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САКСА ООД 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2013година   
 
 
1.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО                         
                                   
САКСА е дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 2004 година по фирмено дело 

N531/2004година при Софийски Окръжен Съд със седалище и адрес на управление: град Долна Баня, 

ул.Търговска 1. 

През 2009 г. дружеството е регистрирано като лицензиран складодържател, съгласно лиценз за управление на 

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

разтоварването на светли горива съгласно Закона за акцизите и данъчните складове. 

През 2010 г. дружеството е регистрирало  складове за съхранение на задължителни запаси в Регистъра на 

складовете за съхранение на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти, воден от Държавна агенция 

“Държавен резерв и военновременни запаси”   с вместимост  към 31.12.2012 г. - 42 500 куб.м. . 

През 2013 г. дружеството е регистрирало втори склад в гр.Русе като лицензиран складодържател, съгласно 

лиценз за управление на данъчен склад  № 530, издаден от Агенция „ Митници”, които позволява 

складирането, товаренето  и  разтоварването на светли горива съгласно Закона за акцизите и данъчните 

складове. 

През 2013 г. дружеството е регистрирало  втори склад в гр.Русе  за съхранение на задължителни запаси в 

Регистъра на складовете за съхранение на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти, воден от Държавна 

агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”   с вместимост  към 31.12.2013 г. - 40 000 куб.м. . 

През 2013 г. Дружеството  открива седем   нови обекта – бензиностанции. 

 
1.1. Собственост и управление 
 
Дружеството е с капитал 500 хил. лева, разпределени между съдружниците Светозар Атанасов Димов, Атанас 

Груев Димов и Крум Атанасов Димов. 

Дружеството се управлява и представлява от Атанас Груев Димов. 

 
2.2. Предмет на дейност 
 
През 2013 година предметът на дейност на дружеството включва следните видове операции и сделки:  

• Търговия с течни горива; 

• Транспортни услуги 

• Складова обработка и блендиране на горива 

Настоящият финансов отчет е одобрен за издаване от Ръководството на  САКСА ООД на 17.02.2014 год. 

Средно списъчния брой на персонала към 31 декември 2013 година е 201 работници и служители (31 

декември 2012година – 118 работници и служители).  
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2.3.Основни показатели на стопанската среда 
 
Основни показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на дружеството, за периода 

2010 – 2013 година са представени в таблицата по –долу: 

 
 
 
Показател  2010  2011  2012  2013 

БВП в млн. лева1  70,474  75,265  77,582  57,565* 

Реален растеж на БВП  0.2%  1.7%  0.8%   

Инфлация в края на годината  4.3%  2.8%  4.20%  -1.60% 

Среден валутен курс на щатския долар 
за годината 

 1.477896  1.4065  1.5221  1.419020 

 
• Данните са към 30.09.2013г. 
• Източник: НСИ, БНБ 

 
 
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 
 
 
2.1. База за изготвяне  финансовия отчет  

Финансовият отчет на „ САКСА „ ООД е изготвен в съответствие с всички Международни стандарти 

за финансово отчитане (МСФО), които се състоят от: стандарти за финансово отчитане и от тълкувания на 

Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по Международни счетоводни стандарти 

(СМСС), и Международните счетоводни стандарти и тълкуванията на бившия Постоянния комитет за 

разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно 

са в сила на 1 януари 2013 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, 
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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 финансовите институции – кредитори  Уникредит Булбанк АД, Първа Инвестиционна Банка 

АД  , Сосиете Женерал Експресбанк АД  и  СИТИ Банк АД. 

 
2.3. Отчетна валута 
 
Функционалната валута и отчетната валута на представяне във финансовия отчет на дружеството е  

българският лев. От 1 юли 1997 г. левът е фиксиран в съответствие със Закона за БНБ към германската марка 

в съотношение BGN 1:DEM 1, а с въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз - с 

еврото в съотношение BGN 1.95583:EUR 1.  

При първоначално признаване, сделка в чуждестранна валута се записва във функционалната валута, като към 

сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към момента на сделката или операцията. 

Паричните средства, вземанията и задълженията, като монетарни отчетни обекти, деноминирани в 

чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута като се прилага  заключителния обменен курс на 

БНБ към 31 декември.  

Немонетарните отчетни обекти в отчета за финансовото състояние, първоначално деноминирани в 

чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута като се прилага историческият обменен курс към 

датата на операцията и последващо не се преоценяват по заключителен курс. Ефектите от курсовите разлики, 

свързани с уреждането на търговски сделки в чуждестранна валута, или отчитането на търговски сделки в 

чуждестранна валута по курсове, които са различни, от тези, по които първоначално са били признати, се 

включват в отчета за всеобхватния доход в момента на възникването им, като се представят към “други 

доходи от дейността”. Курсовите разлики от валутни заеми се включват във финансовите приходи и разходи. 

 
2.4. Сравнителни данни 
 
           Дружеството представя сравнителна информация във финансовите си отчети за една предходна 

година. Когато е необходимо, сравнителните данни се преизчисляват и рекласифицират, за да се постигне 

съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.Когато дружеството прилага счетоводна 

политика със задна дата или прави преизчисление със задна дата на статии в своите финансови отчети, или 
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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. 

В отчета за финансовото състояние за 2012г. е рекласифицирано вземане от МДЛ Спектър в размер на 245 

хил.лв. от търговски и други вземания във вземания от свързани лица  по продажби. 

 

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 

третират като несъбираеми и се обезценяват изцяло, доколкото ръководството преценява на база исторически 

опит, че съществува висока несигурност за тяхното събиране в бъдеще (Приложение 14). 

Стойността на обезценката е разликата между преносната стойност на даденото вземане и сегашната стойност 

на прогнозираните бъдещи парични потоци, дисконтирани по оригинален ефективен лихвен процент.  

Преносната стойност на вземанията, за които е преценено, че е необходимо да се направи обезценка, се 

коригира чрез използването на корективна сметка, в която се натрупват всички обезценки. Загубите от 

обезценка и последващото им възстановяване се признават в отчета за всеобхватния доход. 

 

Обезценка на имоти, машини и съоръжения  

В края на всеки отчетен период ръководството на дружеството организира преглед за обезценка на имотите, 

машините, оборудването и транспортните средства. Ако са налице такива индикатори, че приблизително 

определената възстановима стойност е по-ниска от тяхната преносна стойност, то последната се изписва до 

възстановимата стойност на активите. Възстановимата стойност на имотите, машините и съоръжения е 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.  
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Към 31.12.2013 г., ръководството е направило преглед за обезценка на сградите, машините и 

оборудването на дружеството. В резултат на този преглед за обезценка ръководството е преценило, че не са на 

лице условия за обезценка.  

2.6. Дефиниции и оценка на елементите на Отчета за финансовото състояние   и Отчета за всеобхватния 

доход 

 
2.6.1 Имоти, машини и съоръжения  
  
Имоти, машини и съоръжения (дълготрайни материални активи) се представят по цена на придобиване 

намалена с натрупаната амортизация и загуба от обезценка.   

Дружеството е определило праг на същественост за признаване на имоти, машини, съоръжения и оборудване  

700 лв., под който придобитите активи независимо, че  притежават характеристиките на дълготрайни 

материални активи се отчитат като текущ разход.   

 

Първоначално придобиване 

При първоначалното си придобиване дълготрайните материални активи се оценяват по цена на придобиване 

(себестойност), която  включва покупната цена, митническите такси и всички други преки разходи, 

необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи основно са: разходи за подготовка 

на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица, 

свързани с проекта, невъзстановими данъци и др.                        

 

Последващо оценяване 

Избраният от дружеството подход за последваща  оценка на дълготрайните материални активи е по цена на 

придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаните загуби от обезценка. 

 

Последващи разходи 

Извършени последващи разходи, свързани с дълготрайни материални активи, които имат характер на подмяна 

на определени компоненти, възлови части и агрегати, или на подобрения и реконструкция, се капитализират 

към стойността на съответния актив. Същевременно, неамортизираната част на заменените компоненти  се 

изписва от  стойността на активите и се признава в текущите разходи за периода на преустройството. 

  
Методи на амортизация 

Дружеството използва линеен  метод на амортизация на дълготрайните материални активи. Земята не се 

амортизира. Срокът на годност по отделни активи е определен от ръководството на дружеството, като е 

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

предполагаемото морално остаряване. Срокът на годност по групи активи е както следва:  

 

 2013година 2012година 

         Машини и оборудване 3-25 години 3-25 години 

         Съоръжения 3-25 години 3-25 години 
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         Сгради 25 години 25 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 е 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:              

 2013година 2012година 

         Програмни продукти 2 години 2 години 

 

        Други нематериални активи 2 -7 години 2 – 7 години 

 
 

2.6.3 Материални запаси 
 
Материалните запаси се представят във финансовия отчет по по-ниската стойност от стойността им на 

придобиване и нетната им реализуема стойност. Нетната реализуема стойност е очакваната продажна цена в 

нормална бизнес среда, намалена със стойността на разходите за довършителни дейности и разходи по 

продажбата. Тя  се определя на база проучвания на пазара и експертна оценка. 

 

Цената на придобиване на материалните запаси включва всички разходи по придобиването и разходи, 

направени във връзка с доставянето им до определеното местоположение и подготовката им за употреба. 

 

При изписването на материалните запаси се прилага метода средно притеглена цена (себестойност). За стоки, 

които се реализират чрез транзитна продажба се прилага метода на конкретно определена стойност. 

 

2.6.4. Финансови инструменти 

Финансови активи 

Дружеството класифицира своите финансови активи в следните категории: кредити и вземания. 

Класификацията е в зависимост от същността и предназначението на финансовите активи към датата на 

тяхното придобиване. Ръководството определя класификацията на финансовите активи на дружеството към 

датата на първоначалното им признаване в отчета за финансовото състояние. 
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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. 

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 
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всеобхватния доход. Дружеството използва корективна сметка за да намали стойността на  вземанията, 

обезценени от кредитни загуби. 

 

  
2.6.6. Парични средства и парични еквиваленти 
 
Паричните средства и паричните еквиваленти се състоят от парични наличности в каса, парични наличности в 

банкови сметки и краткосрочни депозити в банки, чийто оригинален матуритет е до 12 месеца. 

 

За целите на изготвянето на Отчета за паричните потоци: 

• Паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени 

брутно, с включен ДДС/20%/ 

• Лихвите по получени инвестиционни кредити са включени като плащания за финансовата 

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

дейност. 

• Лихвите по предоставени кредити и депозити се представят като парични постъпления от 

инвестиционна дейност. 

 
 
2.6.7 Лихвени заеми 
 
Всички заеми  са представени по себестойност (номинална сума), която се приема за справедлива стойност на 

полученото по сделката, нетно от преките разходи, свързани с тези заеми и привлечени ресурси. След 

първоначалното признаване, лихвоносните заеми и други привлечени ресурси, се последващо оценяват по 

амортизируема стойност, определена чрез прилагане на метода на ефективната лихва. Амортизируемата 

стойност е изчислена като са взети предвид всички видове такси, комисионни и други разходи, вкл. дисконт 

или премия, асоциирани с тези заеми. Печалбите и загубите се признават в отчета за всеобхватния доход като 

финансови приходи/разходи през периода на амортизация или когато задълженията се отпишат или 

редуцират. 

 
2.6.8 Лизинг 

 

Финансов лизинг 
 
Финансовият лизинг, при който се трансферира към дружеството съществената част от всички рискове и 

стопански ползи, произтичащи от собствеността върху актива под финансов лизинг, се капитализира и се 

представя в състава на дълготрайни материални активи по цена на незабавна продажба.  

Придобитите под финансов лизинг активи се амортизират на база полезен живот на съответния актив. 

Лизинговите плащания съдържат в определено съотношение финансовия разход (лихва) и приспадащата се 

част от лизинговото задължение (главница), така че да се постигне постоянен лихвен процент за оставащата 

неизплатена част от главницата по лизинговото задължение (вземане). Определените на такава база лихвени 

разходи, свързани с наетия под финансов лизинг актив, се представят нетно със задължението към 
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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) и  

здравно  осигуряване.  

Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО за 

съответната година и Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. Вноските се разпределят между 

работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено с в чл. 6, ал. 3 от  

Кодекса социално осигуряване (КСО). Общият размер на вноската за фонд “Пенсии”, ДЗПО, фонд “ОЗМ”, 

фонд “Безработица”, задължително допълнително обществено осигуряване, за безработица и за здравно 

осигуряване през 2013 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 2014 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 2013 

г.в размер на 0,0% (за 2012 г. размерът е 0.0%), както и осигурителна вноска за фонд “ТЗПБ” за 2013 г.в 

размер на 0,5% (за 2012 г. размерът е 0.5%). 

Към дружеството няма създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен фонд.  
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Осигурителните и пенсионни схеми, прилагани от дружеството в качеството му на работодател, се 

основават на българското законодателство и са планове с дефинирани  вноски. При тези планове 

работодателят плаща месечно определени вноски в държавните фонд “Пенсии”, фонд “ОЗМ”, фонд 

“Безработица”, фонд “ТЗПБ”, както и в универсални и професионални пенсионни фондове - на база 

фиксирани по закон проценти и няма правно или конструктивно задължение да доплаща във фондовете 

бъдещи вноски в случаите, когато те нямат достатъчно да изплатят на съответните лица заработените от тях 

суми за периода на трудовия им стаж. Аналогично са задълженията по отношение на здравното осигуряване.     

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда (КТ), работодателят има задължение да изплати при 

прекратяване на трудовия договор обезщетения за:  

• неспазено предизвестие –брутно трудово възнаграждение за един месец;  

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

работа и спиране на работа за повече от 15 дни – работника или служителя може да получи обезщетение в 

размер на брутното му трудово възнаграждение до 6 месеца по преценка на работодателя (съгл. чл.222 ал.1 от 

КТ);  

• при прекратяване на трудовия договор поради болест – не по-малко от брутното трудово месечно 

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

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

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

признава за трудов стаж. 

След изплащането на посочените обезщетения за работодателя не произтичат други задължения към 

работниците и служителите.  

Краткосрочните доходи за персонала под формата на възнаграждения, бонуси и социални доплащания и 

придобивки, (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който персоналът е положил труд за 

тях или е изпълнил необходимите условия) се признават като разход в отчета за всеобхватния доход в 

периода, в който е положен трудът за тях или са изпълнени изискванията за тяхното получаване като текущо 

задължение (след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки) в размер на 

недисконтираната им сума. Дължимите от дружеството вноски по социалното и здравно осигуряване се 

признават като текущ разход и задължение в недисконтиран размер, заедно и в периода на начисление на 

съответните доходи, с които те са свързани. 

Към датата на всеки финансов отчет дружеството прави оценка на сумата на очакваните разходи по 

натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното 

право на натрупан отпуск. В оценката се включват приблизителната преценка в недисконтиран размер на 

разходите за самите възнаграждения и разходите за вноски по задължителното обществено осигуряване, които 

работодателят дължи върху тези суми.  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 
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2 и 6 брутни месечни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото правоотношение. По своите 

характеристики тези схеми представляват планове с дефинирани доходи. 

За целта те прилагат кредитния метод на прогнозните единици. Изчислението на размера на тези 

задължения налага участието на квалифицирани актюери, за да може да се определи тяхната сегашна стойност 

към датата на отчета, по която те се представят в отчета за финансовото състояние, коригирана с размера на 

непризнатите актюерски печалби и загуби, а респ. изменението в стойността им, вкл. признатите актюерски 

печалби и загуби  – в отчета за всеобхватния доход. Ръководството счита, че евентуалните задължения по 

обещетения при пенсиониране са с несъществен размер спрямо представените данни във финансовия отчет, 

поради което не са начислени. 

 
 
2.6.11 Обезценка 
 
Стойността на активите на Дружеството се анализира периодично към датата на изготвяне на баланса, за да се 

прецени дали съществува индикация за обезценка. В случай, че съществуват такива признаци, се прави 

приблизителна оценка за възстановимата стойност на актива. Загуба от обезценка се признава винаги, когато 

текущата стойност на актива или на група активи, генериращи приходи, част от които е той, превишава 

възстановимата му стойност. Загуби от обезценка се отчитат в отчета за всеобхватния доход. 

 
 
 
2.6.12 Провизии 
 
Провизиите се признават в отчета за финансовото състояние, когато Дружеството е поело юридическо или 

конструктивно задължение в резултат на минало събитие, и има вероятност да се реализира негативен 

паричен поток, за да се погаси задължението. Ако задължението има материален ефект, провизията се 

определя като очаквания бъдещ паричен поток се дисконтира със ставка преди данъци, която отразява 

текущата пазарна оценка на парите във времето, и там където е подходящо, специфичния за задължението 

риск. 

 

 
2.6.13 Приходи                               
 
Приходите се признават на база принципа за начисляване и до степен, до която стопанските изгоди се 

придобиват от дружеството и доколкото приходите могат да се оценят надеждно. 

 

Приходи от продажби на активи се признават, когато всички съществени рискове и изгоди от собствеността 

на активите се прехвърлят на купувача. 

 

Приходи от продажба на услуги се признават като се отчита на етапа на завършеност на сделката към датата 

на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени по сделката и 

разходите по приключването. 

При продажби на изплащане, приходът се признава на датата на продажбата без лихвите. 
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Финансови приходи  

Финансовите приходи включват получени лихви от вложени средства, печалби от операции в чуждестранна 

валута, печалби от операции с финансови инструменти, получени дивиденти от участия 

 
2.6.14 Разходи 
 
Оперативни разходи 
Разходите се признават към датата на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и 

съпоставимост. 

 

Финансови разходи  
Финансови разходи включват плащания за лихви по заеми, получени лихви от вложени средства и печалби и 

загуби от операции в чуждестранна валута. 

Разходи по заеми    

Разходите по заеми, които могат пряко да се припишат на придобиването, строителството или производството 

на актив, отговарящ на условията на МСС 23, се капитализират в стойността на актива като част от неговата 

стойност. Другите разходи по заеми се признават като разход в периода, за който се отнасят. През отчетния 

период не са налице условия за капитализиране на  разходи по заеми. 

 
2.6.15 Корпоративен данък                      
 
Корпоративен данък върху печалбата за годината включва текущ и отсрочен данък. Съгласно Закона за 

корпоративното подоходно облагане ставката за данък печалба е от 10% (2012:10%). За 2014 данъчната ставка 

е непроменена. 

 

Текущ данък е  сумата на данъка, който трябва да се плати върху облагаемата печалба за периода, въз основа 

на ефективната данъчна ставка към края на отчетния период.  

 

Отсрочени данъци се начисляват като се използва балансов метод на задълженията/балансовия пасивен 

метод/, който позволява да се отчитат временни разлики между текущата стойност на активите и пасивите за 

целите на счетоводното отчитане и за данъчни цели. 

 

Сумата на отсрочените данъци е базирана на очаквания начин за реализацията на активите и пасивите. 

Активите и пасивите по отсрочени данъци се оценяват по данъчни ставки, които се очаква да бъдат в сила за 

периода, когато активът се реализира или пасивът се уреди, съгласно данъчните закони, действащи за 

съответния отчетен период.                            

Отсрочен данъчен актив се признава само тогава, когато могат да се получат данъчни ползи срещу които 

актива може да се оползотвори.  

Отсрочени данъци, свързани с обекти, които са отчетени директно в собствения капитал или друга позиция в 

отчета за финансовото състояние, също се отчитат директно към съответния капиталов компонент или 

позиция.                               
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2.6.16. Собствен капитал 

САКСА ООД,  като дружество с ограничена отговорност е от категорията на капиталовите дружества, 

които са задължени да регистрират в търговския регистър определен минимален размер на капитал (основен 

капитал), който да служи като обезпечение на кредиторите на дружеството с оглед удовлетворяване на 

техните вземания. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на своето дялово 

участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в производство по ликвидация или 

несъстоятелност. 

Търговският закон не предвижда задължение за дружеството да формира фонд “Резервен”, но ако 

дружественият договор предвижда такава възможност, могат да бъдат създадени определени резервни 

фондове, като размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът за използването и предназначението 

им се определят от Общото събрание.    

 

 

 

 
3. ПРИХОДИ  
 
 Приходи от продажби 
 
 

2013 2012  
BGN’000 

 
BGN’000 

Приходи от продажби на стоки  894 594  715 535 
    
Други доходи    

2013 2012  
BGN’000 

 
BGN’000 

Приходи от продажба на имоти, машини и съоръжения   164  9 
Преносна стойност на продадени активи (179)  (28) 

Печалба от продажба на имоти, машини и съоръжения (15)  (19) 
Приходи от продажби на транспортни услуги 571  508 
Приходи от наеми 192  224 
Приходи по съхранение на Държавен резерв 3 467  1 416 
Приходи от блендиране на горива 824  1 677 
Приходи от складова обработка на горива 655  1 600 
Приходи от неустойки -  377 
Приходи от застраховки 49  194 
Лихви по разплащателни сметки  229  512 
Други приходи  764  869 
Общо 6 736  7 358 
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4. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 
 

 2013 
BGN’000 

 2012 
BGN’000 

    
Горива и смазочни материали 766  771 
Работно облекло 51  44 
Вода и електроенергия 415  283 
Представителни разходи 78  40 
Рекламни материали 20  15 
Канцеларски материали и консумативи 30  17 
Разход добавки горива 188  352 
Малотраен инвентар 117  57 
Други  193  176 
Общо 1 858  1 755 

 
 
 
 
 
5. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 
 

 2013 
BGN’000 

 2012 
BGN’000 

    
Транспортни услуги  1 967  1 716 
Наеми 453  217 
Съобщителни и комуникационни услуги 60  52 
Застраховки 297  254 
Текущ ремонт на активи 600  425 
Такси по експлоатация 161  - 
Одиторски услуги  13  7 
Изпитване на горива 139  79 
Данъци и такси 45  48 
Абонаменти 214  92 
Комисионни и неустойки  по договори 643  20 
Правни услуги 9  13 
Консултантски и борсови комисионни 61  102 
Такси по факторинг 719  914 
Банкови такси и комисионни по обслужване на банкови сметки 1 028  783 
Други  249  173 
Общо 6 658  4 895 

 
 
 
 
 
6. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 
 

 2013 
BGN’000 

 2012 
BGN’000 

Заплати и възнаграждения 1 180  691 
Вноски за социално осигуряване 221  136 
Общо 1 401  827 
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7. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 
 

 2013 
BGN’000 

 2012 
BGN’000 

Обезценка на вземания 1 399  541 
Дарения 28  24 
Лихви и глоби 4  - 
Други 19  4 
Общо   1 450               569 

 
 
 
 
 
8. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 

 

  2013 2012

 
 BGN'000 

 
 BGN'000 

Финансови приходи  

Приходи от лихви по предоставени заеми 16 87

Приходи от лихви по депозити 64 35

Приходи по валутни операции 123 51

 203 173

Финансови разходи  

Разходи за лихви по банкови заеми  (1 288) (1 257)

Разходи за лихви по финансов лизинг  (92) (93)

Разходи по валутни операции (404) (73)

 (1 784) (1 423)

 Финансови приходи/(разходи), нето  (1 581) (1 250)
 
 
 
 
 
9.  РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА 

Основните компоненти на разхода на данъци върху печалбата за годините, завършващи на 31 декември са: 

     2013 
BGN’000 

 2012 
BGN’000 

Отчет за всеобхватния доход       

Данъчна печалба за годината по дaнъчнa декларация 10 665  12 344 

Текущ разход за данъци върху печалбата за годината – 10 % 
(2012 година: 10 %)  

(1 066)  (1 234) 

Отсрочени данъци върху печалбата 
 

     

Общо разход (икономия) за данъци от печалбата,  
отчетен в отчета за всеобхватния доход 

 
(1 066) 

  
(1 234) 
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Равнение на данъчния разход на данъци върху 2013  2012 

печалбата определен спрямо счетоводния резултат BGN’000  BGN’000 

        
Счетоводна печалба/загуба за годината   9 454  11 945 

        
Данъчен ефект от счетоводна печалба на база приложима данъчна 
ставка – 10%  (20121 година: 10%) 

 (945)  (1 195) 

От непризнати суми по данъчна декларация      

Свързани с увеличения – 4 359 хил.лв (2012г. – 2 781 хил.лв.)   (436)  (278) 

Свързани с намаления – 3 147 хил.лв  (2012 г.  – 2 382 хил.лв.)   314  238 

Икономия на корпоративен данък по годишна декларация   1  1 

Общо разход за данъци върху печалбата,  
отчетен в отчета за всеобхватния доход (1 066)  (1 234) 

 
 
 
Не са признати отсрочени данъчни активи за: 

� обезценка на  вземания  към 31.12.2013г. в размер на 2109 хил.лв. (начислена обезценка  към 31.12. 

2012г.-921 хил.лв.) с ефект в отсрочени данъци към 31.12.2013г. 211 хил.лв. (към 31.12. 2012г.-92 

хил.лв) 

 

 

 
10. ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ  
 
 
2012 година Земи Сгради Машини, 

съоръжения 
и оборудване

Транспортни 
средства

Стопански  
инвентар

В строеж Общо

 

 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000
Отчетна стойност             
Салдо на 1 януари 2012 3 236 1 114  16 588  4 127  91  358  25 514 
Придобити 64 38  266  791  9  3 421  4 589 
Трансфери    1 944      (1 944)   
Отписани       (450)      (450) 
Салдо на 31 декември 2012 3 300 1 152  18 798  4 468  100  1 835  29 653 
             
Амортизация              
Салдо на 1 януари 2012  147  2 442  2 518  37    5 144 
Начисления за годината  45  1 373  677  15    2 110 
Отписана амортизация      (422)      (422) 
Салдо на 31 декември 2012  192  3815  2 773  52    6 832 
             
Преносна стойност             
На 1 януари 2012 3 236 967  14 146  1 609  54   358  20 370 
На 31 декември 2012 3 300 960  14 983  1 695  48  1 835  22 821 

 
 

 



САКСА ООД 
Годишен финансов отчет 

 
31 декември 2013 

 година 

 23 

 

2013година Земи Сгради Машини, 
съоръжения 
и оборудване

Транспортни 
средства

Стопански  
инвентар

В строеж Общо

 

 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000
Отчетна стойност             
Салдо на 1 януари 2013 3 300 1 152  18 798  4 468  100  1 835  29 653 
Придобити 1 229 1 821  2 670  1 142  103  1 574  8 539 
Трансфери  6  2 804    46  (2 856)   
Отписани     (193)  (93)      (286) 
Салдо на 31 декември 2013 4 529 2 979  24 079  5 517  249  553  37 906 
             
Амортизация              
Салдо на 1 януари 2013  192  3 815  2 773  52    6 832 
Начисления за годината  67  1 842  605  21    2 535 
Отписана амортизация    (15)  (79)      (94) 
Салдо на 31 декември 2013  259  5 642  3 299  73    9 273 
             
Преносна стойност             
На 1 януари 2013 3 300 960  14 983  1 695  48  1 835  22 821 
На 31 декември 2013 4 529 2 720  18 437  2 218  176  553  28 633 

 

 

Активи в процес на придобиване са:  

• Реконструкция на Бензиностанция и Газостанция в гр. Бухово – 39 хил. лв. (2012 г :  84 хил.лв.) 

• Реконструкция на Бензиностанция и Газостанция Долна Баня – 36 хил. лв. (2012 г : 13  хил.лв.) 

• Разходи по изграждане на модули за горива – 428 хил.лв. (2012 г : 199  хил.лв.) 

• Платени аванси за придобиване на дълготрайни материални активи -50 хил.лв. (2012 г : 413  хил.лв.) 

 

Преглед за обезценка 

Извършен е преглед на всички значими дълготрайни материални активи към 31 декември 2013 година с цел 

проверка за наличие на данни за обезценка, в резултат на което е установено, че няма данни за обезценка.  

 

Други данни 

Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни материални активи, които се ползват в 

дейността на дружеството по групи активи са както следва: 

• транспортни средства – 2 188 хил.лв. (2012 г : 1 921 хил.лв.) 

• компютри    – 319 хил. лв. (2012 г : 115 хил.лв.) 

• машини, съоръжения, оборудване    –  696  хил.лв. (2012 г : 599 хил.лв.) 

 

Ипотекираните и дадени като обезпечение по банкови заеми машини, съоръжения и имоти с прилежащите 

към тях асфалтови пътища и площадки, огради, външно електрическо захранване, външен водопровод, както 

и с всички подобрения към тях са с преносна стойност 26 033 хил.лв.  
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Оперативен лизинг 

Дружеството е наело в условията на оперативен лизинг общински терен със съществуваща бензиностанция. 

Договорът е сключен през 2007 година със срок 5 години след извършена реконструкция на обекта през 2009 

година  и не съдържа клаузи за значителни лизингови ангажименти от страна на дружеството.  

През 2013 година Дружеството наема от Свободна зона - Русе ЕАД в условията на оперативен лизинг 

Петролен склад – Депо Русе със срок на договора 8 години , който не съдържа  клаузи за значителни 

лизингови ангажименти от страна на дружеството. 

През 2012 година Дружеството е наело в условията на оперативен лизинг бензиностанции със срок на 

договорите 7 – 10 години , които не съдържат клаузи за значителни лизингови ангажименти от страна на 

дружеството. 

Плащанията по оперативния лизинг се признават като разход в отчета за всеобхватния доход на база линеен 

метод за периода на лизинга.  

Общата сума, призната като разход през отчетния период е 453 хил. лв. (2012 год. - 217 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 2013  31 декември 2012 
 BGN’000  BGN’000 
Минимални лизингови плащания по периоди:    
До 1 година 582  368 
От 1 до 5 години 2 328  1 472 
Сегашна стойност на минималните лизингови плащания 2 910  1 840 

 
 

Дружеството е отдало под наем по договори за оперативен лизинг две бензиностанции,  товарен камион и 

оборудване. Договорите са сключени през 2007 г. - 2010 г. за срок 5 години. и не съдържат клаузи за 

значителни ангажименти от страна на дружеството. Постъпленията по оперативния лизинг се признават като 

доход в отчета за всеобхватния доход на база линеен метод за периода на лизинга 

Общата сума, призната като доход през отчетния период е 192 х.лв. ( 2012 г.: 224 х. лв.).   

Оставащите срокове и сегашната стойност на бъдещите минимални лизингови плащания съгласно 

договорите, считано от края на отчетния период, са както следва: 

 

 31 декември 2013  31 декември 2012 
 BGN’000  BGN’000 
Минимални лизингови плащания по периоди:    
До 1 година 192  224 
От 1 до 5 години 108  896 
Сегашна стойност на минималните лизингови плащания 300  1 120 
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11. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 
       
2012 година Програмни 

продукти 
 Други 

 
 Общо 

 
 BGN’000  BGN’000  BGN’000 
Отчетна стойност      
Салдо на 1 януари 2012 241  63  304 
Придобити 48  54  102 
Салдо на 31 декември 2012 289  117  406 
      
Амортизация       
Салдо на 1 януари 2012 110  24  134 
Начислена за годината 85  13  98 
Салдо на 31 декември 2012 195  37  232 
      
Преносна стойност      
На 1 януари 2012 131  39  170 
На 31 декември 2012 94  80  174 

 
 
 
 
 
2013 година Програмни 

продукти 
 Други 

 
 Общо 

 
 BGN’000  BGN’000  BGN’000 
Отчетна стойност      
Салдо на 1 януари 2013 289  117  406 
Придобити 23  2 427  2 450 
Салдо на 31 декември 2013 312  2 544  2 856 
      
Амортизация       
Салдо на 1 януари 2013 195  37  232 
Начислена за годината 85  124  209 
Салдо на 31 декември 2013 280  161  441 
      
Преносна стойност      
На 1 януари 2013 94  80  174 
На 31 декември 2013 32  2 383  2 415 

 
 
 
 
 
12. ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ 
 
Към 31.12.2013г. дружеството няма дългосрочни вземания: 
 
12.1 Дългосрочни вземания от свързани лица 
 
 

 31.12.2013 
BGN’000 

 31.12.2012 
BGN’000 

Либраком ООД -  490 
Общо -  490 
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Заемател: Либраком ООД 

Договорен размер на кредита 650 хил.лв. 

Лихва 3% фиксирана лихва 

Падеж: 30 ноември 2015 

Цел на кредита: За оборотни средства 

Обезпечение Запис на заповед 

Салдо към 31.12.2013 година 0 хил.лв. 
 
 

 

 
 
13. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 
 
 

 31.12.2013 
BGN’000 

 31.12.2012 
BGN’000 

Стоки 30 085  14 523 
Материали 98  67 
Общо 30 183  14 590 

 
 

Стоки 

Наличните стоки към 31 декември  включват: 

31.12.2013 31.12.2012

 BGN '000 BGN '000

Леки дестилати: 

Бензини, Биоетанол, Газ 7 800  3 483

Средни дестилати:  

Дизел, Газьол , Джет , Биодизел 21 704  10 520

Тежки дестилати:  

Котелно гориво 58  193

Други 523  327

Общо 30 085 14 523
 
 
Комисия от специалисти в дружеството е извършила преглед на наличните материални запаси към 31.12.2013 

година, за да прецени дали са налице условия за обезценка до нетна реализуема стойност съгласно 

изискванията на СС 2 “Материални запаси”.  

В резултат на този преглед е установено: наличните към 31.12.2013 година стоки не включват наличности, за 

които нетната реализуема стойност е по-ниска от отчетната им стойност.  
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14. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ 

 

 31.12.2013 
BGN’000 

 31.12.2012 
BGN’000 

Инд Екс Трейд ЕООД 370  500 
Карин БГ ЕООД 750  750 
Общо 1 120  1 250 

 

 

 

 

Заемател: Инд Екс Трейд ЕООД 

Договорен размер на кредита 500 хил.лв. 

Лихва Фиксирана лихва-12 хил.лв. - годишна 

Падеж: 31 декември 2013 

Цел на кредита: За оборотни средства 

Обезпечение Запис на заповед 

Салдо към 31.12.2013 година 370 хил.лв. 
 

Заемател: Карин БГ  ЕООД 

Договорен размер на кредита 750 хил.лв. 

Лихва 8% фиксирана лихва 

Падеж: 31 декември 2013 

Цел на кредита: За оборотни средства 

Обезпечение Запис на заповед 

Салдо към 31.12.2013 година 750 хил.лв. 
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15. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ 
 
 

 31.12.2013 
BGN’000 

 31.12.2012 
BGN’000 

Вземания по продажби от клиенти  58 567  71 687 
Обезценка на вземания   (2 109)  (921) 
 56 458  70 766 
    
Предоставени аванси 298  2 185 
Предплатени разходи 260  84 
Вземания по гаранции 390  204 
Вземания по лихви 185  160 
Съдебни вземания 156  77 
Надвнесени  данъци 920  115 
Общо 58 667  73 591 

 
  
 
 

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 

Вземания  от клиенти  55 236 255 662 2 414 58 567 
Общо  55 236 255 662 2 414 58 567 

 
 
 
 
 
 
 
Движение в обезценките 2013  2012 
 BGN’000  BGN’000 

Салдо към 1 януари  921  525 
Начислени    

• По търговски вземания 1 399  542 
• По предоставени заеми     

Възстановени    
• По търговски вземания  (100)  (117) 
• По предоставени заеми    

Отписани    
• По търговски вземания (111)  (29) 
• По предоставени заеми     

Салдо към 31 декември  2 109  921 
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16. ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПО ПРОДАЖБИ 
 
 

 31.12.2013 
BGN’000 

 31.12.2012 
BGN’000 

Либраком ООД 507  1 426 
Круиз – 77 ООД 1 374  5 993 
САКСА СЪРВИСИС ООД 12  9 
МДЛ Спектър ООД 374  245 
Общо  2 267  7 673 

 
 

Просрочени 
над 1 година Общо 

Анализ на падежите  Непросрочени  Просрочени 
над 6 месеца 

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

     
Вземания от свързани предприятия   38 1 822 407 2 267 
Общо  38 1 822 407 2 267 

 
 
 
 
 
17. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 
 
 

 31.12.2013 
BGN’000 

 31.12.2012 
BGN’000 

Парични средства в местна валута 16 089  18 435 
Парични средства в чуждестранна валута 1 660  1 509 
Общо  17 749   19 944 

 
 
 
 
 
 
18. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ  
 
 

 31.12.2013 
BGN’000 

 31.12.2012 
BGN’000 

    
Основен  капитал 500  500 
Допълнителни резерви 4  4 
Неразпределена  печалба 18 838  13 126 
Финансов резултат за годината 8 388  10 711 
Общо  27 730  24 341 
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19. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ 
 
 
“Сакса” ООД наема при условията на финансов лизинг 11 броя автомобила. 

Нетната преносна стойност на тези активи в размер на 1 657 хил.лв. е включена в състава на  транспортни 

средства.  

„Сакса” ООД наема при условията на финансов лизинг компютърен томограф и оборудване по обслужване 

на Петролен терминал гр.Нови Искър. Нетната балансова стойност на тези активи в размер на 398 хил.лв. е 

включена в състава на мащини и оборудване. 

„Сакса” ООД наема при условията на финансов лизинг 2 бр.бензиностанции. Нетната балалансова 

стойност на тези активи в размер на 1300 хил.лв е включена в състава на земя и сгради. 

Текущите разходи за лихви за 2013 година възлизат на 92 хил.лв. и разсрочените до края на срока на 

лизинговия договор са в размер на 387 хил.лв.  

 

Оставащите срокове и сегашната стойност на минималните лизингови вноски съгласно  договорите са 

както следва:  

 

 

 

 31.12.2013 31.12.2012

    BGN '000 BGN’000

Минимални лизингови вноски по периоди: 

До 1 година 877 600

От 1 до 2 години 2 406  918

Общо: 3 283 1 518

Очаквана сума на лихвата (387) (134)

Сегашна стойност на минималните лизингови вноски 2 896  1 384

От тях: 

текущи 742 527

нетекущи                           2 154                           857 
 
 
 
 
20.  ДЪЛГОСРОЧНИ   БАНКОВИ ЗАЕМИ 
 
      

2012година дългосрочна 
част 

BGN’000 

 краткосрочна 
част 

BGN’000 

 Общо 
 

BGN’000 
      
      
Уникредит Булбанк  АД 2 789  2 153  4 942 

Общо 2 789  2 153  4 942 
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2013 година дългосрочна 
част 

BGN’000 

 краткосрочна 
част 

BGN’000 

 Общо 
 

BGN’000 
      
Уникредит Булбанк  АД 1 268  1 521  2 789 
      
Общо 1 268  1 521  2 789 

 
 
 
 
 
Кредитор: ТБ Уникредит Булбанк АД 

Договорен размер на кредита 6 845 хил.лв. (3 500 хил.евро) 

Лихва Тримесечен ЕURIBOR с надбавка 3.75% 

Падеж: 25 октомври 2015 година 

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

Цел на кредита: Реконструкция-Разширение на петролен терминал 
 „ САКСА”  

Салдо към 31.12.2013 година 2 789 хил.лв. (1 426 хил.евро) 
 

 
 
 
 
21. ТЪРГОВСКИ  И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 
 

 31.12.2013 
BGN’000 

 31.12.2012 
BGN’000 

Задължения към доставчици  24 926  38 180 
Задължения по получени аванси 76  100 
Данък върху добавена стойност за внасяне 5 758  6 657 
Акциз за внасяне 27 345  25 673 
Данък общ доход  12  - 
Други 65  1 
Общо 58 182  70 611 

 
 

Непросрочени Просрочени 
над 1 

година Общо 

Анализ на падежите 

 

Просрочени 
над 3 месеца 

Просрочени 
над 6 

месеца 
  

 BGN’000 BGN’000            BGN’000 BGN’000 BGN’000 
Задължения  към доставчици 24 912 14 - - 24 926 
Общо  24 912 14 - - 24 926 
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22.  КРАТКОСРОЧНИ  БАНКОВИ ЗАЕМИ 
 
 

 
31.12.2013

BGN’000
31.12.2012

BGN’000
ТБ Уникредит Булбанк  АД 3 227 3 227
ТБ  Първа Инвестиционна Банка АД 19 558 -
Сосиете Женерал Експресбанк АД 17 602 17 602
УниКредит Факторинг ЕАД 8 888 18 141
Краткосрочна част на дългосрочен банков заем - Приложение №20 1 521 2 153

Общо 50 796 41 123

 

   Условията по  краткосрочните заеми към 31.12.2013 година са както следва: 

 

Кредитор: ТБ Уникредит Булбанк АД 

Договорен размер на кредита 782 хил.лв. (400 хил.евро) 

Лихва Едномесечен ЕURIBOR с надбавка 3.75% 

Падеж:  30 април  2014 година 

Обезпечение: Ипотека на недвижими имоти;  
Особен залог на машини, съоръжения и  
оборудване, материални запаси 

Цел на кредита: За оборотни средства и банкови гаранции 

Салдо към 31.12.2013 година 782 хил.лв. (400 хил.евро) 

 
 

 

Кредитор: ТБ Уникредит Булбанк АД 

Договорен размер на кредита 2 445  хил.лв. (1 250 хил.евро) 

Лихва Едномесечен ЕURIBOR с надбавка 3.75% 

Падеж: 30 април 2014 година 

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

Цел на кредита: За оборотни средства и банкови гаранции 

Салдо към 31.12.2013 година 2 445 хил.лв. (1 250 хил.евро) 

 
 
Кредитор: Сосиете Женерал Експресбанк АД   

Договорен размер на кредита 17 602  хил.лв. (9 000 хил.евро) 

Лихва Едномесечен  SOFIBOR с надбавка 3,00% 

Падеж: 30 април 2014 година 

Обезпечение: 
 

Особен залог на машини, съоръжения и оборудване 
Особен залог на материални запаси 
Ипотека на недвижим имот 
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Цел на кредита: За оборотни средства  

Усвоена част на кредита 17 602 хил.лв. (9 000 хил.лв.) 

Салдо към 31.12.2013 година 17 602 хил.лв. (9 000 хил.евро) 
 

 
 
Кредитор: ТБ Първа Инвестиционна Банка  АД 

Договорен размер на кредита 19 558  хил.лв. (10 000 хил.евро) 

Лихва Едномесечен ЕURIBOR с надбавка 3.35% 

Падеж: 22 април 2014 година 

Обезпечение: Особен залог на машини, съоръжения и  
оборудвяне, материални запаси 

Цел на кредита: За оборотни средства и банкови гаранции 

Салдо към 31.12.2013 година 19 558 хил.лв. (10 000 хил.евро) 

 
 
 
Кредитор: УниКредит факторинг ЕАД 

Договорен лимит 20 000  хил.лв.  

Вид на кредитирането Факторинг с регрес 

Обезпечение Залог на вземания 

Цел на кредита За оборотни средства 

Салдо към 31.12.2013 година 8 888 хил.лв.  

 
 
 
 
 
23. ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  
 
 

31.12.2013 
BGN’000 

 31.12.2012 
BGN’000 

    
Корпоративен данък върху печалбата 16  285 
Общо: 16  285 

 

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

 
� По данък добавена стойност – 30.04.2010 година 

� Пълна данъчна ревизия – 31. 12.2007 година 

� Национален осигурителен институт – до 31.12.2005 година 
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24. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 
 
 

 31.12.2013 
BGN’000 

 31.12.2012 
BGN’000 

    
Заплати  109  - 
Задължения по социалното осигуряване  37  - 
Общо 146  - 

 

Задължения към  персонала 

Задълженията към персонала са текущи и включват чистата сума на неизплатените възнаграждения за месец 

декември 2013 година в размер на 109 х.лв. (31.12.2012: 0 х.лв.).  

Задължения към социалното осигуряване 

Задълженията към социалното осигуряване са текущи и съдържат начислени осигуровки за заплати месец 

декември 2013 година 37 хил.лв. (31.12.2012: 0 х.лв.). 

Ръководството на дружеството извършва ежегоден преглед на задълженията към персонала по неизползвани 

компесируеми отпуски и за обещетения при пенсионирани. Сумите по тези задължения са несъществени 

спрямо представените данни във финансовия отчет и не са начислени . 

25. СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА  
 

Следните предприятия са свързани лица за дружеството: 

Свързани лица Вид на свързаност 

КРУИЗ 77 ООД Под общ контрол 

ЛИБРАКОМ ООД Под общ контрол 

САКСА  СЪРВИСИС  ООД Под общ контрол 

МДЛ СПЕКТЪР ООД Под общ контрол 

 

През 2013 година  са осъществявани сделки със свързани лица както следва: 

Доставки от свързани лица 2013
BGN ‘000

2012
BGN ‘000

КРУИЗ 77 ООД 2 329 445

ЛИБРАКОМ ООД 1 020 271

САКСА  СЪРВИСИС  ООД 2 2

Общо  3 351 718
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Видове доставки от свързани лица 2013
BGN ‘000

2012
BGN ‘000

 
Материали 91 432

Услуги 96 100

Стоки 580
 

186

ДМА 2 584
 

Общо 3 351 718
 

 

Продажби на свързани лица 
2013

BGN ‘000
2012

BGN ‘000
 
КРУИЗ 77 ООД 6 273 20 032

ЛИБРАКОМ ООД 319 1 751

САКСА  СЪРВИСИС  ООД 269 72

МДЛ СПЕКТЪР ООД 155 155

Общо 7 016 22 010
 

 

Видове продажби на свързани лица 2013
BGN ‘000

2012
BGN ‘000

 

Стоки 6 843 21 810

Услуги 173 200

Общо 7 016 22 010
 
Разчетите със свързани лица са оповестени в Приложения № 12, 15,  по-горе.  
 
 
 
26. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ 
 

Обезпечения по получени кредити 
 
Като обезпечение по получени банкови кредити в полза на банките кредитори са учредени тежести  върху 

активи, собственост на дружеството както следва: 

- ипотека на недвижими имоти и особен залог на машини, съоръжения и оборудване общо с преносна 

стойност  18 572 хил.лв.; 

- настоящи и бъдещи вземания по договори за доставка на горива на стойност 30 млн.лв.  

- настоящи и бъдещи доставки на течни горива на обща стойност 40 000 хил.лв 

Като обезпечение по получените банкови кредити са предоставени и залози върху недвижимо, движимо 

имущество и парични средства на свързани лица. 
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27. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК 

 

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, 

най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск, ценови риск и ликвиден риск. Финансовите рискове 

текущо се наблюдават, анализират и прогнозират с цел минимизиране на негативните влияния. Управлението 

на финансовите рискове се извършва текущо от управителите на дружеството, които са приели и прилагат 

адекватни принципи и подходи за общото управление на финансовия риск и управлението на отделните 

специфични рискове. 

Валутен риск 

Дружеството закупува стоки и ги реализира на вътрешния пазар, като основната част от неговите 

операции са деноминирани в български лева, поради което не съществува съществен риск от валутни курсови 

разлики. 

 

31 декември 2013 В USD  в EUR  В BGN  Общо 

 BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000 

Финансови активи        

Вземания  от свързани лица     2 267  2 267 

Предоставени търговски заеми     1 120  1 120 

Търговски вземания     201  57 130  57 331 

Парични средства и еквиваленти 186             1 474  16 089  17 749 

 186    1 675  76 606  78 467 

Финансови пасиви    
Задължения към свързани лица        
Задължения към доставчици 5 670  3 131  16 125  24 926 
Задължения по получени аванси     76  76 
Задължения по получени кредити   25 574  26 490  52 064 
Задължения по финансов лизинг     2 896  2 896 

 5 670  28 705  45 587  79 962 
 

 

31 декември 2012 В USD  в EUR  В BGN  Общо 

 BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000 

Финансови активи        

Вземания  от свързани лица     7 428  7 428 

Предоставени търговски заеми     1 740  1 740 

Търговски вземания     2 079  71 481  73 560 

Парични средства и еквиваленти 111             1 398  18 435  19 944 

 111    3 477  99 084  102 672 

Финансови пасиви        

Задължения към свързани лица    

Задължения към доставчици  4 956 33 224  38 180 
Задължения по получени аванси     100  100 
Задължения по получени кредити   8 169  35 743  43 912 
Задължения по финансов лизинг     1 384  1 384 

   13 125  70 451  83 576 
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Лихвен риск 

При осъществяване на своята дейност дружеството ползва заеми, като при договориране на условията 

по тях ръководството се стреми да договори възможно най-изгодни условия и да минимизира лихвените 

рискове.   

 Наличностите по безсрочни депозити в банкови сметки се олихвяват на база на официално обявените 

фиксирани лихвени нива от съответната банка и приходите от тях са несъществени по размер. Лихвени нива 

по този тип депозити не са директно обвързани с пазарни лихвени индекси, но същевременно могат да бъдат 

едностранно променени от банката-контрагент, в следствие на промените на пазара. Поради това тези 

депозити са третирани като финансови активи с променлив лихвен процент. В резултат на това дружеството 

счита, че приходите и оперативните парични потоци са в голяма степен независими от краткосрочни промени 

в пазарните лихвени равнища, тъй като  неговите финансови активи са основно нелихвени.  

Въпреки че има известна концентрация на лихвения риск във връзка с дългосрочните и краткосрочни  

банкови кредити, които то е усвоило, ръководството счита, че то не е изложено на значим лихвен риск от 

своите дългосрочни и краткосрочни задължения. 

 

 

 

31 декември 2013 Лихвени  Нелихвени  Общо 

 
 Фиксиран 
лихвен %  

Променлив 
лихвен %    

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

     
Финансови активи  7 323 71 144 78 467
Финансови пасиви (54 960) (25 002) (79 962)

 7 323 (54 960) 46 142 (1 495)
 
 
 
 
 
 
 

31 декември 2012 Лихвени  Нелихвени  Общо 

 
 Фиксиран 
лихвен %  

Променлив 
лихвен %    

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

     
Финансови активи  13 522 89 150 102 672
Финансови пасиви (45 296) (38 280) (83 576)

 13 522 (45 296) 50 870 19 096

 

 

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 2013  С плаващ 
лихвен % 

 Увеличение 
на лихвения 

процент 

 Ефект върху 
финансовия 

резултат 
преди 

облагане 

 

Финансови активи       

BGN'000   0,5  -  
Финансови пасиви       

BGN'000 54 960  0,5   (275)  
 

 

 

 

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 45 296  0,5   (226) 
 

 

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

на посочения по-горе при увеличението. 

 

 

Кредитни рискове 

Кредитният риск е основно рискът, при който клиентите и другите контрагенти на дружеството няма 

да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по 

депозити, търговски и други вземания.  

Основните финансови активи на дружеството носители на кредитен риск са парични средства в банкови 

сметки (текущи и срочни депозити), вземания от клиенти и други краткосрочни вземания.      

За ограничаване на кредитния риск по текущи и срочни депозити в банки, дружеството е възприело политика 

да разпределя и инвестира свободните си парични средства в различни финансови институции в България, с 

висока репутация и доказан стабилитет. 

 



САКСА ООД 
Годишен финансов отчет 

 
31 декември 2013 

 година 

 39 

По отношение на вземанията от клиенти дружеството предоставя кредитни периоди от 15 до 120 дни 

и получава такива от своите доставчици от 14  до 30 дни. Събираемостта и концентрацията на вземанията се 

контролират текущо и стриктно от финансовия отдел, съгласно установената политика на дружеството. За 

целта ежедневно се прави преглед на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се 

извършва равнение и анализ. 

Вземанията от клиенти са представени в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по 

съмнителни и трудносъбираеми вземания. Такива обезценки са направени където и когато са били налице 

събития, идентифициращи загуби от несъбираемост съгласно предишен опит. 

Ценови риск 

             Дружеството извършва своите основни търговски операции при фиксирани цени, което минимизира 

ценовия риск.   

Ликвидност 

           Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне 

безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по 

управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, 

добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството генерира и разполага с достатъчно 

собствени оборотни средства. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи 

от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и 

предстоящите плащания.  

Матуритетен анализ 

По-долу са представени финансовите недеривативни активи и пасиви на дружеството в края на 

отчетния период, групирани по остатъчен матуритет, определен спрямо договорения матуритет. Стойностите, 

оповестени в този анализ, представляват недисконтирани парични потоци по договорите и най – ранната дата, 

на която вземането, респективно задължението, е изискуемо.  

 

 

 

 

31 декември 2013 
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   1 120    1 120 
Вземания от клиенти 58 822      58 822 
Други вземания 201  575    776 
Парични средства 17 749       17 749 

 17 749 59 023  1 695    78 467 

Финансови пасиви        
Задължения по получени заеми 50 796 1 268  52 064 
Други задължения 76   76 
Задължения към доставчици 24 912 14  24 926 
Задължения по лизинг 742 2 154  2 896 
 24 988  51 552  3 422  79 962 
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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   1  250  490  1 740 
Вземания от клиенти 78 545      78 545 
Други вземания 2 079  364    2 443 
Парични средства 19 944       19 944 
 19 944 80 624  1 614  490  102 672 

Финансови пасиви        
Задължения по получени заеми 41 123 2 789  43 912 
Други задължения 100   100 
Задължения към доставчици 38 180   38 180 
Задължения по лизинг 527 857  1 384 
 38 280  41 650  3 646  83 576 

 

           

 

 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: 

 

 

  2013  2012 

  BGN’000  BGN’000 

Общо дългов капитал, в т.ч.:    79 962  83 576 

заеми от банки и трети лица  52 064  43 912 

търговски задължения към трети лица  27 898  39 664 

Намален с: паричните средства и парични еквиваленти   (17 749)  (19 944) 

Нетен дългов капитал  62 213  63 632 

     

Общо собствен капитал  27 730  24 341 

Общо капитал  89 943  87 973 

Съотношение на задлъжнялост  69.17%  72.33% 
 



CAKCA OOI
foduuteu rluuaucoa omqem

3 I dexeuapu 20I 3
eoduua

CnpanegnlrBa crofiHocr

Cnpane4rvBara crofiHocr Hafi-o6uto npeAcraBn.sBa cyMara, 3a Ko{To eAr{H aKTr4B Moxe ra 6:,.Ae pa3MeHeH

I4nI4 eAHO 3aAbnX{eHrhe [a 6Ue I43[naTeHO rrpr4 HOpMAJTHW yCnOBI4-rr Ha CAenKaTa MeXAy He3aBr4Cr4M]t/., )KeraeU].V V

raHQoprrarapaHlr KoHrpareHTlr. Ilo;rurnxara Ha ApyxecrBoro e Ia onoBecrqBa BT,B SuuaHcowrre cv orqertl

CilPABEANI4BATA CTOfiHOCT HA QUTTAHCONI4TE AKTI4BTI:'/.NACVBI4, KOI4TO HE CA NPEACTABEHI4 tIO CNPABEANI{BA CTOfiHOCT B

oTqeTa :a sr.ruaHcoBoTo ebcToflHHe, 14 3a KoI4To cr,u{ecTByBaT KoTr{poBKI4 Ha [a3apHH ueHr.t ulut:t AocTaT'bLrHo

HaAexAH14 r43ToqHr4rrr.r ua uuSopMarrr4fl 3a npunaraHe Ha Apyrr4 anrepHarr4BHr4 oueHt,r{Hr4 MeroAr4.

KoHqenquflTa3a cnpaBeAnr4eara crofiHocr npeAfloJrara peanr,r3r4paHe Ha SuHaucon14 HHcrpyMeHTh qpe3

upo4aN6a. B noee.rero cnfrar4, o6aye, oco6euo no orHorrreHne Ha rbproBcKr4Te B3eMaHun v 3a1'brtKeHvtfl, t4

Aeno3L{Tr4Te, ApyxecrBoro oqaKBa rapeanv3rlpa re3rr QzHaHconv aKTuBu arpe3 TrxHoro u.flnocrHo o6parHo

r43nnauraHe Lrilv pec[. norac.{BaHe BT,B BpeMero. 3arosa re ce npeAcraBrr no rqxHara aMoprr.r3rlpyeMa crofiHocr.

Cuuo raKa roJrrMara qacr or $truaHconr4Te aKTr4B14 14 nacr4Br aa uwr KparKocpoqHrz ro cBoflTa cbruHocr

('rr,proncxn B3eMaHHfl v 3a1'bItNeur.r.a), trtLr ea orpa3eHr4 B orqera :a SltHaHcoBoro cr,crorHr4e rro na3apHa croriuocr

(npeaocraBeHr.r 6auxonu Ae[o3r4Tr.r), xouro He cg rbpr]tsar cso6oAuo r.r HrMar aHarro3r4 Ha MecrHrzfl na3ap, nopaAu

ToBa rrxHara clpaBeAnr,rBa crofisocr e npu6rusr4TeJrHo paBHa Ha npeHocHara nM crofisocr.

foxolxoro Bce oure He cbrrlecrByBa AocraribqHo [a3apeH o[r{T, cra6ururoer r4 JruKBr{AHocr 3a noKynKu u npogax6u

Ha HrKor4 or rrpr{TexaBaHr4Te or ApyxecrBoro Szuaucoe rr aKTr4Bu v racrrBLr,3a rrx HrMa Aocrarbr{Ho r4 HaAexAHr4

Korr4poBKI4 Ha na3apHr4 rreHr4. PrxosoAcrBoro Ha ApyxecrBoro crrt4Ta, qe npu cr,ulecrByBarqr4Te o6cro.srercrsa

frpeAcraBeHI4Te B orqera:a StrHaHcoBoro cr,croflHr4e oueHKr4 Ha rluHaHcoBI4Te aKTr4Br4 vnacvBr ca Bb3Moxuo uafi-

HaAexAHI4, aAeKBarHu 14 .nocroBepHr4 3a uenr4Te ua QrauaucoBara orllerHocl'v ca 6rnsxo Ao r.fixHara cnpaBeAruBa

ctofiHocr, B 3aBr4cr4Mocr or rexHr{rr xapaKTep 14 MarypuTer.

28. AOTIbJIHI{TEJIHI4 OIIOBECTqB Ar{VIfl BbB BPb3KA C PETyJIATOPHI,I I43pICKB AH.Mfl

Crr,racuo .rr.38 or 3axoua 3a cqeroBoAcrBoro, ApyxecrBoro cneABa Aa orroBecru HaqI4cJreHr{Te 3a foAr4Hara c}r,{r4 3a

ycnyfr4rg, npeAocraBrHr4 0T pefr4crprlpaHr{Te oAuropu Ha npeArrpr4flT%ero, rroorAenHo 3a: He3aBucr{M snHaucon

OAUT, AaHbLTHH KOHCynTaTILtV V npyfn yeilyfLt, HeCBbp3aHV C OLL4TA.

HesasncnM oAr4Top na CAKCA OOA e fepraua Poraqeea. Haqucreur4re cyMI4 3a He3aBLrcI4M oAI4r Ha roArruHuq

$uuaucon orrrer ca 11 xtaJr.JrB.

29. C\EtlTt4fl CJrEA KPAfl HA OTqETHI4,g IEPI4OA

He ca Hacrbur{Jn{ ct5wtvn cneA Kpa.fl Ha orqerHr4t

HMyurecrBeHoro u $nnaucoBo cbcrorHVe Ha ApyxecrBo

I1epL{oA,

o.

uro ila oKa3Bar cbulecrBeHo BJrr4rHr4e Bbpxy

Cucmaaunten: Vnpaeunt'en;flna 17 {reepyaprz 2014 r.
/ Baun 3namrc

l
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PtxoeoAcrBoro npeAcraBs cBot rorr{rreH AoKnaA rr roAr{rxnrrr $uuaucoB orr{er KT,M

3i [exeunpu 2013 r., z3rotBeH B c:borBercrBue c MexAyHapoAHr{re craHAaprrr 3a
(tuuaHcona orqerHocr (MCOO) u olkrrrrpaH or feprana Pora.resa.

orrr{cAHuE rrA AET4HOCTTA

,,CAKCA,, ([pyxecrnoro) e perr.rcrpr4paHo Karo ApyxecrBo c otpaHr4rreHa
orroBopHocr Ha 14.05.2004 r.c perreHrae l\b1 Ha CoQuficxu OrprNeH Cr4 uo
0.a.5:112004 r. c ocHoBeH rrpeAMer Ha .4eiiuocr rr,proBr.rq Ha eApo u 4pe6uo c
neTpoJrHr{ [poIyKTr4 .

TIPE| NEA I{A AEIZHO CTTA

Passuruero u pe3yr'rrarrrre or gefiuocrra Ha lpeAflplrflTrrero

llpe:2013 r. [ppxecrBoro rlpoAaBa roprlBa Karo ocHoBeH r43TorrHrTK Ha npr4xoAu or
4efiHocrra. B no-uarKa crelreH e o6elra Ha r43B:bprrreHr{Te rpaHcnoprnkr ycnywr rI
cKnaAoBa o6pa6orxa, Bpoxr Ha KJrrreHTr.rre e B cpaBueHrre c 2012 r. e yBenuqeu c 5 Yo

, cKJIIoTIeHI,I ca AoroBopu 3a rl3[bJrHeHrre ua o6ulecrBeHr.r [opbrrKr.r 3a AocraBKa Ha

roprrBa , Karo naft - roJreMr4Te ca c MuuncrepcrBo Ha BbrperlHnre pa6orn.
{pyNecrnoro e nr4rleH3rrpan cKnaAoAlp)KareJr rro 333HH|I v cbxpaHsBa
3aA:bnx{LITeTIHLI 3arlacl{ or [use:roBo ropr{Bo , Anronao6uffru 6eHsvnkr rr [Ner A1 Ha
ropvAurlecKr nv\a - BJro)r04TeJIr{, KoeTo npeAcTaBnxea 46 Yo ot ocT,ulecTBeHrrTe

Apyfrl rpuxoArr Ha Apyx(ecrBoro.
Yc.roeurra, n Kor.rro Apyx(ecrBoro ocBrlecrBrBa 4efiHocrra cv ca crrJrHo
KoHKypeHTHrr, Karo uenra e Aa ce noAAT,pxar BucoKr4 $rapnreuu craHAaprrr 3a

Kar{ecrBo t't 6esonacHocr r{ TbptoBcKo rroBeAeHr.re.

OcHoenrlre.qocraBquqrr Ha lpyxecrBoro za2013 r. ca,,OMB ETTJI|APVII" OOA,
,,EKO Furapun" EAA ,,,IJVLC fIETPOJI ,, EOOA , Expur S.A. / Romania /
[pyNecreoro e c eAHocrerreHHa crrcreMa FI_a ynpaBneHrre c:brJracHo T:rpronclczx
3aKoH n Peny6:ruxa Eurapzx. [pyNecrBoro ce y[paBnflBa v rrpeAcraBnqBa or
Ynpanure:rq - Arauac fpyen [unaon.
llo crAe6ua perrrcrparlur Apyx(ecrBoro e 3arrucaHo c aApec rp.[onua Eaux,
yr.Trproncxa 1.

3a 2013 r. .qpylxecrBoro e peanr43r.rpa $unancon pe3ynrar B pa3Mep sa 8 388 xun.
r'reBa. Tosz pe3ynrar orpa3sBa ycnerrrHoro pa3Brrrrre Ha ApyxecrBoro B

cboTBeTcTBLIe C nOCTaBeHr.rTe rlenu u HaJrr4r{HrrTe pecypcu.
Br'n ept:xa c rrHBecrr4rlrroHHr.rre npoeKTrr, Kor{To ApyxecrBoro rr3fr6JlHqBa, ca
cKrrror{eHrr AoroBopu 3a Kperr.rrr.r c YHtr{KPEAI4T EyJIEAHK AA . CxmoqeHrr ca

AoroBopl{ sa o6oporHu cpelcrBa c:bc COCI{ETE ITEHEPAJI EKCIIPECEAHK
AA n [It pna tr{nnecruqrroHHa Eauna A[ nrn Bpb3Ka c:6c 3aKynyBaHe Ha 3ar]acr4 no
333HH|I. [pyxecrnoro rrorr3Ba KpeAr{rHr{ rrrrHLrv or YHI4KPEAI{T EyJIFAHK
AA u llrpna tr{unecruqrroHHa Eanxa A[ sa r{3AaBaHe Ha 6anxoeu rapaHrlrrr.r K:bM

AreHqus Mzrnuqll u nocraBr{auu.

Baxrur cr,6ut.lra, Kolrro ca Hacrr,[IrJIIr c!'reA 
^a'fara, 

KbM KoflTo e c],craBeH
roAuurHuqr SuuaucoB orqer



He ca HacrbtII4JIH ct6nrul cneA Kpafl Ha orrrerHrrr nepuoA, Korzrro Aa oKa3Bar

cr,ulecrBeHo BrI4sHue Bbpxy HMyulecrBeHoro 14 $uHaHcono c:bcrosnr{e Ha

ApyxecrBoro.

feiicrnunra e o6racrra Ha HayqHon3cJreAoBareJrcKara u parnoiinara gefinocr
[pyxecrnoro He oc:r,rrlecrBrBa Hayr{Hon3cneAoBarencxa 4efiuocr.

@usasconu rrHcrpyMeHTr{ rr {uHaucon pucx
flprl u:nrplxBaHe Ha gefiHocrra cr4 Apyr(ecrBoro e r43Jro)r(eHo Ha pa3nrzrrHr4 pHcKoBe.

1.I-{enoeu pucx

[pyNecrnoro r43rroJr3Ba qeHoo6pa:yBaHero, 6a:upauo Ha Me)KryHapoAHLr Korr.rpoBKrr
II IIeHII Ha MeCTHLI AOCTaBTIUUII, KOIITO Ca OTpa3eHII II B AOTOBOpI4Te C KIIIIeHTLITe . fIO
To3I4 Haqr.rH rleHara Ha croKara ce o6nrp:na c r4HAeKctr Ha ocHoBHr{Te pa3xolHt4
KoMnoHeHTu :a $oplrnpaHe Ha nefinara ce6ecroiinocr.
2, Kpe4ureH pLrcK

B 4pyNecrBoro HtMa 3Har{rrreJrHa KoHueHTpaIIut Ha KpeArrreu pucrc.[pyxecrBoro
IzMa pa3pa6orena rr BHeApeHa [o:rrrrr4Ka , Koqro rapaHTr4pa , qe [poAax6nre Ha

croKrrre v ycnyfrrre ce r{3BT,prrrBar Ha KJrr{eHTrr c 4o6pa Kpe4urHa
zcropux.flpo4aN6u Ha KJrr4eHrr4 Ha 4pe6uo ce pr3B:bptrrnar n 6pofi .

llapnunnre orrepauuu rI clxpaueHrrero Ha napuLrHr.rre cpeAcrBa ce H3BbprrrBar c

Qnnanconz l4Hcrr{Tyrrrrrr c BrrcoK KpeAr.rreH pefirunr.
3.IIuxeuAeH pr.{cK

flpe4nasrurnoro ynpaBneHrre Ha Jrr{KBnAHrz.s pucK rrpeAnonara noAAbp}KaHe Ha

AOCTaTbqHO napUr{HU CpeACTBa rro pa3rrnarrlaTenHrr cMeTK}r r4 KacoBrr HaJrI4r{HocTr{,

KaKTo I{ Bb3MoxHocrr{ 3a AonbnHr.rre.nno e$exrunHo $zuaHcnpaHe c Kperr4Tr4 3a

cMerKa Ha ycnoBHHTe aHralr{rrMeHTr4 noA $opnrara ua 6anxonz rapaHrlnn.

CTOIAHCKI4 UE"III{ 3A 2014r.

3a4aur.tre 3a cneABarrlara roArrHa ce KoHrleHrpr.ipar Bbpxy:
1. llpecryxryplrpaHe Ha rrpoAax6ure, c qen onrrlMn3arilrs. Ha Mapx{oBere.
2. Vneru.{anaHe Aena Ha rrpoAax6ulna KrIVeHTIr na gpe6no uxpaftuu KJrr.reHTr.r.

3. [uSepeuqupaHe Ha AocraBKrrre , qpe3 noAnr{cBaHe Ha AoroBoprr c HoBr.I

KOHTpareHTr.r, [peAlrararqrr BoAeH TpaHcrropT.

oTf oBoPHocrl,r HA PT,KOBOACTBOTO

Cnope4 6rlrapcxoro 3aKoHo.qareJrcrBo p:bKoBoAcrBoro ctIeABa .4a rr3rorBx $zHaucon
orqer 3a BcrKa Qrauaucona roArrHa, roiiro Ia ilaBa BspHa r4 qecrHa npeAcraBa 3a

cr,cro.nHfiero Ha flpyxecrnoro Kt,M Kpa.fl Ha roAnHara rr HeroBr{Te Qr.trauconn
pe3ynrarrr. PrxonoAcrnoro e rr3rorBrrJro npl4no)KeHl{t ryK $unancoe orrrer B

cr,orBercrBue c MC@O.



PtxonoAcrnoro frorBT,p)KAaBa, qe e npunarano nocneAoBarerrHo aAercarHa
cqeroBoAHa IIOTLITI4Ka u qe nprr I,I3rorBrHero na $uuaucoBr,rre orr{err4 xtnr 31

AeKeMBpIr 2013 r. e cIIa3eH rrpr.rHrlr.rrrbr Ha rrpeAna3Jrr4Bocrra npIa orleHKata Ha
aKTr4Br4Te, IIaCr{BVTe, IIpUXOAr,rTe I4 pa3XOAHTe.

PrxoeoAcrBoro ctIIIo raKa rlorB:bpixAaBa, qe ce e lp[I:bpx(aJro KbM 4eficrearqure
MC@O, xaro QunaucoBl{Te orr{erll ca I43rorBeHr.r Ha nprrHrlr4na na geficrnarrloro
rrpeArrprr_f,Tr4e.

Prrono4crBoro e orroBopHo 3a KopeKTHoro Bo.qeHe Ha cr{eroBoAHr.{Te perucrpra, 3a
qeleclo6pa3Horo ynpaBneHrre Ha aKTI4BLrre v 3a npeAnpr4eMaHero sa ueo6xoArrMr4Te
MepKrr sa a:6sreaHero tr orKpr.rBaHero Ha eBeHTyanHr.r sloynorpe6u u ,qpyrr4
HepeAHocTrl,

Aranac {nmon
Ynpanuren

BaHs 3"rrarrcosa
lnaeeH cqeroBoAr{TeJr

CoQux, 17 @enpyapu20l



AOKIAA HA HE3ABWCt4iMrrfl OAr{TOP

!o CbPIVXHI4I]ZTE ua

CAKCA OOA

rp. CO(DZ-fl

[orcrag Br,pxy {unauconlrs orqer

Hue rcnrpurr{xMe oAr4T Ha rrp}rnoxeHlu $uHaHcoB orqer Ha CAKCA OO,{, nx,rrounarq

orLrer 3a $uHaHcoeoro cbcroqHrre rct v 3 1 AeKeMBpH 2073r., orqer 3a sceodxsarur4-rr AoxoA, orlrer 3a

lpoMeHHTe s co6creeFrHfl KarrHTuIJr, orqer 3a flapHqHHTe noroun 3a foArrHara,3aB:bpuBaurLrHara3u

Aara, KaKTo n o6o6uteHoro onoBecrrBaHe Ha cburecrBeFrnre cqeroBoAHr4 rroJrnTrrKr4 H Apyra

rrorcHHTeJrHa vu$opuaqul.

Omeoeopuocm Ha pb*osodcmaomo sa cl1utnucolttn onTuem

PrxoeoAcreoro Ha Apyx(ecrBoTo e orroBopHo 3a rr3rorBqHero H AocroBepHo [peAcraB.sHe

Ha $zHaHcoBr4q orqer B cl,orBercrsue c MexAyHapoAHl.rre cqeroBoAHvr craHraprri. rrpHno)KHMH B

Enponeficxut cr,ro3, KaKTo h 3a raKaBa crrcreMa 3a BbrpeueH KoHTpoJr, KaKBaro pbKoBoAcrBoro

orrpeAenr.r xaro Heo6xoAHMa 3a r{3rorB;rHero Ha $uHaucoe orqer, rcoiiro Aa He cbAT,pxa cr,ruecrBeHu

OTKIOHeHLI_g, He3aBI4CIIMO !.A[Il Ce ASJDKaT Ha H3MaMa, r7IIr4 HA tpeIXKa.

Omzoaopuocn't Ha odumopa

Haurara orroBopHocr ce cBell(Aa Ao H3pa3rBaHe Ha oAHTopcKo MHeHHe Bbpxy ro3n

$unaucoe orqer, ocHoBaBaulo ce Ha H3BT,ptueHr,r.rr or Hac oAnr. HaurvflT I4aT 6e npoee4eH n

ctorBercrBne c npo$ecuoHaJrHuTe a3ucKBaHufl ua MexrgyuapoAHrrre oAHTopcKH craH4aprn. Te:n

craHraprr4 Hararar cna3BaHe Ha eruqHrrre n3ilcKBaHlls or Haura crpaHa, KaKTo rr o.4uT:br Aa 6r,Ae

flnaHupaH r4 rrpoBeAeH TaKa , qe HHe 4a ce y6e4hM B pa3yMHa creneH Ha czrypHoar AoKonKo

SuHaHconurr orr{er He cbAbp)Ka cr,ilrecrBeHl{ Heror{Hocru, orKJIoHeHIrg 14 Hec:borBercrBut.



OAr.rrm BKnroqBa r43nr,JrHeHliero Ha npoueAypr4 c uen nonylraBaHe Ha oAnTopcKrz

AoKa3arencrBa orHocHo cyMHTe LI onoBecrtBaHlaflTa, npeAcraBgHr4 BT,B $uuaHcoeur orr{er.

Llz6panute npoqeAypu 3aBIzc.rIT or nperreHKa'ta Ha oAr4Topa, BKJrror{HTeJrHo orreHKara Ha pucKoBere

or c:sulecrBeHu HeroqHocrz, orKJIoHeHVfl H HecborBercrBltfl ern QuuaucoBut orqer, He3aBlrcuMo

AiInII Te Ce AT,n)KaT Ha u3MaMa IIIII4 Ha lpelxKa. llprz n:erpurBaHeTo Ha Te3u OrIeHKrr Ha pucKa

oAtrTopbT B3eMa IIOA BHHMaHHe CVCTeMATa 3A BT,TpelI]eH KOHTpOI, CBbp3aHa C H3roTBrHeTO LI

AocroBepHoro [peAcraBflHe Ha $uHaHcoerar orqer or crpaHa Ha npeA[pnqruero, :a 4a pa:pa6orn

oAI4TopcKH npoueAypu, KoHTo ca noAXoAtuIH npn re:n o6crosreJrcrBa, Ho He c uen l43pa3qBaHe Ha

MHeHHe orHocHo e$ercrznHocrra Ha cHcreMara 3a BbrpeueH KoHTpon Ha [peAnpHrrHero. OLptTsr

CT,UIO TaKa BKJITOqBa oUeHKa Ha yMecTHOcTTa Ha npl{IafaHaTa CqeTOBoAHa nOJII{THKa LI pa3yMHocT'ra

Ua npU6,'rU:pITeJIHUTe Cq9TOBOAHU OqeHKIl, HanpaBeHII OT pbKOBOACTBOTO, KaKTO H OqeHKa Ha

q{JrocTHoTo npeAcTaB.fl He nr,n $uHaucoBr{s oTqeT.

Cuuranre, LIe H3BT,pIxeHHflT or Hac oAprr flpeAocraB;r Aocrarr,r{Ha h noAxoAtu]a 6a3a 3a

r43pa3eHoro oT Hac rcnarlr$nqupaHo MHeHHe.

Easa sa u3pa3nBaHe ua rcaanu(tuqupatrc n4HeHue

B c:ncraea Ha napHqHH cpeAcrBa v napvLtHLr eKBuBarreHTH ca BKJrloqeHr4 napuqHu cpeAcrBa B

6pofi n pa3Mep Ha l0 1 59 xnr.re. Hue He 6sxue B cr,crorHr4e Aa rrpucr,crBaMe Ha rzHBeHTaph3 a\t4flTa

Ha napuqHllre cpeAcrBa e 6poii Ha ApyxecrBoro KbM 31.12.2013r., KaKro v Aa ce y6egrlnr n

Aocrar:bqHa creIIeH Ha curypHocr orHocHo HzuinqHure napulrHH cpeAcrBa roraBa qpe3 H3non3BaHe

Ha a"nTepHaTHBHlr nporleAypr{.

Mueuuc

B pesyrrar Ha roBa yAocroBepflBaMe, qe c H3KrroqeHue Ha e$er<ra or KopeKuuvre, aKo

TaKHBa cbulecrByBar, KoHTo 6Izxa nror,rn na 6unar onpeAeneHH sa Heo6xoAr1.Mll, B ctyuait qe HHe

6.sxNae B c:bcrosHlre Aa ce y6e4rzrr B pa3yMHa crerreH Ha cnrypHocr orHocHo Halrr4r{Hocrra Ha

napuqHHTe cpeAcrBa e 6pofi, qe QzuaHoonuxr orlrer npeAcraBr AocroBepHo, BrbB Bcr4rrKH

cbuIecrBeHLI acrreKTn, Suuauconoro ct,croflHue Ha KoMrraHrr.flTa CAKCA OO,{ rcrnr 3l4exeunpn

2073r., KaKTo H sefiHure $nHauconu pe3ynraru or4efiHocrra143a napr{qHuTe norourr 3a foAhHara,

3aBbplxBaura Ha ra3v .4ara, B cr,orBercrBue c MexAyHapoAHHTe craHAaprH :a $aHaHcono

orquTaHe, nprzerH 3a [pHno)KeHHe or Enponeilcrclr.a cr,ro3.



,\orcnad sbpxy dpyeu npasHu u peayramopHu u3ucK6aHun

Cr'uacno I,I3I4cKBaHAsra Ha 3anosa 3a cqeroBoAcrBoro Hue ce 3arro3HaxMe c roAr.uxHr.r-f,

AoKJIaA sa AeftHocrra, 3a I43rorB{Hero Ha rcofiro e orroBopHo pBKoBoAcrBoro Ha.4py}r(ecrBoro.

foAuuruaqr AoKJIaA ga AefiHocrra e npuno)KeH KbM Hacrosrrlu.s Suuaucon orqer. Cunrane, ue

CbXIeCTByBa cT,oTBeTCTBlte Me)KAy HATopuLIeCKara $uuaHCOea nuSopnralll4r, Ko.rrTO e npeAOTaBeHa B

roAI{rrrHLI{ AOKJIaA sa AefiuocTTa 14 roAl4rllHu.a SuHaHcoB orr{er Ha Apyx(ecrBoro, H3rorBeH B

c:borBercrBrre c Mex4yuapoAHlrre craHAaprH :a $raHaucoBo orrruraHe, flpHerrr 3a rrpp{no)KeHze or

Enponeficnu{ cr,ro3.
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