декември 2011 103  103 

    
Преносна стойност    

На 1 януари 2011 3  3 

На 31 декември 2011    
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2012 година 
 Програмни продукти  Общо 

 BGN’000  BGN’000 

Отчетна стойност      

Салдо на 1 януари 2012 103   103  
Придобити    
Салдо на 31 декември 2012 103  103 

    
Амортизация       

Салдо на 1 януари 2012 103  103  
Начислена за годината    
Салдо на 31 декември 2012 103  103 

    
Преносна стойност    

На 1 януари 2012 103  103 

На 31 декември 2012    

 

 
 
12. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 
 

 31.12.2012  31.12.2011 
 BGN’000  BGN’000 
    
Стоки 502  786 
Общо 502  606 

 

 

Наличните стоки към 31 декември  включват: 

31.12.2012 31.12.2011 

 BGN’000 BGN’000 

Евро Дизел 199  430 

Бензин  148  228 

ГАЗ 49  23 

Други 106  105 

Общо 502 786 
 

 
 
Комисия от специалисти в дружеството е извършила преглед на наличните материални запаси към 

31.12.2012 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 
 
 

 31.12.2012  31.12.2011 
 BGN’000  BGN’000 
    
Вземания от клиенти  2 467  1 544 
Обезценка вземания (463)  (393) 
 2 004  1 151 
Съдебни вземания 42  27 
Предоставени аванси 1   
Предоставени заеми 20   
Предоставени гаранции 1  1 
Надвнесен корпоративен данък   22 
Данък добавена стойност за възстановяване 7  5 
Предплатени разходи 3  4 
Общо 2 078  1 210 

 
 
 
 
 

Непросрочени Просрочени 
над 1 година Общо 

Анализ на падежите на 
вземанията по продажби 

 

Просрочени 
над 3 месеца 

Просрочени 
над 6 месеца 

  
 BGN’000 BGN’000            BGN’000 BGN’000 BGN’000 

      
Вземания  от клиенти  1 003 703 298 463 2 467 
Общо  1 003 703 298 463 2 467 

 
 
 
 
 
 
Движение в обезценките 2012  2011 
 BGN’000  BGN’000 

    
Салдо към 1 януари  393  216 
Начислени    

• По търговски вземания 133  189 
• По предоставени заеми     

Възстановени    
• По търговски вземания (51)  (8) 
• По предоставени заеми    

Отписани    
• По търговски вземания (12)  (4) 
• По предоставени заеми     

Салдо към 31 декември  463  393 
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14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА  
 

 31.12.2012  31.12.2011 
 BGN’000  BGN’000 
    
Парични средства в местна валута 2 899  2 601 
Парични средства в чуждестранна  валута 2  2 
Общо  2 901  2 603 

 
 
 
15. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 
 

 31.12.2012  31.12.2011 
 BGN’000  BGN’000 
    
Основен капитал 5  5 
Допълнителни резерви 2  2 
Неразпределена  печалба 375  273 
Финансов резултат за годината  359  102 
Общо 741  382 

 
 
 
16. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ 
 
 
“ Круиз 77 ” ООД наема при условията на финансов лизинг оборудване – Автометан инсталация и 
Автомивка. 
Нетната преносна стойност на тези активи в размер на 580 хил.лв. е включена в състава на  машини , 
съоръжения и оборудване. Текущите разходи за лихви за 2012 година възлизат на 18 хил.лв. и 
разсрочените до края на лизинговия договор са в размер на 98 хил.лв. 
 
 

 31.12.2012 31.12.2011

   BGN '000 BGN’000

Минимални лизингови вноски по периоди: 

До 1 година 89

От 1 до 5 години 409  

Общо: 498

Очаквана сума на лихвата (98)

Сегашна стойност на минималните лизингови вноски 400  

От тях: 

Текущи  59

нетекущи 341
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17. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 

 31.12.2012  31.12.2011 
 BGN’000  BGN’000 
    
Задължения към предприятия под общ контрол за доставка на 
горива 

5 993  5 048 

Общо  5 993  5 048 
 

Задълженията към свързани предприятия са текущи. Дружеството получава кредитни периоди от своите 

доставчици за доставката на горива от 30 до 90 дни. 

 

 

 
18. ТЪРГОВСКИ  И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 

 31.12.2012  31.12.2011 
 BGN’000  BGN’000 
    
Задължения към доставчици  35  11 
Задължения по данък общ доход    2 
Други 6  7 
Общо 41  20 

 
 
 
19. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ОСИГУРИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 31.12.2012  31.12.2011 

 BGN’000  BGN’000 
    
Заплати    23 
Задължения по социалното осигуряване    9 
Общо   32 

 

 

20. ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 31.12.2012  31.12.2011 

 BGN’000  BGN’000 
    
Корпоративен данък 20   
Общо 20   

 

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

 
� По данък добавена стойност – 30.04.2012 година 

� Пълна данъчна ревизия – 31.12.2011 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 2012 година  са осъществявани сделки със следните свързани лица: 

 
Доставки от свързани лица 2012

BGN ‘000
2011

BGN ‘000

САКСА  ООД 20 032 18 947

Общо  20 032 18 947
 

 

Видове доставки от свързани лица 2012
BGN ‘000

2011
BGN ‘000

 
Стоки 19 987 18 907

Услуги 45 40

Общо 20 032 18 947
 

 

 

Продажби на свързани лица 
2012

BGN ‘000
201

BGN ‘000
 
САКСА  ООД 445 710

Общо 445 710
 

 

Видове продажби на свързани лица 2012
BGN ‘000

2011
BGN ‘000

 

Стоки 347 701

Услуги 98 9

Общо 445 710
 
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. (2011 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 2012 В USD  в EUR  В BGN  Общо 

 BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000 

Финансови активи        

Предоставени търговски заеми     20  20 

Търговски вземания     2 006  2 006 

Парични средства и еквиваленти              2  2 899  2 901 

     2  4 925  4 927 

Финансови пасиви    
Задължения към свързани лица     5 993  5 993 
Търговски задължения     41  41 
Задължения по финансов лизинг     400  400 

     6 434  6 434 
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31 декември 2011 В USD  в EUR  В BGN  Общо 

 BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000 

Финансови активи        

Търговски вземания     1 152  1 152 

Парични средства и еквиваленти              2  2 601  2 603 

     2  3 753  3 755 

Финансови пасиви    
Задължения към свързани лица     5 048  5 048 
Търговски задължения     18  18 
Задължения по получени кредити-свързани лица        

     5 066  5 066 
 

23.2 Лихвен риск 

Към 31.12.2012 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 2012 Лихвени  Нелихвени  Общо 

 
 Фиксиран 
лихвен %  

Променлив 
лихвен %    

 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000

     
Финансови активи 20 4 907 4 927
Финансови пасиви (400) (6 034) (6 434)

 20 (400) (1 127) (1 507)
 

 
 
 
 
 

31 декември 2011 Лихвени  Нелихвени  Общо 

 
 Фиксиран 
лихвен %  

Променлив 
лихвен %    

 BGN '000 BGN '000 BGN '000 BGN '000

     
Финансови активи 3 755 3 755
Финансови пасиви (5 066) (5 066)

   (1 311) (1 311)
 
 

 

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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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 2012  С плаващ 
лихвен % 

 Увеличение 
на лихвения 

процент 

 Ефект върху 
финансовия 

резултат 
преди 

облагане 

 

Финансови активи       

BGN'000   0,5  -  
Финансови пасиви       

BGN'000 400  0,5   (2)  
 

 

 

31 декември 2011  С плаващ 
лихвен % 

 Увеличение на 
лихвения 
процент 

 Ефект върху 
финансовия 

резултат 
преди 

облагане 

Финансови активи      

BGN'000   0,5  - 
Финансови пасиви      

BGN'000   0,5    
 

 

При намаление с 0,5 % крайният ефект върху печалбата на дружеството (преди облагане) би бил 

реципрочен на посочения по-горе при увеличението. 

 

 

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. 
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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.  

 

 

 

31 декември 2012 
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 

Финансови активи        
Вземания по предоставени заеми   20    20 
Вземания от клиенти 1 003 703  298    2 004 
Други вземания 1   1    2 
Парични средства 2 901       2 901 
 3 905 703  319    4 927 

Финансови пасиви        
Задължения към доставчици 6 034   6 034 
Задължения по лизинг 59 341  400 
 6 034  59  341  6 434 
 

 

 



КРУИЗ 77 ООД 
Годишен финансов отчет 

Доклад на независимия одитор  
                                                                                                                                                                  31 декември 2012 година 

 32 

31 декември 2011 
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 

Финансови активи        
Вземания от клиенти 505 349  297    1 151 
Други вземания   1    1 
Парични средства 2 603       2 603 
 3 108 349  298    3 755 

Финансови пасиви        
Задължения към доставчици 5 066   5 066 
Задължения по лизинг    
 5 066      5 066 

 

 

         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: 

 

  2012  2011 

  BGN’000  BGN’000 

Общо дългов капитал, в т.ч.:    6 434  5 066 

заеми от банки и трети лица     

търговски задължения към трети лица  6 434  5 066 

Намален с: паричните средства и парични еквиваленти   (2 901)  (2 603) 

Нетен дългов капитал  3 533  2 463 

     

Общо собствен капитал  741  382 

Общо капитал  4 274  2 845 

Съотношение на задлъжнялост  82.66%  86.57% 
 

 

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. 



KPyn3 77 OOI
foduueu Quuaucoe omvem

foruad Ha HnaaualMun odumop
3l derceuepu 2012 eoduua

Kouuenuurra 3a c[paBeAruButa croigocr rrpeAnonara peanr{3rrpaHe Ha tbr4HaHcoBr4 r.rHcrp}r{eHTrr qpe3

rrpoAax{6a" B none.rero cn.g.ratz', o6a,{e, oco6eHo rlo orHorrleHl{e Ha rbproBcKl,ITe B3eMaHIrt w 3a r,IDKer,vA, 14

Aerro3r,rrr,rre, ApyxecrBoro oqaKBa na peanitr.rpa re3r4 $unanconrz aKTr4Bu r{pe3 rsxHoro rlfJrocrHo o6parHo

rlsnnauaHe r,rnlr pec[. [otacf,BaHe B:bB BpeMero. 3alona re ce npeAcraBf,T rlo rflxHara aMoprIr3l4pyeMa crofiHocr.

Cluo raxa roJrflMara qacr or $lruanconure aKTr4Br4 vr vaawBv ca hnv KparKocporlull [o cBoflTa cblrlHocr

(mproncr<n B3eMaHr{fl H 3aAbnxeHun), ntn ca orpa3eHr{ B orqera 3a SnHaHcoBoro cbcrotHl{e no rla3apHa

crofiHocr (npe,uocraoeuu 6aHKoBr4 Aeno3r4Tlr), Kor{ro He ce rbpr}tsar cBo6oAHo I,I Hf,Mar aHaJIo3Ir Ha MecrHI{s

[a3ap, [opaAr,r roBa rflxHara cnpaBeAnr.rBa croiiHocr I npr.{6nll3lrrenHo paBHa Ha flpeHocHara ]rM croftHocr.

,[oro:rxoro Bce oule He c:brrlecrByBa Aocrar:br{Ho [a3apeH o[I{T, cra6l{J]Hocr I{ r'IIlKBL{AHocr 3a noKyrIKIr I{

npoAax6u Ha Hf,Kor4 or rrpr{TexaBaHr4Te or ApyxecrBoro SrauaHcou.r aKTIIBI,I v raarrBu,3a r{x HlMa AocrarbqHo I4

HaAexAHr.t Korr{poBKr4 Ha rra3apHr{ ueHr{. P'bKoBoAcrBoro Ha ApyxecrBoro ctllrra, qe [pI4 cblrlecrByBanl[Te

o6cro{TercrBa rrpeAcraBeHlrre B orqera :a rpltranconoro crbcrotHlre oIIeHKIT Ha QnHaHcoBI{Te aKT}rBI{ v ilacrrBv ca

Bb3MoxHo naft-naAeNAul{, aAeKBarHr4 14 AoaroBepHu 3a ueJlI4Te na SunancoBara orqerHocr II ca 6lu:xo Ao

TsxHaTa clpaBeAnr{Ba cTofiHocr, B 3aBllclrlMocr or rexHuqr xapaKTep 14 MaTypIrTeT.

24. AOIIbnHI4TEJIHI'I OIIOBECTflBAHI4-fl BbB BPb3KA C PE|yJIATOPHI4I43I4CKBAHI4.g

C:srrtacno q1.38 or 3arona 3a cqeroBoAcrBoro, ApyxecrBoro cneABa Aa oIIoBecrI4 HaqI{cJIeHI{Te 3a roALIHara c}MI{

3a ycnyII,ITe, IIpeAocTaBrHn oT pefr4cTp[paH[Te oAr4Topr4 Ha flpeAnpl'ltTlleTo, nooTAenHo 3a: He3aBlIcurrl rpuuaHcoa

oAr4r, AaHlqHx KoHqynrarlvrkl t4 [pytr4 ycnyru, HecBbp3aHI4 a a4['tra.

He:as[c[\4 oAr{rop na KPVI43 77 OOil e fepraua Poraqeea" Ha.IucreHllre cyMI4 3a He3aBI.IctrM oAHr Ha

ro[urr]Hr4{ $unaucon orirer ca 4 xu:r.,qe.

25. CT.BVITVIfl CIEA KPAS HA OTr{ETHr{.fl rIEPlroA

He ca nacrtnunv crjrrrrtt crreA Kpar Ha orrlerHrrt [epl{oA, KoI{To Aa oKa3Bar cb[IearBeHo BnIUHI{e Bbpxy

r4MyrrrecrBeHoro u $unancoBo cbcrotHlre Ha ApyxecrBoro.

ii.'t,'l l"' riib
r r:. d,**rh*: i.i j
' ':-.--- r:t: - '!".

fiara22 $enpyapr.r 2013 r Ct'cmaaumerz:
i Baun / Amauac ,Quuoa /

JJ



PrxonoAcrBoro rrpeAcraBs cBoq roArrrrreH AoKnaA I{ toAI,IIxHIr.a $uuaHcoB orr{er KbM

3tr flexeunpu2Al2 r., r43rorBeH B c:borBercrBrre c Mex4yllapoAHl4re craHlaprlr 3a

Sunarieora orr{erHocr (MCOO) kr o[urkrpan or fepraHa Poraqeea.

Orrr{cAHrrE HA AEr{HOCTTA

,, KPyI43 77 ,, ([,pyxecrnoro) e perrrcrpr{paHo Karo ApyxecrBo oorpaHllqeHa

orroBopHoer Ha 14.05.2004 r.c peuleHue J\!1 ua Co$uficxz Orprxeu CrA no

6.a.53212004 r. c ocHoBeH rrpeAMer Ha Aefinocr r:bproBllq Ha eApo u 4pe6no

neTponHlr rIpoAyKTIr .

IIPETJIEA HA AEfrHOCTTA

Pasnuruero u p$yJrTaTrrTe or AefinocTTa Ha rrpeArrprrflTlIeTo

[Ipe 20tr2 r. [pyxecrBoro npoAaBa ropr4Ba Karo ocHoBeH I{3Tor{HrrK Ha rIpI4xoI?I oT

Aeftnocma" B no-ualKa crerren e o6eua Ha I{3BbpIIreHIrre ycnyrl4. .{pyxecrnoro
oc:btueerBgsa AefrHocrracv, B rrer o6erra - 6ensuHocraHlllru , ABe or KoI'ITo ca noA

HaeM pr s co6crneHa [erponHa 6asa n rp. Exna C:raruna. Epoxr Ha KJII{eHTI'rre e

HapacHan c oKoJIo 5 o/o n cpaBHeHple c 2011 r'
YOlOnUxla, e KOI,ITO Apyx(eCTBOTO OCbIIIeCTBtBa 4efiuoCla CV Ca CIInHO

KOHKypeHTHI{, KaTo UenTa e Aa ce IIoAAbpXaT BIIcoKII rfuplrenu cTaHAapTI'I 3a

KaqecrBo n 6esonacuocr Ir rbploBcKo fIoBeAeHIre"

Ocnoeen AocraBrluK Ha AppxecrBoro e ,, CAKCA " OOA '

,flpyNecrnoro ce yrpaBJltBa II npeAcraBJltBa or ynpaBllrens' - AtaHac fpyen .{urton
u Kpyu Arauacon [urr,ton,3aeAHo I'I noorAeJlHo'

flo perucrpa\t1fl. ApyxecrBoro e cbc ceAanl{qe u a.4pec Ha ynpaBneHl'Ie: rp.,{olua

Eau-a , yl.Ttproncxa 1.

3a 20121.. Apyx(ecTBoro petu'Il4:rapa tfuHaHcoB pe3ynrar B pa3Mep Ha 359 xru' JIeBa '

Toru petynTaT oTpa3qBa AIrHaMrrKaTa Ha rla3apa c Ter{Hu loplrBa " fipyNecmoTo I4Ma

cra6ulsuq reMII Ha pa3Barlle ua 6urapcKla.fi na3ap KaTo yBeJluqaBa 6poxr ua

KJII{eHTI{Te , cKJIIOqI{JII{ HOBII AOIOBOpIT 3a TeKyIqaTa I.oAIIHa'

Baxnu cr6uruR, KoIrTo ca HaSTT,III{JIII cJIeA AaTaTar r<bM Kgglro e cbcTaBeH

roArrrrrHlrflr QunancoB orrler

He ca Hacrbrrr4nrr 3HarrrrMr.r r4 Heperyn rrp:rtu cs6urplt cile,4 Larara Ha 6anaHca IIo

orr{o[IeHl{e na o6errure u 4efiuocrra Ha ApyxecrBoro"
He ca Bb3HI{KHa,ru, B I4HTepBarra oT 3I.12.2012 Ao AaTaTa Ha TS3LI AoKnaA , gASJIKI{

ulu cs6urr{r oT cbrqecTBerro 3uaqeHrre u (uttu) Heo6uqafiHo ecTecTBo, KOIITO IIO

Harxe MH9HII9, 61axa noe;1trs.wl sHarII,IMo Bbpxy pe3ynTaTa Ha ApyI(ecTBoTo 3a

TeKyrrlara QuHancona roAIrHa rurv Ha o6uqafiuara peanu3aryIfl. Ha aKTITBI4Te Ir

nacl{Bl,Ire Ha ApyxecrBoro ltsu 3 1'.12.2012 r.

[eftcrnunra e ofi,racrra Ha HayqHorr3c!'IegoBareJrcKara u pa:noftnara 4efinocr

,{pyNecreoro He ocblrlecrBrBa Hayr{Hou3cJle.4oBarelcxa Aefi nocr'

@nnancoeu rrHcrpyMelrrlr I{ SuuaHcor plrcK

[pyNecrnoro HtMa cKJIIoqeHI,I AoroBopl4 3a 6anKosv Kp9AI{TI'I' npez 2012t' e

cKrroquno ABa JIIr3r{HloBLI AOfOBOpa:a o6opyABaHe. 'i



flpn usnrprrrBaHe na Aefinocrra cv .{py}KecrBoro e I{3JroxeHo Ha pa3nilqHll p[cKoBe.

1"I-{enonu pucx

,{pyNecreoro r.r3rroJr3Ba rrHAeKcrzpauu rboprrrynn 3a qenoo6pa:yBaHero, BKJIIoT{eHII B

AoroBopl{Te c KJrr.reHTure " [Io ro3r,r Haqr{H rleHara Ha croKara ce o6ntp:na c IzHAeKcII

rra ocHoBHlrre pa3xoAHI,I KoM[oHeHTIr 3a uefinara AocraBKa.
2. Kpe4rareH pr{cK

ts 4pyNecrBoro H.t{Ma 3HarrI,ITerHa KoHueHTpaII[t Ha KpeAI.rreH pucx.,{pyxecrBoro
prMa pa3pa6orena LI BHeApeHa [oJIIrTt4Ka , Ko.[To rapaHTl{pa , qe [poAax6u:re na

croKr4Te u ycnyrrzre ce pr3BbprrrBar Ha KILIeHTIT c 4o6pa KpeAI{THa Llcropr{fl.

llpo4aN6u Ha KJITTeHTIT ua 4pe6no ce lr3Br,plxnar n 6pofi .

flapuuunre orreparluu r{ cbxpaHeHr4ero Ha ilapHrIHI4Te cpeAcrBa ce I43BGpIxBar c

Sunanconu I4HcrLITyIIuIr c BLIcoK KpeAIrreH pI'IcK.

3.JIuKeprAeH pr4cK

llpe4na:lunoro ynpaBneHr.re Ha rrr.rKBr44ur4s, plrcK rIpe.4IIoJIala noAAbpx(aHe Ha

AOCTaTbT{HO KOJrrrqecTBO flapuqHn cpelcTBa , KaKTO lI Bb3MO]KHOCTI4 3a

"qonbnHllTeruo SuHaucupaHe c KpeAIrrL"

CT0IIAHCKI{ UEJII4 3A 2013 r.

3aAaqure 3a cneABaulara ro.qlrna ce KoHIIeHTpI{par Bbpxy:

i. 3anaseaHe Ha Ila3apHtrfl [fln .

oTroBoPHocrI4 HA PbKOBOACTBOTO
Cnope4 6rlrapcxoro 3aKoHoAare:rcrBo pbKoBoAcrBoro cneABa Aa l43rorBx SI'rnaucon
oTqer 3a BctKa $unaucona roAI4Ha, rofiro ila 4.aua BtpHa u qecTHa npeAcTaBa 3a

cbcrosHrzero Ha [ppxecrnoro KBM Kpiur Ha roAI4Hara Ir HetoBlrre Sunanconu
pe3ynrarr{. Pr,ronoAcrsoro e lr3rorBrrJro rlprlno)KeHlt ryK Qunancon ortler B

cborBercrBue c MC@O.

Prxono4crnoro noTBT,piKAaBa, r{e e [pr4nataJro nocJreAoBaTenHo aAeKBaTHa

cqeroBoAHa rrorllrrrrKa ra Lre flplr r43rorB.uHero ua $HuaHcoBlrre orqerl4 xrrra 31

AeKeMBprr 2012 r. e crra3eH nprrHrlr{rrtr Ha IIpeAna3JII4Bocrra npu orleHKuta Ha

aKTLrBIrTe, rIacHBr{Te, npuxoArrre I4 p a3xoAI4Te.

PrronogcrBoro cbulo raKa rrorBbpxAaBa, qe ce e npI,IAbpxaJIo KT)M AeI'IcrBaIqI'ITe

MC@O, xaro SunaHcoBr4Te orr{err{ ca H3rorBeHLr Ha IIpLTHIIHIIa Ha Aeficreallloro
IlpeAllpr.f,rue.

PrxonoAcrBoro e ortoBopHo 3a KopeKTHoro Bo.4eHe Ha cqeroBoAHI{Te perl4crpl'I, 3a

qenecro6pa3Horo yrrpaBneHrre Ha aKTr{Bvre 14 3a npeAnplleMaHero ua Heo6xoAI{MI'ITe

MepKrr sa us6sreaHero
HepeAHocTI{. 

","i.-'

ero Ha eBeHryanHlr :noynorpe6n u Apyru

Arauac flrruo
Ynpanure,r

Bans 3ralxoea
l"'IaeetI ctrc'toBoAureJr

Co$ua, 22 Qenpyapu2013



AOKJIM HA HE3ABVtCtLNIJ1tfl. OATTTOP

!o C:bPIVXH]IIfI,ITE Ha

KPyI,I3 77 O0il
rp. COOLUI

Aon.iraa Br,pxy Qunanconnq oTqer

Hue u:rr,purgxMe oAur Ha npunoxenux SuHaucoB orqer sa KPYI'I3 77 OOI' BKJIloqBaur

orqer 3a SuHaHcoeoro cbcroflHne rcu 31 geneunpu 2012r., orqer sa sceo6xsarHl{q AoxoA' orqer 3a

npoMeHure s co6crseHuq Kanurarr, orqer 3a napl4qHlrre noroUu 3a loALIHara, 3aBi[,plxBalqv Ha ra3ld

Aara, KaKTo ra o6o6ulenoro orroBecrflBaHe Ha ctulecrBeHl4Te cqeroBoAHl4 noJILITHKI'I u !PYTa

rrorcHnTeJlHa nH$opuaqr,rr.

Omeoaopuocm Ha pbKoeodcmeomo sa Quuaucorun omqem

P:l,xosoAcrsoTo Ha Apy)KecTBoro e oTroBopHo 3a H3rorBsHero 14 AocToBepHo IIpeAoTaBflHe

na SuHaucoBlrq orqer B c:L,orBercrsne c Me)KAyHapoAHnre cqeroBoAHl'{ craHAaprl4, IpI'{JIOXI'IMI4 B

Eaponeficnur cbro3, KaKTo H 3a raKaBa cHcreMa 3a BbrpeueH KoHTpoJI, KaKBaro pbKoBoAcrBoro

onpeAeJlr4 raro neo6xoAuMa 3a H3rorBqHero Ha $uHaucos orr{er, rcofiro Aa He cbAbpxa cbtllecrBeHu

OTKJIoHeHII', He3aBI{cHMo AaII{ ce A:bJDKaT Ha H3MaMa, vIV Ha fpelxKa.

Omzoeopuocm Ha odumoPa

Haruara oTtoBopHocT ce cBe71<Ia Ao H3pa3tBaHe Ha oAHTopcKo MHeHue Bbpxy To3H

SuHaHcon orr{er, ocHoBaBauro ce Ha n3BbplxeHl4t or Hac oAur. HarukrflT o!.ur 6e npore4eH n

cborBercrBr4e c npo$ecuoHarrHr4Te v3zrcKBaH:lrfl Ha MexAyuapoAHLITe oAHTopcKH crau4apru. Te:u

cTaHAapTH HaJIataT crra3BaHe Ha eTI,rqHI'ITe LI3HCKBaHHI oT HailIa cTpaHa, KaKTO I{ OAI4TbT Aa 66Ae

rrJraHzpaH I,I [poBeAeH TaKa , qe HHe 4a ce y6e4HM B pa3yMHa creIIeH Ha cvrypHocr AoKoJIKo

Qnuauconutr orqer He cbAbpxa cr,ulecrBeHlz HeroltHocru, orKJIoHeHvt H HecborBercrBH.u.



Olu16r BKJrroqBa H3rrr,JrHeHr,rero Ha rrporleAypl4 c uer [onyrlaBaHe Ha oAI,ITopcKI4

AoKa3aTeJIcrBa orHocHo cyMr,rre H orroBecrflBa]H]aflTa, npeAcraBflHH BT,B $zuauconru orqer'

Llt6panure [poueAypu 3aBricqr or rrpeqeHKara Ha o.ItuTopa, BKJI]oatHTeJlHo oIIeHKara Ha pl4cKoBere

OT ObUIeCTBeHIt HeToqHOCTt4, OTKJIOHeHu-x [I HeCT,OTBeTcTBlI.l nt'n $UHaHCOBUI OTLIeT, He3aBHCIIMO

AaJrr4 Te ce AbrtlKar Ha r{3MaMa vrw Ha rperuKa. Illpu rasntpulBaHero Ha re3l{ oIIeHKI,I Ha pl4cKa

OAHTOpIT B3eMa nOA BHIIMaHU9 CpICTeMTtA 3a BbTpeUeH KOHTpOJI, CBT,p3aHa C il3lOTB.fIHeTO I{

AocroBepHoro npeAcraBqHe Ha $uuaHcorur orrler or crpaHa Ha npeAnpl.{qruero, 3a Aa pa3pa6orl{

OAr.rTOpCKlr [poueAypr4, KOHTO ca nOAXo.4flUII{ [pI4 Te3I,I O6cTotTeJICTBa, HO He C IIen I'l3pa3{BaHe Ha

MHSHLI9 orHocHo e$exrneHocrra Ha cr4creMara 3a BbrpelleH KoHTpoJr Ha npeAnpl{f,Tl,Iero. OAumr

cbrllo TaKa BK,.IroqBa otIeHKa Ha yMecTHocTTa Ha npHlalaHaTa cqeToBoAHa IIOJIIITI,IKa 14 pa3yMHocTTa

Ha [pr46Jrq3]ireJrHr{Te cqeroBoAHu oqeHKH, HanpaBeHli or pbKoBoAcrBoro, KaKTo }I oqerlKa Ha

ilsirocrHoTo [peAcraB.aHe ntn SuuaHcoBus orqer'

Cuurave, qe n3BT,p111eHgqr or Hac oArlr ilpeAocraBq Aocrarbr{Ha LI noAxoAflIrla 6asa za

r{3pa3eHoro or Hac rea,lu$nqupaHo MHeHue.

Easa sa u3pa3flsaHe ua xentuQuqupaHo MHeHue

B ct,crasa Ha ilapnqHr4 cpeAcrBa v r'apwrHvt eKBHB€UIeHTI{ ca BKJI}OqeHLI ilapur{Hl{ cpeAcTBa B

6poft e pa3Mep sa2 8I5 xuJr.JrB. Hue ne 6.sxue B cbcrotHue Aa rlpncl,crBaMe Ha HHBeHTapl{3arlvs'ra

Ha napuqHgre cpeAcrBa n 6pofi Ha ApyxecrBoro KbM 31.12"2012 f., KaKTo A na ce y6egun'r n

AOOTaTAqHa CTerreH Ha cr{typHocT OTHOCHO HZIJIUqH}ITe IIApLITIH.U CpeACTBa TOfaBa qpe3 I',I3[OI3BaHe

Ha aJrrepHaruBHH npolleAypl4 "

Mueruue

B pe:y,rrar Ha roBa yAocroBepsBaMe, qe c u3KJIroqeHHe Ha e$exra or KopeKIIHI4Te, aKo

TaKI{Ba cr,ulecrByBar, KoHTo 6nxa norlu Aa 6tAar onpeAeJIeHLr sa Heo6xoAHMI4, E crrpail rre HI're

6qx1ae B cbcrosHr4e Aa ce y6e4uru B pa3yMHa crerleH Ha cl4rypHocr orHocHo Httrll4r{Hocrra Ha

fiapurrHgTe cpeAcrBa e 6poft, qe $uuancoaurr orr{er npeAcraBs AocroBepHo, BbB BcI'IqKH

cbulecrBeHrr acrreKrr{, $uuaHconoro cbcroflHlIe Ha KoMrlaHnsra KPYLI3 71 OOL rtu 3lgeneunpu

2012r., KaKTo u Hefiuure SuHaHconu pe3ynTarH oT AefiHocrra v 3a [apHqHLITe IIoToIIlt 3a roAI'IHara'

3aB6p1nBaul a Ha ra3v Aara, B cborBercrBlre c MeNAyHapoAHIzTe craHAaprll 3a QI4HaHcoBo

orrrr4TaHe, [p]rer[r 3a npunoxeH]le or Eoponeficxtlt cblo3.



,Qorcnad cbpxy dpyzu npasHu u peeyramopHu u3ucKaaHutt

Cr,uacuo tr3t{cKBaH}rsra sa 3axoHa 3a cqeroBoAcrBoro Hae ce 3ano3HaxMe c IoAI4IITHI'II

AoKJraA sa AefiHocrra, 3a H3torBrHero ua xofiro e ortoBopHo ptKoBoAcrBoro Ha Ap)txecrBoro.

loAu111uuqr AoKJraA sa AeftHocrra e npr.{Jrox(eH K},M Hacroqlqvt $uHancon orr{er. Cuu'ra*re, ue

cbqecrByBa cborBercrBue Me)KAy r4cropr.rqeoKara $uuaucona uH$opvralrnf,, Koqro e rlpeAcraBeHa B

roAu11IHHq AoKJraA ga AefiF{ocrra r4 roAr{uuur $uHaHcoB orr{er Ha Apyx(ecrBoro, I'I3rorBeH B

cborBercrBue c MexAynapoAHr.rre craHAaprl,I sa SuHaHcoBo orql{TaHe, rplrerl4 3a rIpI{JIoxeHIre or

Eaponeficxur cbro3.
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