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1. Статут и предмет на дейност  
 
Завод за Хартия Белово АД (“Дружеството”) е дружество със седалище в България. Дружеството е 
вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 822104867.  Адресът на 
управление на дружеството е гр. Белово, ул. „Дъбравско шосе” №1А. Собственици на акциите на 
Дружеството са Паболукс С.А, Люксембург - 34.88%, Падилукс С.А., Люксембург – 33.18%, Ес Си 
Ей, Германия – 28.43%, Държавна агенция за приватизация – 0.04%, други – 3.47%. Предметът на 
дейност на Дружеството включва производство, преработка и търговия с хартия и хартиени 
продукти. Продуктовата гама на Дружеството включва тоалетна хартия, салфетки, хартиени рула, 
опаковъчна хартия, санитарни изделия и други специфични продукти. 
 
Дружеството е регистрирано на Българска фондова борса с код 58B / KMH. 
 

2. База за изготвяне  
 
Този финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане 
(МСФО), приети от Европейския Съюз. 
 
Финансовият отчет е одобрен за издаване от Съвета на Директорите на Дружеството на  март 2017 
г. Детайлна информация за счетоводните политики на Дружеството са оповестени в бележка 36. 
 

3. Функционална валута и валута на представяне 
 
Този финансов отчет е представен в български лева (BGN), която е функционалната валута на 
Дружеството. Цялата финансова информация е представена в лева, закръглени до хиляда, освен 
когато е посочено друго. 
 

4. Действащо предприятие 
 
Финансовият отчет е изготвен на базата на предположението, че Дружеството е действащо 
предприятие.  
 
За годината, завършваща на 31 декември 2016 г. Дружеството реализира загуба в размер на  
887 хил. лв. (2015 г.:853 хил. лв.), заради негативни ефекти, породени от основните пазари на 
Дружеството в страната и чужбина. Печалбата на Дружеството преди данъци, лихви и амортизации 
за 2016 г. е 2,063 хил. лв. (2015 г:.2,184 хил. лв.), инвестициите в дълготрайни активи за 2016 г. са  
918 хил. лв. (2015 г.:1,213 хил. лв.), свободните парични потоци 2016 г. са 450 хил. лв. (2015 г.:  
159 хил. лв.). 
 
Към 31 декември 2016 г. текущите пасиви надвишават текущите активи на Дружеството с 5,563 хил. 
лв. (31 декември 2015: превишение на текущите пасиви с 6,415 хил. лв.). Това се дължи  на факта, 
че използваното от Дружеството лихвено финансиране е краткосрочно.  През предходните години 
Дружеството успешно предоговаря и удължава сроковете на своите краткосрочни лихвени 
задължения при настъпване на техните падежи и счита, че не съществува съществена несигурност 
да продължи  с тази практика през следващите периоди.  
 
Ръководството на Дружеството е изготвило план и е предприело действия за подобряване на 
финансовото състояние на Дружеството. Този план е основан на изходни предположения за 
очаквано повишение на  пазарните продажни цени на готовата продукция и намаление на 
променливите и постоянните разходи на Дружеството през 2017 година. 
 
Ръководството счита, че за да продължи дейността си като действащо предприятие в обозримо 
бъдеще, Дружеството ще продължава да разчита на финансовата подкрепа на финансиращите банки 
и реализирането на предположенията заложени в плана, разработен от ръководството. 
 
Ръководството предвижда, че съществуващите капиталови ресурси и източници на финансиране 
(парични потоци от основна дейност и достъп до банкови кредити) ще са адекватни за ликвидните 
му потребности през следващата 2017 г. 
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5.  Използване на приблизителни оценки и преценки 
 
При изготвянето на този финансов отчет, ръководството е направило преценки, приблизителни 
оценки и допускания, които влияят на прилагането на счетоводните политики на Дружеството и на 
отчетените суми на активите и пасивите, приходите и разходите. Реалният резултат може да бъде 
различен от тези приблизителни оценки. 
 
Приблизителните оценки и основните допускания се преразглеждат текущо. Преразглеждането на 
приблизителните оценки се признава проспективно.  
 
(а)  Несигурност в допусканията и оценките 
Информация за несигурност в допусканията и оценките, за които има значителен риск да доведат 
до съществени корекции в следващата финансова година, се съдържа в следните бележки: 

 

• Бележка 15 – Оценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване във връзка с преценка за 
възстановима стойност на активите и преценка за оставащия полезен живот на нетекущи активи;  

• Бележка 22 – Търговски и други вземания във връзка с вземане по застрахователно събитие и 
вземане от Трейс Пейпър Мил, Гърция, свързано на Дружеството лице; 
• Бележка 28 – Оценка на задължения за дефинирани доходи на наети лица; 
• Бележка 30 – Оценка на финансови активи и финансови пасиви. 
 
Справедливи стойности 
 
Някои от счетоводните политики и оповестявания на Дружеството изискват оценка на справедливи 
стойности за финансови и за не-финансови активи и пасиви.  
 
Когато оценява справедливата стойност на актив или пасив, Дружеството използва наблюдаеми 
данни, доколкото е възможно. Справедливите стойности се категоризират в различни нива в 
йерархията на справедливите стойности на базата на входящите данни в техниките за оценка, както 
следва: 
 
• Ниво 1: котирани цени (некоригирани) на активни пазари за сходни активи или пасиви.  
• Ниво 2: входящи данни различни от котирани цени, включени в Ниво 1, които, пряко (т.е. като 

цени) или косвено (т.е. получени от цени), са достъпни за наблюдаване за актива или пасива.  
• Ниво 3: входящи данни за актива или пасива, които не са базирани на наблюдаеми пазарни 

данни (ненаблюдаеми входящи данни). 
 
Ако входящите данни, използвани за оценка на справедливата стойност на актива или пасива, могат 
да се категоризират в различни нива от йерархията на справедливите стойности, тогава оценката на 
справедливата стойност се категоризира в нейната цялост в това ниво от йерархията на 
справедливите стойности, чиято входяща информация е от значение за цялостната оценка.  
 
Дружеството признава трансфери между нивата на йерархията на справедливите стойности към 
края на отчетния период, през който е станала промяната. 
 
Повече информация за допусканията, направени при оценка на справедливите стойности, е 
включена в следните бележки: 
• Бележка 30 – Финансови инструменти. 
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6. Приходи от продажби 
 Виж счетоводна политика в Бележка 36(а) 
   Бележка  Годината, 

приключваща на
31.12.2016 

Годината, 
приключваща на 

31.12.2015 
 Приходи от продажба на продукция  6 (а)  25,426 29,297 
 Приходи от продажба на услуги    29 40 
 Приходи от продажба на материали    121 52 
 Приходи от продажба на стоки    11 16 
 Други приходи    37 38 
     25,624 29,443 

  
 

6 (а) Приходи от продажба на продукция 
     Годината, 

приключваща на
31.12.2016

Годината, 
приключваща на

31.12.2015
 Вътрешен пазар    11,580 15,252

 Външен пазар, в това число:    13,846 14,045

 Македония    2,468 3,467

 Гърция    7,994 4,769

 Сърбия    1,411 1,895

     25,426 29,297

     

 Приходи от продажба на готова продукция    6,630 8,294

 Приходи от продажба на полуготова продукция  18,796 21,003 

   25,426 29,297 
 

7. Себестойност на продажбите 
  Бележка Годината, 

приключваща на 
31.12.2016 

Годината, 
приключваща на 

31.12.2015 
      
 Себестойност на собствена продукция и услуги в 

т.ч.: 
7 (а) 

20,746 24,601 
 - себестойност на собствена продукция   20,724 24,580 
 - себестойност на услуги/стоки   22 21 
 Себестойност на продадени материали    10 30 
 Себестойност на продадени стоки   10 12 
    20,766 24,643 

 

7 (а) Себестойност на собствена продукция  
     Годината, 

приключваща на 
31.12.2016 

Годината, 
приключваща на 

31.12.2015 
 Материали   17,661 21,252 
 Външни услуги   15 40 
 Разходи за амортизация   1,918 1,982 
 Разходи за заплати   1,191 1,267 
 Разходи за социално осигуряване   221 227 
 Други   2 1 
 (Увеличение) на незавършено производство и 

готова продукция 
  

(242) (168) 
    20,766 24,601   
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8. Разходи за дистрибуция 

  Годината, 
приключваща на 

31.12.2016 

Годината, 
приключваща на 

31.12.2015 
    

 Разходи за материали 191 158 
 Разходи за външни услуги 1,368 1,360 
 Разходи за амортизация 45 41 
 Разходи за заплати 439 413 
 Разходи за социално осигуряване 51 76 
 Други 22 17 
  2,116 2,065 

 
9. Разходи за доходи на наети лица 
 Виж счетоводна политика в Бележка 36(д)  

 
 Годината, 

приключваща на 

31.12.2016 

Годината, 
приключваща на 

31.12.2015 
   

Заплати и възнаграждения 2,998 2,979 
вкл.  в себестойност на активи в процес на изграждане 344 366 
Разходи за социално осигуряване и надбавки 469 468 
вкл.  в себестойност на активи в процес на изграждане 63 67 
Разходи, свързани с планове с дефинирани доходи и обезщетения при 
напускане и пенсиониране 18 42 
 3,485 3,489 

   
 

 Средно-списъчният брой на персонала през 2016 година е 308 човека (2015 година: 332). 

10. Административни разходи      
     Годината, 

приключваща на 

31.12.2016 

Годината, 
приключваща на 

31.12.2015 
      

 Разходи за материали   243 327 
 Разходи за външни услуги   530 488 
 Разходи за амортизация   291 181 
 Разходи за заплати   1,039 977 
 Разходи за социално осигуряване   104 98 
 Разходи за охрана на труда    93 102 
 Други   224 287 
    2,524 2,460 
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11. Други приходи от дейността 
     

Други приходи от дейността през 2016 г. на обща стойност 287 хил. лв. включват:; приход от 
финансиране на стойност 129 хил. лв. (виж бележка 18), приход от излишъци, установени при 
инвентаризации на стойност 66 хил. лв. и отписани задължения и застраховки и програми по заетостта 
за 92 хил. лв. 
  
Други приходи от дейността през 2015 г. на обща стойност 242 хил. лв. включват: приход от финансиране 
на стойност 129 хил. лв. (виж бележка 18), приход от излишъци, установени при инвентаризации на 
стойност 23 хил. лв. и отписани задължения за 90 хил. лв. 

 

12. Други разходи за дейността 
    Годината, 

приключваща на 

31.12.2016 

Годината, 
приключваща на 

31.12.2015 
      

 Брак и липса на готова продукция и материали   182 82 
 Отписани вземания   11 51 
 Глоби и неустойки   25 15 
 Обезценка на вземания   213 116 
 Други разходи за дейността   27 28 
    458 292 
    

 
13. Финансови приходи и разходи   
 Виж счетоводна политика в Бележка 36(в)   
 Признати в печалби и загуби   
  Годината, 

приключваща на 
31.12.2016 

Годината, 
приключваща на 

31.12.2015 
 Лихвен приход  1 3 
 Приходи, свързани с финансови активи, държани за търгуване  8 7 
 Финансови приходи 9 10 
    
 Лихвен разход по заеми (726) (852) 
 Нетни загуби от валутни курсови разлики (11) (41) 
 Разходи, свързани с финансови активи, държани за търгуване (3) (3) 
 Други финансови разходи (234) (212) 
 Финансови разходи (974) (1,108) 
 Нетни финансови разходи, признати в печалби и загуби (965) (1,098) 
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14. Разходи за данъци    
 Виж счетоводна политика в Бележка 36(е)     
   Годината, 

приключваща на 
31.12.2016 

Годината, 
приключваща на 

31.12.2015 
     

 Данъци признати в печалби и загуби    
 Данък за текущата година  - - 
 Отсрочен данък    
 Възникване и обратно проявление на временни разлики     (31) (20) 
 Общо икономия от данъци   (31) (20) 

 
 Обяснение на ефективната данъчна ставка 
  2016 2016 2015 2015 
  %  %  
 Загуба за годината  (887)  (853) 
 Общо икономия от данъци  31  20 

Загуба преди данъци  (918)  (873) 
Икономия от данъци, базирана на законовата данъчна ставка 10% 92 10% 87 
Непризнати отсрочени временни разлики  (42)  (39) 

 Непризнати разходи за данъчни цели  (19)  (28) 
   31  20 

 
Съответните данъчни периоди на Дружеството могат да бъдат обект на проверка от Данъчните органи до 
изтичането на 5 години от края на годината, в която е подадена декларация или е следвало да бъде подадена 
декларация, като могат да бъдат наложени допълнителни данъчни задължения или глоби съобразно 
интерпретирането на данъчното законодателство. На ръководството на Дружеството не са известни 
обстоятелства, които биха могли да доведат до възникване на допълнителни съществени задължения в тази 
област.   
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15. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 
 Виж счетоводна политика в Бележка 36(з)  

 Земя и 
сгради

Машини, 
съоръжения

оборудване

Транс-
портни 

средства

Инвентар 
и други 

Разходи за 
придобиване 

на ИМСО

 Други Общо

Отчетна стойност      
Баланс към 1 януари 2015 9,813 50,316 457 114 205 175 61,080 
Придобити - - 11 - 1,178 - 1,189 
Трансфери 59 1,246 43 - (1,348) - - 
Баланс към 31 декември 2015 9,872 51,562 511 114 35 175 62,269 
        
   

Баланс към 1 януари 2016 9,872 51,562 511 114 35 175 62,269 
Придобити - - - 2 821  823 
Отписани активи - (96) (96) - - - (192) 
Трансфери 31 637 77 3 (749) - (1) 
Трансфер от материални запаси - - - - 23 - 23 
Баланс към 31 декември 2016 9,903 52,103 492 119 130 175 62,922 
         

Амортизация и загуби от обезценка      
Салдо към 1 януари 2015 5,398 28,805 43 91 - 174 34,511
Амортизация за годината 297 1,821 51                  8  - 1 2,178 
Амортизация на отписани активи - - - - - - - 
Баланс към 31 декември 2015 5,695 30,626 94 99 - 175 36,689
         

Салдо към 1 януари 2016 5,695 30,626 94 99 - 175 36,689
Амортизация за годината 313 1,860 53                  5  - - 2,231 
отписани активи - (96) (96) - - - (192) 
Баланс към 31 декември 2016 6,008 32,390 51 104 - 175 38,728
        

Балансова стойност        
Към 1 януари 2015 4,415 21,511 414 23 205 1 26,569 
Към 31 декември 2015 4,177 20,936 417 15 35 - 25,580 
        

Към 1 януари 2016 4,177 20,936 417 15 35 - 25,580 
Към 31 декември 2016 3,895 19,713 441 15 130 - 24,194 

 
 Придобити активи 

 

Значими активи, придобити през 2016 г. включват основно подобрения на сгради на стойност 
31 хил. лв., реконструкция на дообработващи машини (Хобема, Перини, 2, 3, 1, АКЛ, Гамбини) за 
59 хил. лв., съоръжения на стойност 157 хил. лв., реконструкция  на хартиена машина Фойт 1 и Б34 за 
125 хил. .лв. за преустройство на хартиена машина Фойт 2 и Дейнкинг Инсталация на стойност 
255 хил. лв., транспортни средства на стойност 77 хил. лв., компютърна техника и софтуер на стойност 
20 хил. лв., резервни части на стойност 23 хил. лв. 
Значими активи, придобити през 2015 г. включват основно: подобрения на сгради на стойност 
59 хил. лв., реконструкция на дообработващи машини (Хобема, Перини, 2,3,1,АКЛ,Гамбини) за 
477 хил. лв.,  съоръжения на стойност 351 хил. лв., реконструкция  на хартиена машина Фойт 1 и Б34 за 
119 хил. .лв. за преустройство на хартиена машина Фойт 2 и Дейнкинг Инсталация на стойност 
281 хил. лв., транспортни средства на стойност 55 хил. лв. компютърна техника и софтуер на стойност 
40 хил. лв. 

  

 Аванси за придобиване на нетекущи активи 

 
Към 31 декември 2016 и 2015 година Дружеството няма предоставени аванси във връзка с придобиване 
на  нетекущи активи.  

 Заложени активи  
 Към 31 декември 2016 година земи, сгради, машини и съоръжения с балансова стойност 9,964 хил. лв. 

(2015: 10,159 хил. лв.), от които машини и съоръжения с балансова стойност 8,157 хил. лв. (2015: 8,828 
хил. лв.), земи с балансова стойност 29 хил. лв. (2014: 29 хил. лв.) и сгради с балансова стойност 1,778 
хил. лв. (2015: 1,302 хил. лв.) са заложени/ипотекирани в полза на банки по повод договори за кредити 
(виж бележка 27).  
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15.   Имоти, машини, съоръжения и оборудване (продължение) 

  Промяна в приблизителната оценка (продължение) 

 
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 След това
(Намаление) увеличение в 
разхода за амортизация  (96) (74) (52) (30) (8) (0) (0) 
 
 

  16.  Нематериални активи 
  Виж счетоводна политика в Бележка 36(и) 

    Програмни 
продукти 

Други  Общо 

 Отчетна стойност 
 Баланс към 1 януари 2015   5 178  183 
 Придобити активи   23 -  23 
 Баланс към 31 декември 2015   28 178  206 
        
 Баланс към 1 януари 2016   28 178  206 
 Придобити активи   - 69  69 
 Баланс към 31 декември 2016   28 247  275 

 
Амортизация и загуби от обезценка 

    

 Баланс към 1 януари 2015   5 109  114 
 Амортизация за годината   1 21  22 
 Баланс към 31 декември 2015   6 130  136 

       
 Баланс към 1 януари 2016   6 130  136 
 Амортизация за годината   3 16  19 
 Баланс към 31 декември 2016   9 146  155 
  

Балансова стойност 
      

 Към 1 януари 2015   - 69  69 
 Към 31 декември 2015   22 48  70 
        
 Към 1 януари 2016   22 48  70 
 Към 31 декември 2016   19 101  120 

   
 
 

17.  Инвестиционни имоти 
Виж счетоводна политика в Бележка 36(й) 
 
Дружеството държи дългосрочно имот за получаване на наеми.  Към 31 декември 2016 г. инвестиционният 
имот е с отчетна стойност 119 хил. лв., амортизация за периода в размер на 5 хил. лв. и общо натрупана 
амортизация към 31 декември 2016 г. в размер на 62 хил. лв. 
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18.  Вземания във връзка с безвъзмездни средства от държавата 

Виж счетоводна политика в Бележка 36(б) 
 

На 25 март 2011 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между Дружеството и 
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия по Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 година” за срок от 15 месеца 
за закупуване на машини с обща стойност 1,848 хил. лв. През октомври 2011 година Дружеството въвежда 
в експлоатация линия за производство на тоалетни и кухненски ролки и линия за пакетиране на тоалетни 
и кухненски ролки, за което използва получените средства, договорени по договора за безвъзмездна 
финансова помощ, както и заем. Дълготрайните материални активи, придобити със средства по проекта, 
следва да останат в активите на Дружеството за срок от минимум 5 години след изпълнение на цялата 
инвестиция. 
 

През 2011 Дружеството е получило ефективно 525 хил. лв. от договорената безвъзмездната финансова 
помощ. През 2013 година е получен окончателен грант в размер на 1,130 хил. лв. Министерство на 
икономиката и енергетиката е наложило финансови корекции по договора за безвъзмездна финансова 
помощ в размер на 193 хил. лв., за което Дружеството е завело съдебно дело. 
  
През 2016 година Дружеството е признало приход от финансиране на стойност 129 хил. лв. (2015: 129 хил. 
лв.). 
 

Към 31 декември 2016 година Дружеството има отсрочени приходи по финансиране на стойност  
567 хил. лв. (31 декември 2015 г.: 710 хил. лв.), от които: 129 хил. лв. краткосрочни (31 декември  
2015 г.:129 хил. лв.), 438 хил. лв. дългосрочни (31 декември 2015 г.: 581 хил. лв.). 
 

19. Отсрочени данъчни активи и пасиви 
 Признати отсрочени данъчни активи и пасиви 

 Виж счетоводна политика в Бележка 36(е) 
 Отсрочените данъчни активи и пасиви се дължат на следните позиции: 

 Активи Пасиви Нетно 
 Към 

31.12.2016 
Към 

31.12.2015 
Към 

31.12.2016 
Към 

31.12.2015 
Към 

31.12.2016 
Към 

31.12.2015 
       

Имоти, машини и съоръжения - - (214) (245) (214) (245) 
Безвъзмездна помощ за закупуване 
на машини 115 128 - - 115 128 
Вземания по съдебни спорове 21 14 - -                    21 14 
Задължения по неизползвани 
отпуски 1 1 - - 1 1 
Финансови активи, държани за 
търгуване 7 6 - - 7 6 
Задължения по планове с 
дефинирани доходи 8 3 - - 8 3 
Данъчни активи / (пасиви) 152 152 (214) (245) (62) (93) 
Нетиране (152) (152) 152 152 - - 
Нетни отсрочени данъчни активи / 
(пасиви) - - (62) (93) (62) (93) 
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19. Отсрочени данъчни активи и пасиви (продължение) 
  

 
При определяне на текущия и отсрочените данъци, Дружеството е възприело за счетоводната база, 
описаните в бележка 36.   
 
При изчисление на отсрочените данъци към 31 декември 2016 година е приложена данъчна ставка 10%, 
която е определена със Закона за корпоративното подоходно облагане за 2016 година (за 2015 година е 
използвана също 10% ставка, която е приложимата съгласно закона за 2015 година). 
 
Данъчните загуби за пренасяне към 31 декември 2016 и 2015 г., върху които не са признати отсрочени 
данъчни активи, са, както следва: 
 

Година на произход  

Период на пренасяне на 
данъчна загуба  2016  2015 

 
 

  хил. лв.  хил. лв. 
2014  2015-2019  (824)  (824) 
2015  2016-2020  (394)  (394) 
2016  2017-2021  (418)  - 
Общо пренесена данъчна загуба  

  1,636  1,218 
Приложима данъчна ставка  

  10%  10% 
Непризнат отсрочен данъчен актив  

  164  121 

 

20. Материални запаси  
 Виж счетоводна политика в Бележка 36(ж) 

 
 

 Към 
31.12.2016 

Към 
31.12.2015 

    

 Материали и резервни части 2,077 2,017 
 Готова продукция 3,150 3,105 
 Незавършено производство  1,136 1,364 
 Стоки 115 116 
 Материални запаси на път 238 531 
  6,716 7,133 

Към 31 декември 2016 г. готова продукция в размер на 200 хил. лв. са обект на особен залог по обезпечен 
банков заем от банка J (максимална сума от 1,499 хил. лв.). 
 
 Към 31 декември 2016 г. готова продукция в размер на 200 хил. лв. е обект на особен залог по обезпечен 
банков заем от банка Н (максимална сума от 500 хил. евро). 

 
Баланс на 1 
януари 2015 

Признати в 
печалби и 

загуби  
Баланс на 31 

декември 2015 

Признати в 
печалби и 

загуби  

Баланс на 31 
декември 

2016 
      
Имоти, машини и съоръжения (268) 23 (245) 31 (214) 
Безвъзмездна помощ за закупуване на 
машини 141 (13) 128 (13) 115 
Вземания по съдебни спорове 4 10 14 7 21 
Задължения по неизползвани отпуски 1 - 1 - 1 
Финансови активи държани за 
търгуване 5 1                         6 1 7 
Задължения по планове за дефинирани 
доходи 4  (1)                3 5 8 
 (113) 20 (93) 31 (62) 
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21.  Финансови активи, държани за търгуване 

 

 
Финансови активи държани за търгуване представляват акции, собственост на Дружеството в други 
компании. Тези акции са котирани на Българска фондова борса. Дружеството е оценило тези акции по 
справедлива стойност към 31 декември 2016 година и е отчело промените в печалби и загуби-нетни 
финансови приходи 5 хил. лв. (2015: 4 хил. лв.).  
 
Информация за  финансовите активи, държани за търгуване, е представена в бележка 30 Финансови 
инструменти. 

22. Търговски и други вземания 

 Виж счетоводна политика в Бележки 36(к) и (л) 
 

 
                                        

                            
Бележка 

Към 
31.12.2016 

Към 
31.12.2015 

 Търговски вземания по продажби  3,614 4,254 
 Обезценка на търговски вземания  (50) - 
 Съдебни вземания  2,650 2,643 
 Обезценка на съдебни  вземания  (29) (51) 
 Други търговски вземания  286 345 
 Обезценка на вземания по липси и начети  (119) (84) 
 Търговски вземания                                                                                           30 6,352 7,107 
 Вземания по обезщетения от застрахователи  689 689 
 Обезценка на вземания по обезщетения от застрахователи  (15) - 
 Търговски и други вземания                                                                                                    7,026 7,796 
     

 Предплащания                                                                                                    23 53 65 
 Доставчици по аванси  41 10 
 ДДС за възстановяване  31 162 
 Вземания от подотчетни лица   13 15 
   138 252 
  7,164 8,048 
 Текущи 7,164 8,048 
 Нетекущи - - 
  7,164 8,048 

 
Експозицията на Дружеството към кредитен риск и загуби от обезценка, свързани с търговски и други 
вземания, са представени в бележка 30 Финансови инструменти. 
 

Обезпечения по заеми 
 

Търговски вземания в размер на 200 хил. лв. месечно са обект на особен залог по обезпечен банков заем 
овърдрафт от банка J (максимална сума от 1,499 хил. лв.). 
 
Търговски вземания по продажби 
Дружеството оценява положително възможността за събиране на вземанията от „Пикадили“ ЕАД предвид 
наложените съдебни обезпечителни мерки в полза на Дружеството. Преценката на ръководството за 
възстановимата стойност и обезценките на тези вземания към датата на финансовия отчет е извършена на 
базата на професионално мнение и становища получени от адвокатите на Дружеството (Бел.30). 
 
Съдебни вземания 
Дружеството предприема всички необходими мерки и полага всички усилия за обезпечаване на своите 
съдебни вземания в страната и чужбина. Преценката за възстановимата стойност и обезценките на тези 
вземания към датата на финансовия отчет е извършена на базата на професионално мнение и становища 
получени от адвокатите на Дружеството. 
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22. Търговски и други вземания (продължение) 
 
Вземания по обезщетения от застрахователи 
 

Вземания по обезщетения от застрахователи в размер на 689 хил. лв. са свързани с възникнал през месец 
февруари 2011 г. пожар в един от складовете на Дружеството. В края на 2014 г. бе издадено решение на 
първоинстанционния съд в полза на застрахователя. На база становище на юристите на Дружеството 
мотивите на съда за издаденото решение са неоснователни и необективни и Дружеството е използвало 
законовата възможност да обжалва решението на първоинстанционния съд пред Апелативния съд. През 
2016 г. е подадена касационна жалба пред Върховен касационен съд срещу решението на Апелативния 
съд. Към отчетната дата, както и към датата за издаване на одобрение за издаване на финансовия отчет  
съдебното дело не е приключило. Начисленият приход и съответно вземане в предходен период, както и 
преценката на ръководството за възстановимата стойност на това вземане към датата на финансовия отчет 
е извършена на базата на професионално мнение и съвет получен от адвокатите на Дружеството. 
Вземането от застрахователя за обезщетение за щета се очаква да бъде уредено в рамките на следващата 
година, предвид насроченото дело през Върховния касационен съд. 
 
В случай, че оценката на ръководството се различава от сумата потвърдена от съда, съществува риск от 
промяна на сумите признати във финансовия отчет. 
 
Вземания от финансиране 
 
Със заповед от 20 декември 2016 г. на министъра на енергетиката на Република България на Дружеството 
е предоставена помощ на намаляване на тежестта, свързана с разпределяне на разходите, произтичащи от 
изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници, която помощ е в размер на 
546 хил. лв. Финансирането е отчетено в намаление на себестойността на произведената готова продукция 
през периода. 
 
 

23.  Предплащания 
 Към 31 декември 2016 г. и 31 декември 2015 г. предплащания включват основно платени премии по 

застраховка на имоти, съоръжения и оборудване. 
  

24. Пари и парични еквиваленти  
 Виж счетоводна политика в Бележки 36(к) и (л) 
  Към 

31.12.2016 
Към 

31.12.2015 
    

 Парични средства в каса 4 8 
 Парични средства по банкови сметки 95 36 
 Общо пари и парични еквиваленти 99 44 
 Овърдрафти (*) (9,068) (9,312) 
 Пари и парични еквиваленти в отчета за паричните потоци (8,969) (9,269) 
 

 

(*) Към 31 декември 2015 и 2016 година, банковите овърдрафти, които формират неразделна част от 
управлението на паричните наличности на Дружеството са включени като компонент на пари и парични 
еквиваленти за целите на представянето в паричния поток. Направена е корекция в размер на 
6,637 хил. лв. в началното салдо на паричните средства и еквиваленти, нетно от овърдрафти, която е 
резултат от частичното нетиране на паричните средства и еквиваленти със задълженията на Дружеството 
по овърдрафти към 31 декември 2014 г.   
 

Към 31 декември 2016 г. блокираните парични средства в размер на 48 хил. лв. (31 декември 2015 г.: 
957 хил. лв.) представляват парични средства по специални сметки на Дружеството, открити в 
обслужващите го банки, които средства служат за обезпечение по издадени от Дружеството банкови 
гаранции със срок 1 – 8 месеца в полза на търговски контрагенти. 
 

Учредените залози върху вземанията на Дружеството по сметки в банки са оповестени в бележка 27 Заеми 
и кредити. 
 

Експозицията на Дружеството към лихвен риск и анализ на чувствителността за финансовите активи и 
пасиви са оповестени в бележка 30 Финансови инструменти. 
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25. Капитал и резерви 
  

Към 31 декември 2016 г. и 31 декември 2015 г. регистрираният капитал на Дружеството е в размер на 
5,747,741 лева. и се състои от 5,747,741 поименни обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка, 
изцяло внесен. През годината, както и през предходната не е извършвано увеличение или намаление на 
регистрирания капитал, нито е имало промени в броя или номиналната стойност на издадените акции. 
 

 Към 31 декември 2016 г. и към 31 декември 2015 г. структурата на капитала е представена в таблицата по-
долу: 

  Брой акции Номинална 
стойност 

Процентен дял 

 Паболукс С.А, Люксембург 2,005,169 2,005 34.88% 
 Падилукс С.А., Люксембург 1,907,289 1,907 33.18% 
 Ес Си Ей, Германия 1,633,508 1,634 28.43% 
 Държавна агенция за приватизация 2,479 3 0.04% 
 Други 199,296 199 3.47% 
  5,747,741 5,748 100% 

 
 

Общи резерви 
 
Общите резерви се формират по реда на член 246, ал. (1) и (2) от Търговския закон.  В Общите резерви се 
натрупва най-малко 1/10 от печалбата, която се отделя, докато средствата достигнат 1/10 или по-голяма 
част от капитала. Средствата от общи резерви могат да бъдат използвани за покриване на загуби от 
дейността на Дружеството. Когато сумата на общи резерви надхвърли 1/10 част от капитала, по-големият 
размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала, предвид разпоредбата на член 246, ал.(4) от 
Търговския закон.  Към 31 декември 2016 задължителните резерви по Търговския закон са в размер на 
74 хил. лв. (2015: 574 хил. лв.). 
 

 Към 31 декември 2016 г. и 2015 г. не са разпределяни дивиденти и съответно няма задължения към 
акционери за изплащане на дивиденти. 

 
 

26. Загуба на акция 

 Основна загуба на акция 

 
Изчислението на основната загуба на акция към 31 декември 2016 г. и 2015 г. се базира на нетната 
загуба, отнасяща се за притежателите на обикновени акции,  към 31 декември 2016 г. и 2015 г. 
Изчислението е направено, както следва: 

   Към

31.12.2016 
Към

31.12.2015 
 Загуба за годината в хил. лв.  (887) (853) 
 Средно – претеглен брой обикновени акции  в хил. броя 5,748 5,748 
 Загуба на акция в лева  (0,15) (0,15) 

  

27. Заеми и кредити  

 Виж счетоводна политика в Бележка 36(к) 
 Тази бележка дава информация за договорните условия на лихвоносните заеми на Дружеството, които 

се отчитат по амортизирана стойност. За повече информация за експозицията на Дружеството към 
лихвен, валутен и ликвиден риск, виж бележка 30 Финансови инструменти. 

  Към 
31.12.2016 

Към 
31.12.2015 

 Нетекущи пасиви   
 Обезпечени банкови заеми - 137 
  - 137 
 Текущи пасиви   
 Обезпечени банкови заеми и кредити 14,099 14,310 
  14,099 14,310 
 Общо 14,099 14,447 

  



ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД  
БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2016 

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е упоменато друго 
 

19 

27. Заеми и кредити (продължение) 

 
 

 

Условия и график на изплащане 

Представената информация по-долу е по лихвени кредити получени от банки, условно обозначени като 
В, С, Е, H и J. Условията по заемите са както следва: 

 
 31 декември 2016 31 декември 2015 
 Валу- 

та 
Номинален 
лихвен % 

Година на 
падеж 

Номинална 
стойност 

Балансова 
стойност 

Номинална 
стойност 

Балансова 
стойност 

        
Обезпечен банков заем (кредит за 
оборотни средства) банка B 
(максимална сума от 500 хил. евро) 

Евро 3 м. Euribor + 3,5% 30 ноем. 
2017 

978 978 782 782 
Обезпечен банков заем (овърдрафт) 
банка B - (максимална сума от 1,100 
хил. евро или 2,151 хил. лв.) 

Лева 3 м. Sofibor + 3,5% 30 ноем. 
2017 

1,296 1,296 978 978 
Обезпечен банков заем (кредит за 
оборотни средства) банка B 
(максимална сума от 750 хил. евро) 

Евро 3 м. Euribor + 3,5% 30 ноем. 
2017 

1,467 1,467 1,467 1,467 
Обезпечен банков заем (кредит за 
оборотни средства ) банка B 
(максимална сума от 205 хил. евро) 

Евро 3 м. Euribor + 3,5% 30 ноем. 
2017 

401 401 401 401 
        

Обезпечен банков заем (овърдрафт ) 
банка Е (максимална сума от  
2,000 хил. лв.) 

Лева 1 м. Sofibor + 5 % 
за лева, 1 м. Euribor 

+ 5% за евро 

31 януари 
2017 

1,992 1,992 2,000 2,000 
Обезпечен банков заем (револвиращ 
кредит) банка Е (максимална сума от 
300 хил. евро) 

Евро 1 м. Euribor +3.5% за 
евро, 

1 м. Sofibor + 3.5% 
за лева  

31 януари 
2017 

581 581 581 581 
Обезпечен банков заем 
(инвестиционен кредит) банка Е 
(размер на кредита 600 хил. евро) 

Евро 3 м. Euribor +5.25% 30 ноември  
2016 

- - 66 66 
Обезпечен банков заем 
(инвестиционен кредит) банка Е 
(размер на кредита 600 хил. евро) 

Евро 3 м. Euribor +5.5% 31 юли 201 
 

137 137 372 372 
Обезпечен банков заем (револвиращ 
кредит) банка Е (максимална сума от 
750 хил. евро) 

Евро 3 м. Euribor +5% 31 януари 
2017 

 1,467 1,467 1,467 1,467 
Обезпечен банков заем (овърдрафт) 
банка J (максимална сума от  
1,499 хил. лв.) 

Лева 1 м. Sofibor + 5.5% 18 април 
2017 

1,499 1,499 1,741 1,741 
Обезпечени банкови заеми 
(овърдрафт) банка H (максимална 
сума от 1,280 хил. евро) 

Евро 3 м. Euribor + 
4,79% 

20 януари 
2017 

2,503 2,503 2,815 2,815 
Обезпечени банкови заеми 
(овърдрафт ) банка H (максимална 
сума от 500 хил. евро) 

Евро 3 м. Euribor + 
4,79% 

20 април 
2017 

978 978 978 978 
Обезпечен банков заем (овърдрафт) 
банка J (максимална сума от  
800 хил. лв.) 

Лева 1 м. Sofibor + 5.5% 18 април 
2017 

800 800 800 800 
        

Общо лихвоносни задължения    14,099 14,099 14,447 14,447 

 
Към 31 декември 2016 и 31декември 2015 г. Дружеството има кредити за издаване на акредитиви и 
банкови гаранции, както следва: 
 

• Банка В -  максимална сума на кредита от 1,300 хил. евро, номинален лихвен процент 3 м. Euribor+ 
10% и падеж 30 ноември 2017 (31декември 2015 г.: максимална сума от 1,300 хил. евро, 
номинален лихвен процент 3 м. Euribor+ 10% и падеж 30 ноември  2016), 

• Банка Е с максимална сума от 800 хил. евро, с номинален лихвен процент 1 месечен Euribor/ 
Sofibor/ Libor + 5% и падеж 31 декември 2017 (31 декември 2015 г.: максимална сума 800 
хил.евро,1 месечен Euribor/ Sofibor/ Libor + 5% и падеж 15 февруари 2017), 

• Банка J с максимална сума от 300 хил. евро, с номинален лихвен процент 3 м. Euribor + 5.5% 
падеж 18.април 2017 (31 декември 2015 г.: максимална сума 300 хил. евро,3 месечен Euribor + 
5.5% и падеж 18 април 2016),  
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27.    Заеми и кредити (продължение)  

 
• банка Н с максимална сума от 500 хил. евро с номинален лихвен процент 3 м. Euribor + 4.79% и 

падеж 20 януари 2017 (31 декември 2015 г.: максимална сума 500 хил. евро,3 месечен Euribor + 
4.79% и падеж 19 април 2016),  

 

Виж бележка 31. 
 
Обезпечения по заеми 
 
Към 31 декември 2016 Дружеството е предоставило следните обезпечения по получени банкови заеми, 
вкл. кредити за издаване на акредитиви и банкови гаранции: 
 

• Банка В – залог на машини, съоръжения и оборудване в размер на 1,149 хил. лв., ипотека на сгради 
на стойност 447 хил. лв. и земи на стойност 22 хил. лв., залог на настоящи и бъдещи вземания на 
Дружеството по сметки в банката, блокирани парични средства в размер на 0 хил. евро по 
специална сметка в банката по договор за финансово обезпечение. 

• Банка H - залог върху машини, съоръжения и оборудване в размер на 2,665 хил. лв., продукция в 
размер на 200 хил. лв., парични средства по съществуващите сметките на Дружеството в банката, 
както и по тези, които ще бъдат открити в бъдеще; 

• Банка Е - залог върху машини, съоръжения и оборудване в размер на 2,955 хил. лв., ипотека на 
сгради на стойност 752 хил. лв. и земи на стойност 7 хил. лв., залог върху всички настоящи и 
бъдещи вземания на Дружеството по всички сметки в банката. 

• Банка J - залог върху машини и съоръжения в размер на 1,369 хил. лв. ипотека на стойност  
579 хил. лв. и залог върху бъдещи търговски вземания в размер на 200 хил. лв., продукция в размер 
на 200 хил. лв. и настоящи и бъдещи вземания на Дружеството по сметки в банката. 

 
Към 31 декември 2016 г. и 2015 г. Дружеството е в неизпълнение на някои финансови условия по 
краткосрочни банкови заеми, което дава възможност на съответните банки за предприемане на 
допълнителни действия срещу Дружеството, включително и промяна в срока на изплащане на тези 
кредити.  
 
Ръководството бе в процес на комуникация със съответните банки по този въпрос, както през отчетния 
период, така и след датата на баланса, но преди одобрението на финансовия отчет от ръководството, като 
в резултат по време на регулярните годишни прегледи от страна на банките – кредитори на Дружеството 
не бяха предприети действия, които да застрашат нормалната му оперативна дейност (бележка 34). 
 

28. Доходи на наети лица 
 Виж счетоводна политика в Бележка 36(д) 
 

 
Към 

31.12.2016 
Към 

31.12.2015 
 Текущи   
 Задължение за краткосрочни доходи на наети лица 239 160 
 Задължение за планове с дефинирани доходи при пенсиониране 8 7 
 Общо текущи задължения за доходи на наети лица 247 167 
 Нетекущи   
 Задължение за планове с дефинирани доходи при пенсиониране 30 28 
 Общо нетекущи задължения за доходи на наети лица 30 28 
    
 Общо задължения за доходи на наети лица 277 195 
 Задължения за планове с дефинирани доходи при пенсиониране 

 
Дружеството има задължение за изплащане на доход при напускане на тези свои служители, които се 
пенсионират в съответствие с изискванията на чл. 222, § 3 от Кодекса на Труда (КТ) в България. Съобразно 
тези разпоредби на КТ, при прекратяване на трудовия договор на служител, придобил право на пенсия, 
работодателят му изплаща обезщетение в размер на две брутни работни заплати. В случай, че работникът 
или служителят има натрупан стаж от 10 и повече години към датата на пенсиониране, обезщетението е в 
размер на шест брутни работни заплати.   
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28. Доходи на наети лица (продължение) 
 

Начислената провизия за обезщетения при пенсиониране към 31 декември 2016 година възлиза на  
38 хил. лв. (31 декември 2015: 35 хил. лв.). Преценката за размера на задълженията към 31 декември  
2016 г. и  31 декември 2015 г. е изготвена по реална стойност и преценка на  ръководството на Дружеството. 
 

 Движения в настоящата стойност на задълженията по планове с дефинирани доходи 
 

 
        Бележка 

Към 
31.12.2016 

Към 
31.12.2015 

    

 Настояща стойност на задълженията към 1 януари 35 35 
 Платени суми (18) (42) 
 Разходи за текущ трудов стаж                                                                            9 21 42 
 Настояща стойност на задълженията към 31 декември,  в т.ч. 38 35 
    
 Текущи 8 7 
 Нетекущи  30 28 
  38 35 

29. Търговски и други задължения 
 Виж счетоводна политика в Бележка 36(к) 
        Бележка  Към 

31.12.2016 
Към 

31.12.2015 
     

 Търговски задължения  6,163 7,658 
                                                                                                                   30  6,163 7,658 
     

 Задължение за социално осигуряване  81 158 
 Клиенти по аванси  86 79 
 Други задължения  59 75 
   226 312 
   6,389 7,970 
     

 Текущи  5,683 7,970 
 Нетекущи  706 - 
   6,389 7,970 

 

 

Експозицията на Дружеството към валутен и ликвиден риск свързан с търговски и други задължения е 
оповестена в бележка 30 Финансови инструменти. 
 

30. Финансови инструменти 
(а) Счетоводни класификации и справедливи стойности 
Таблицата показва балансовите и справедливите стойности на финансовите активи и финансовите пасиви, 
включително нивата им в йерархията на справедливите стойности. Не е включена информация за 
справедливите стойности ако балансовата стойност е разумно приближение на справедливата стойност. 
31 декември 2016  
                          Бележка 

Балансова 
стойност 

 Справедлива  
стойност 

 

 

 Определени по 
справедлива 
стойност 

Заеми и 
вземания 

Други 
финансови 
пасиви 

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 

Финансови активи, отчитани 
по справедлива стойност в 
печалби и загуби     21 88 - - - 

 
 

- 

 
 

- 
Търговски и други вземания 22 - 6,352 - - - - 
Вземания от финансиране 22  546     
Пари и парични еквиваленти 24 - 99 - - - - 
Блокирани парични  средства   48     
  88 7,045 - - - - 
        

Обезпечени банкови заеми 27 - - (14,099) - - - 
Търговски и други задължения 29 - - (6,163) - - - 

  - - (20,262) - - - 
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(а) Счетоводни класификации и справедливи стойности 
   

31 декември 2015 

                           Бележка 

Балансова стойност  Справедлива 
стойност 

 

 

 Определени по 
справедлива 
стойност 

Заеми и 
вземания 

Други 
финансови 
пасиви 

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 

Финансови активи, отчитани 
по справедлива стойност в 
печалби и загуби 21 58 - - - 

 
 

- 

 
 

- 
Търговски и други вземания 22 - 7,107 - - - - 

Пари и парични еквиваленти 24 - 1,001 - - - - 

  58 8,108 - - - - 

        

Обезпечени банкови заеми 27 - - (14,447) - - - 

Търговски и други задължения  29 - - (7,658) - - - 

  - - (22,105) - - - 

На база на направените анализи ръководството счита, че балансовите стойности на финансовите активи и 
пасиви могат са се приемат за разумно приближение на тяхната справедлива стойност. 

   
Управление на финансовия риск 
 
Преглед 
 
Дружеството има експозиция към следните рискове от употребата на финансови инструменти: 
 
• кредитен риск; 
• ликвиден риск; 
• пазарен риск;  
 
Тази бележка представя информация за експозицията на Дружеството към всеки един от горните рискове, 
целите на Дружеството, политиките и процесите за измерване и управление на риска, и управлението на 
капитала на Дружеството.  
 
Общи положения за управление на риска 
 
Съветът на директорите носи отговорността за установяване и управление на рисковете, с които се 
сблъсква Дружеството. Политиката на Дружеството за управление на риска е такава, че да идентифицира 
и анализира рисковете, с които се сблъсква Дружеството, да установява лимити за поемане на рискове и 
контроли, да наблюдава рисковете и съответствието с установените лимити. Тези политики подлежат на 
периодична проверка с цел отразяване на настъпили изменения в пазарните условия и в дейността на 
Дружеството. Дружеството, чрез своите стандарти за обучение и управление, цели да развие 
конструктивна контролна среда, в която всички служители разбират своята роля и задължения. Одит 
комитетът на Дружеството следи как ръководството осигурява съответствие с политиките за управление 
на риска, и преглежда адекватността на рамката за управление на риска по отношение на рисковете, с които 
се сблъсква Дружеството. Вътрешният одит в Дружеството се занимава както с планирани, така и с 
изненадващи прегледи на контролите и процедурите за управление на риска. 
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Кредитен риск  
Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба ако клиент или страна по 
финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича 
основно от търговски вземания от клиенти.   
 
Дружеството има значителна експозиция на търговски вземания от свързани лица, която се дължи на 
факта, че е осъществявало основна част от износа на готова продукция на външния пазар със свързани 
лица. 46% от приходите на Дружеството за 2016 г. са резултат от продажби към  клиенти в страната и 54% 
от износ (2015: 55% продажби към  клиенти в страната и 45% от износ). Ръководството наблюдава редовно 
експозицията на вземания от трети и свързани лица.  
 

 Вземания от клиенти  
Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на отделните клиенти. 
Тази експозиция също така зависи от риск от неплащане, присъщ за индустрията или за вътрешния пазар, 
на който Дружеството основно оперира, особено в момента на влошаващи се икономически условия.  

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

  
  Бележка Към 

31.12.2016 
Към 

31.12.2015 
     
 Търговски и други вземания 22 6,352 7,107 
 Вземания от финансиране 22 546 - 
 Финансови активи, държани за търгуване 21 88 58 
 Пари и парични еквиваленти 24 99 44 
 Блокирани парични средства 24 48 957 
  7,133 8,166  
  
 Максималната експозиция към кредитен риск за търговски вземания към отчетната дата по географски 

региони е както следва: 
 

 
         Бележка 

Към 
31.12.2016 

Към 
31.12.2015 

    
 В страната 2,356 2,523 
 Държави от Европейския съюз 3,451 3,782 
 Държави извън Европейския съюз 545 802 
                                                                                                                                          22 6,352 7,107  
  

 
 

Максималната експозиция към кредитен риск за търговски и други вземания към отчетната дата по вид 
клиенти е както следва: 

  2016 2015 
    
 Търговски вериги - клиенти на едро  854 920 
 Други клиенти на вътрешния пазар 1,502 1,603 
 Клиенти износ (Гърция, Румъния, Македония) 3,647 3,782 
 Други клиенти износ 349 802 

6,352 7,107 
   



ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД  
БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 
ЗА ГОДИНАТА, ПРИКЛЮЧВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2016 

Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е упоменато друго 
 

24 

30. Финансови инструменти (продължение) 

 
Загуби от обезценка 

Възрастовата структура на търговски вземания към датата на отчета е както следва: 

  Общо Обезценка Общо Обезценка 
  2016 2016 2015 2015 
      
 Не просрочени 2,105 - 2,955 - 
 Просрочени между 30 и 90 дни      563 - 575 - 
 Просрочени между 90 и 360 дни 279 - 616 - 
 Просрочени над една година 3,618 (213) 3,077 (116) 
  6,565 (213) 7,223 (116) 
  
 Експозицията към кредитен риск се наблюдава непрекъснато и на базата на исторически данни за 

събираемостта. Дружеството преразглежда необходимостта да се обезценяват вземанията от крайни 
клиенти съобразно времевата им структура.  
 
Основната експозиция на съдебни вземания на Дружеството е към свързани лица в размер на 2,493 хил. лв. 
към 31 декември 2016 година (31 декември 2015 г.: 2,493 хил. лв.). През 2016 година не са погасени 
вземания от свързани лица от предходни периоди . (2015 г.: 0 хил. лв.). 
 
Трейс Пейпър Мил, Гърция, свързано на Дружеството лице (виж бележка 33 по-долу), е изпаднало в 
процедура по несъстоятелност. Дружеството е предприело мерки да предяви своите вземания по 
надлежния ред пред компетентния орган в Гърция. Самата процедура като цяло е непредсказуема и със 
значителна продължителност, съществува несигурност по отношение на това кога и как ще се реши 
крайния изход от процедурата и, съответно, кога и на каква сума ще се възстанови вземането. Поради тази 
причина, ръководството на Дружеството не е начислило загуба за обезценка на този етап. 
 
Към 31 декември 2016 и 2015 г. Дружеството има търговско вземане от „Пикадили“ ЕАД в размер на 
478 хил. лв., което е възникнало в резултат на направени от Дружеството продажби през периода 2013 г. – 
2015 г. На 18 ноември 2016 г. „Пикадили“ ЕАД е осъдено да заплати на Дружеството своите задължения. 
На 17 февруари 2017 г. „Пикадили“ ЕАД е обявено в несъстоятелност. Към 31 декември 2016 г. и 2015 г. 
Дружеството има наложена възбрана върху недвижим имот на длъжника, който е заложен като част от 
търговското предприятие на „Пикадили“ ЕАД в полза на неговата банка – кредитор. 
 
Към 31 декември 2016 г. и 2015 г. Дружеството има вземане от „КМБ България“ ЕАД в размер на 
167 хил. лв. и 117 хил. лв., съответно, което е възникнало в резултат на продажби през периода 2013 г. – 
2015 г. Дружеството е сключило споразумение с „КМБ България“ ЕАД за разсрочване събирането на 
вземането на няколко месечни вноски считано от 15 октомври 2015 г. Към 31 декември 2016 г. и 2015 г. 
„КМБ България“ ЕАД не е погасявало своите задължения към Дружеството съгласно одобрения от двете 
страни погасителен план. На 23 януари 2017 г. „КМБ България“ ЕАД е обявено в несъстоятелност. 
 
Дружеството оценява положително възможността за събиране на вземанията от „Пикадили“ ЕАД предвид 
наложените съдебни обезпечителни мерки в полза на Дружеството. Преценката на ръководството за 
възстановимата стойност и обезценките на тези вземания към датата на финансовия отчет е извършена на 
базата на професионално мнение и становища получени от адвокатите на Дружеството. 

  
 Движението в корективната сметка за обезценка на търговски вземания през годината е както следва: 
    

  2016 2015 
    

 Баланс към 1 януари 135 38 
 Признати загуби от обезценка  213 116 
 Отписани вземания (135) (19) 
 Баланс към 31 декември 213 135 
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 Ликвиден риск  

 

Ликвидният риск е рискът, че Дружеството ще има трудности при изпълнение на задълженията, свързани 
с финансовите пасиви, които се уреждат в пари или чрез друг финансов актив. Подходът на Дружеството 
за управление на ликвидността е да се осигури, доколкото е възможно, че винаги ще има достатъчно 
ликвидност, за да изпълни задълженията си, както при нормални, така и при стресови условия, както и без 
да се понесе неприемливи загуби или да се навреди на репутацията на Дружеството. 

Дружеството планира внимателно своите финансови ресурси, което осигурява посрещане на падежните 
дати на текущите и нетекущите задължения.  Дружеството планира обслужването на финансовите си 
задължения, така че да бъде изключен потенциалния ефект на извънредни обстоятелства, които не могат 
да се предвидят при нормални условия.   

По-долу са договорните падежи на финансови пасиви, включително очаквани плащания на лихви, 
изключващи ефекта от договорености за нетиране: 

   
 31 декември 2016  
  

Балансова 

стойност  

Договорни 

парични 

потоци 

 До 6 

месеца  

6-12 

месеца 
1-2 

години 2-5 години 

Повече от 5 

години 
 Финансови активи        
 Парични средства и 

еквиваленти 99 99 99 - - - - 
 Блокирани парични 

средства 48 48 48    - 
 Търговски и други 

вземания 6,352 6,352 6,352  - - - 
 Вземания от финансиране 546 546 546 - - - - 
  7,045 7,045 7,045 - - - - 
         
 Финансови пасиви        
 Обезпечени задължения 

към банки по получени 
инвестиционни заеми  139 139 - 139 - - - 

 Обезпечени задължения 
към банки по получени 
заеми за оборотни 
средства 4,893 4,893 - 4,893 - - - 

 Обезпечени задължения 
към банки по получени 
овърдрафти 9,068 9,068 - 9,068 - - - 

 Търговски и други 
задължения 6,163 6,163 5,457 - - 706 - 

 
20,263 20,263 5,457 14,100 -- 706 - 
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 Ликвиден риск (продължение) 
 

Не се очаква, че паричните потоци, включени в падежния анализ могат да възникнат значително по-рано 
или на значително различни суми. При разработването на своите планове за управление на ликвидния  риск 
ръководството оценява като важен фактор пазарните тенденции за значително по-кратките срокове за 
разплащане, налагани от доставчиците на основни суровини и материали на Дружеството в сравнение със 
сроковете за разплащане, които Дружеството успява да договори със своите клиенти. 
 
Както е посочено в бележка 4, лихвеното финансиране на Дружеството в основната си част е краткосрочно. 
През предходните години Дружеството успешно предоговаря и удължава сроковете на своите 
краткосрочни лихвени задължения при настъпване на техните падежи и счита, че не съществуват 
съществени несигурности да продължи  с тази практика през следващите периоди. Ръководството оценява, 
че за покриване на ликвидния риск, свързан с нормалната оперативна дейност, Дружеството ще 
продължава да разчита на финансовата подкрепа на ангажираните банки. 
 

 31 декември 2015  
  

Балансова 
стойност  

Договорни 
парични 
потоци 

 До 6 
месеца  

6-12 
месеца 

1-2 
години 2-5 години 

Повече от 5 
години 

 Финансови активи        
 Парични средства и 

еквиваленти 1,001 1,001 1,001     
 Търговски и други 

вземания 7,107 7,107 7,107     
  8,108 8,108 8,108     
 Финансови пасиви        
 Обезпечени задължения 

към банки по получени 
инвестиционни заеми  438 455 192 123 139   

 Обезпечени задължения 
към банки по получени 
заеми за оборотни 
средства 4,698 4,917 681 2,751 1,484   

 Обезпечени задължения 
към банки по получени 
овърдрафти 9,312 9,579 2,995 2,073 4,511   

 Търговски и други 
задължения  7,658 7,658 7,658 - -   

 
22,106 22,609 11,526 4,947 6,134    
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Пазарен риск 
 
Валутен риск 

Експозиция към валутен риск 

 

Дружеството е изложено на валутен риск във връзка с продажбите, покупките и привлечените средства, 
които са деноминирани във валута, различна от българския лев и евро. От 1 януари 1999 година обменният 
курс на Българския лев (BGN) е фиксиран към евро (EUR). През текущия и предходните периоди, 
обменният курс е BGN 1.95583 / EUR 1.0.  Валутата, която основно води до валутен риск е щатския долар. 
Ръководството на Дружеството управлява валутния риск, като фиксира продажните, покупните цени и 
заемите в лева или в евро. 

 

Експозицията на Дружеството към валутен риск е незначителна, тъй като 46% от продажбите за 2016 г. са 
реализирани на местния пазар в български лева (2015: 55%); и 100% от продажбите в чужбина за 2016г. са 
реализирани в евро (2015 г.: 100%). 

Вносът на основни суровини и материали през 2016 г. е до 99% осъществен в евро (2015 г.: 98%).  Заемите 
когато са деноминирани в чуждестранна валута са отпуснати в евро. 

Анализ на чувствителността 
Анализ на чувствителността от промяна на курса на Българския лев или еврото към трети валути би имал 
незначителен ефект върху финансовия отчет на Дружеството поради описаните по-горе обстоятелства. 

 

Лихвен риск 

Дружеството управлява лихвения риск, като сключва договори за заем при възможно най-ниски лихвени 
нива предложени на финансовия пазар в България. 

Профил 

Към отчетната дата лихвеният профил на лихвоносните финансови инструменти на Дружеството е както 
следва: 

  2016 2015 
 

Инструменти с фиксирана лихва   
 Финансови активи   
 Парични средства по текущи банкови сметки 95 36 
 Блокирани парични средства 48 957 
  143 993 
 Инструменти с променлива лихва   
 Финансови пасиви   
 Обезпечени банкови заеми (14,099) (14,447) 
  (14,099) (14,447) 

 През отчетния период Дружеството осъществява дейността си при необходимост от оборотен капитал и 
значителни инвестиции. В следствие на това, Дружеството до голяма степен е изложено на лихвен риск. 

 

Анализ на чувствителността на паричните потоци от финансовите инструменти с плаваща лихва 

Промяна на лихвените нива с 1 процент към 31 декември би увеличила/(намалила) загубата със 140 хил. 
лв. (2015: 144 хил. лв.) При анализа е допуснато, че всички други променливи, особено валутните курсове 
са относително постоянни. Анализът е направен на същата база и за предходна година. 
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30. Финансови инструменти (продължение) 
 

Управление на капитала 

Политиката на Съвета на директорите е да се подържа силна капиталова база, така че да се подържа 
доверието на инвеститорите, кредиторите и на пазара като цяло, и да могат да се осигурят условия за 
развитие на бизнеса в бъдеще. Следи се възвръщаемостта на капитала, който Дружеството определя като 
резултата печалба след лихви и данъци, разделена на общата сума на капитал и резерви. Целта на 
Дружеството е да поддържа баланс между по-високата възвращаемост, която може да е възможна с по-
високите нива на задлъжнялост и ползите и сигурността от силна капиталова позиция. Възвръщаемостта 
на капитала през 2016 г. е минус 5.05% (2015 година е -4.48%). За сравнение средно претегления лихвен 
разход върху заемите е 5.15% (2015: 6.15%). 

През годината не е имало промени в подхода за управлението на капитала на Дружеството. 

Като акционерно дружество, размерът на собствения капитал следва да е по-висок от регистрирания 
акционерен капитал, и Дружеството следва да поддържа задължителни резерви в размер минимум 10% от 
регистрирания капитал. Към 31 декември 2016 г., както и за предходната година, Дружеството е спазило 
това изискване. 

 
Дружеството управлява капитала с помощта на коефициент на нетен дълг към собствен капитал. За тази 
цел нетният дълг представлява общо задължения (включващи лихвоносни заеми) плюс неначислени 
дивиденти, минус пари и парични средства. Собственият капитал представлява общия  капитал, с 
изключение на резерви от хеджиране на парични потоци и неначислени дивиденти.  
 
Политиката на Дружеството е да поддържа ниво на коефициента под 2.00. Коефициент на нетен дълг към 
собствен капитал на Дружеството към датата на отчета е, както следва: 

 2016 2015 
   
Общо пасиви 21,461 23,500 
Намалени с: пари и парични еквиваленти, вкл. блокирани 
парични средства (147) (1,001) 
Нетни дългове 21,314 22,500 

   
Общо собствен капитал 17,571 18,458 

   
Коефициент на нетен дълг към собствен капитал към 31 
декември 1.21 1.22 
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31. Ангажименти за капиталови инвестиции 

 
Към 31 декември 2016 г. и 2015 г. Дружеството няма поети ангажименти за закупуване на нетекущи активи.  
 

32. Условни задължения 

 

Към 31 декември 2016 г. и 2015 г. Дружеството има следните условни задължения: 

• По договор за кредитна линия за издаване на банкови гаранции и акредитиви в размер на  300 хил. евро 
от банка J с падеж 18 април 2017 г. е издадена банкова гаранция в полза на трети лица в размер на 234 
хил. евро. (31 декември 2015 г.: 296 хил. евро). 

• По договор за кредитна линия за издаване на банкови гаранции и акредитиви в размер на 1,300 хил. 
евро от банка B с падеж 30 ноември  2017 г. са издадена банкови гаранции в полза на трети лица в 
размер на 1,247 хил. евро (31 декември 2015 г.: 1,248 хил. евро и 21 хил. лв.). 

• По договор за кредит и издаване на банкови гаранции и откриване на документарни акредитиви в 
размер на 800 хил. евро от банка Е с падеж 31 декември 2017 г. са издадена банкови гаранции в полза 
на трети лица в размер на 523 хил. евро и в размер на 48 хил. лв.(31 декември 2015 г.: 786 хил. евро и 
14 хил. лв.).  

• По договор за кредит и издаване на банкови гаранции и откриване на документарни акредитиви в 
размер на 500 хил. евро от банка H с падеж 20 януари 2017 г. са издадена банкови гаранции в полза на 
трети лица в размер на 257 хил. евро (31 декември 2015 г.: 496 хил. евро). 

 

33.  Свързани лица 
 Предприятие-майка и крайно контролиращо лице  

Крайно контролиращо лице на Дружеството са Паболукс С.А, Люксембург Падилукс С.А., Люксембург 
 

Сделки с ключов ръководен персонал 
 Дружеството има отношения на свързано лице с директори и служители с контролни функции. Общата 

сума на начислените възнаграждения и социални осигуровки, включена в разходите за персонал са, както 
следва: 

 2016 2015 
   
Изпълнителен директор, Председател на Съвет на директорите, Заместник 
Председател на СД и Членове на СД 470 468 
 470 468 

 Към 31 декември 2016 година Дружеството има задължения за възнаграждения на ключов ръководен 
персонал в размер на 95 хил. лв. (31 декември 2015: 29 хил. лв.).  
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33. Свързани лица 
 

Сделки с други свързани лица 

През отчетния период на 2016 г. Дружеството няма сделки с Ес Си Ей Германия (2015: 0 лева). Дружеството 
няма извършени сделки със свързаните лица Падилукс С.А, Паболукс С.А, Люксембург през 2016 г. (2015: 
нула лева). 

По-долу е представена информация за сделките между Дружеството и Трейс Пейпър Мил, Гърция  
Пирамидс Пейпър Мил Египет, Пискей Пейпър Мил, и Клуб Инвест, с които е под общ контрол.  

  
  Стойност на сделките за 

годината, приключила 
на 31 декември 

Вземания / 
(задължения) 

към 31 декември 
 В хиляди лева 2016 2015 2016 2015 
 Продажба на стоки и услуги     
 Трейс Пейпър Мил, Гърция     
 Продажби на изделия  - - 2,493 2,493 

  - - 2,493 2,493 

 Покупка на стоки и услуги     
 Клуб Инвест     
 Доставка на услуги/ЕСА/ - 107 (706) (706) 
              -                           107              (706) (706) 

 
На 30 декември 2016 г. Дружеството сключва споразумение за удължаване срока за погасяване на своето 
търговско задължение към Клуб Инвест, което е в размер на 706 хил. лв. Крайният срок за погасяване става 
31 декември 2020 г., в резултат на което задължението е рекласифицирано от текущо в нетекущо. 
 
Вземанията от свързани лица са необезпечени. 

  

34. Събития след датата на отчетния период 

 
 

 

През месец януари 2017 г. Дружеството предоговаря срока на своя оборотен кредит – овърдрафт с лимит 
2,000 хил. лв. в банка Е от 31 януари 2017 г. на 31 януари 2018 г., срока на своите револвиращи кредитни 
линии с лимит 750 хил. евро и 300 хил. евро в банка Е от 31 януари 2017 г. на 31 януари 2018 г. За 
револвиращият кредит с лимит 300 хил. евро банка Е въвежда ежемесечно снижаване на размера на 
допустимия за усвояване кредит с 10 хил. евро считано от 31 август 2017 г. 
 
През месец януари 2017 г. Дружеството предоговаря крайният срок за погасяване на своя банков кредит 
под условие за издаване на банкови гаранции и акредитиви в банка Е, чийто лимит е в размер на 
800 хил. евро, на 28 февруари 2019 г. 
 
През месец януари 2017 г. Дружеството предоговаря крайния срок за погасяване и лихвения процент по 
своите кредити – овърдрафт в банка H, които са с лимит в размер на 1,280 хил. евро, и 500 хил. евро от 
20 януари 2017 г. на 20 януари 2018 г. и от 3-месечен юрибор + 4.79% на 3-месечен юрибор + 4.5%. 
 
През месец януари 2017 г. Дружеството предоговаря крайния срок за погасяване на своя банков кредит под 
условие за издаване на банкови гаранции и акредитиви в банка H, чийто лимит е в размер на  500 хил. евро, 
на 20 януари 2018 г. и лихвения процент от 3-месечен юрибор + 4.79% на 3-месечен юрибор + 4.5%. 
 
Към датата на изготвяне на финансовия отчет няма други събития, които да изискват допълнително 
оповестяване или корекции. 
 
През месец януари и февруари 2017 г. два от ключовите клиенти на Дружеството, от които то има вземания 
са обявени в несъстоятелност. 
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35.   База за измерване 

Този финансов отчет е изготвен на базата на историческата стойност, с изключение на: 
• финансови инструменти, държани за търгуване, отчитани по справедлива стойност в печалби и загуби 
• задължението по плана за дефинирани доходи, отчитано по настояща стойност.  
 
 

36.  Значими счетоводни политики 
 
Промени в счетоводните политики 
 
Първоначално прилагане на нови изменения към съществуващи стандарти и разяснения, влезли в 
сила през текущия отчетен период  
 
Следните изменения към съществуващи стандарти и нови разяснения, издадени от Съвета за 
Международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от ЕС са влезли в сила за текущия отчетен период: 
 
• Изменения на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, МСФО 12 Оповестяване на дялове 

в други предприятия и МСС 28 Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия – 
Инвестиционни предприятия: Прилагане на изключението за консолидация, приети от ЕС на 22 
септември 2016 (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2016); 

• Изменения на МСФО 11 Съвместни споразумения – Счетоводно отчитане на придобиване на 
участия в съвместна дейност – приети от ЕС на 24 ноември 2015 (в сила за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2016); 

• Изменения на МСС 1 Представяне на финансови отчети – Инициатива за оповестяване – приети 
от ЕС на 18 декември 2015 (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2016); 

• Изменения на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални активи – 
Изясняване на допустимите методи за амортизация – приети от ЕС на 2 декември 2015 (в сила за 
годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2016);  

• Изменения на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 41 Земеделие – Плододайни 
растения – приети от ЕС на 23 ноември 2015 (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 
януари 2016); 

• Изменения на МСС 19 Доходи на наети лица - Планове с дефинирани доходи: Вноски от наетите 
лица – приети от ЕС на 17 декември 2014 (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 
февруари 2015);  

• Изменения на МСС 27 Индивидуални финансови отчети – Метод на собствения капитал в 
индивидуалните финансови отчети – одобрени от ЕС на 18 декември 2015 (в сила за годишни 
периоди, започващи на или след 1 януари 2016); 

• Изменения на различни стандарти „Подобрения на МСФО (цикъл 2010-2012)“, произтичащи от 
годишния проект за подобрения на МСФО (МСФО 2, МСФО 3, МСФО 8, МСФО 13, МСС 16, МСС 
24 и МСС 38) основно с цел отстраняване на противоречия и изясняване на формулировки – приети 
от ЕС на 17 декември 2014 (измененията са приложими за годишни периоди, започващи на или след 
1 февруари 2015); 

• Изменения на различни стандарти „Подобрения на МСФО (цикъл 2012-2014)“, произтичащи от 
годишния проект за подобрения на МСФО (МСФО 5, МСФО 7, МСС 19 и МСС 34) основно с цел 
отстраняване на противоречия и изясняване на формулировки – приети от ЕС на 15 декември 2015 
(измененията са приложими за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2016). 

 
Приемането на тези изменения към съществуващи стандарти не е довело до промени в счетоводната 
политика на Дружеството.  
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36.  Значими счетоводни политики (продължение) 
 
Промени в счетоводните политики (продължение) 
 
Изменения на съществуващи стандарти, издадени от СМСС и приети от ЕС, които все още не са 
влезли в сила  
 
Към датата на одобряване на настоящия финансов отчет следните нови стандарти и изменения на 
съществуващи стандарти, издадени от СМСС и приети от ЕС, все още не са влезли в сила: 
 
• МСФО 9 Финансови инструменти – приет от ЕС на 22 ноември 2016 (в сила за годишни периоди, 

започващи на или след 1 януари 2018), 
• МСФО 15 Приходи от договори с клиенти и изменения на МСФО 15 “Дата на влизане в сила на 

МСФО 15” - приет от ЕС на 22 септември 2016 (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 
януари 2018). 

 
Нови стандарти и разяснения, издадени от СМСС, които все още не са приети от ЕС   
 
Понастоящем, МСФО, приети от ЕС не се различават съществено от тези, приети от СМСС, с изключение 
на следните нови стандарти, изменения на съществуващи стандарти и нови разяснения, които все още не 
са одобрени от ЕС към датата на одобряване на настоящия финансов отчет (датите на влизане в сила, 
посочени по-долу са за пълните МСФО): 
 
• МСФО 14 Разчети за регулаторни отсрочени сметки (в сила за годишни периоди, започващи на 

или след 1 януари 2016) – ЕС е взел решение да не започва процеса по приемане на този междинен 
стандарт и да изчака окончателния стандарт; 

• МСФО 16 Лизинг (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2019); 
• Изменение на МСФО 2 Плащане на базата на акции – Класифициране и измерване на сделки на 

базата на акции (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2018); 
• Изменение на МСФО 4 Застрахователни договори – Приложение на МСФО 9 Финансови 

инструменти с МСФО 4 Застрахователни договори (в сила за годишни периоди, започващи на или 
след 1 януари 2018 или при първоначално приложение на МСФО 9 Финансови инструменти);   

• Изменение на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети и МСС 28 Инвестиции в 
асоциирани и съвместни предприятия - Продажба или вноска на активи между инвеститор и негово 
асоциирано или съвместно предприятие и последващи изменения (датата на влизане в сила е отложена 
за неопределен период до приключване на проекта за оценка на метода на собствения капитал);  

• Изменение на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти – Изясняване на МСФО 15 Приходи от 
договори с клиенти (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2018); 

• Изменение на МСС 7 Отчет за паричните потоци -  Инициатива за оповестяване (в сила за годишни 
периоди, започващи на или след 1 януари 2017);  

• Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода – Признаване на активи по отсрочени данъци за 
нереализирани загуби (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2017).  

• Изменение на МСС 40 Инвестиционни имоти – Прехвърляне на инвестиционни имоти (в сила за 
годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2018), 

• Изменения на различни стандарти „Подобрения на МСФО (цикъл 2014-2016)“, произтичащи от 
годишния проект за подобрения на МСФО (МСФО 1, МСФО 12 и МСС 28) основно с цел отстраняване 
на противоречия и изясняване на формулировки (измененията на МСФО 12 са приложими за годишни 
периоди, започващи на или след 1 януари 2017, а измененията на МСФО 1 и МСС 28 са приложими за 
годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2018), 

• КРМСФО 22 Сделки в чуждестранна валута и авансови плащания (в сила за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2018). 

 
Дружеството очаква приемането на тези нови стандарти и изменения на съществуващи стандарти да не 
окаже съществен ефект върху финансовия отчет на Дружеството в периода на първоначалното им 
прилагане.  
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Промени в счетоводните политики (продължение) 
 
Отчитането на хеджирането, отнасящо се до портфейли от финансови активи и пасиви, чиито принципи 
не са приети от ЕС, е все още нерегулирано. 
 
Според преценката на Дружеството, прилагането на отчитане на хеджирането за портфейли от финансови 
активи и пасиви съгласно МСС 39: Финансови инструменти: Признаване и оценяване, няма да окаже 
съществен ефект върху финансовия отчет, ако се приложи към отчетната дата.  
 
Дружеството е приложило последователно значимите счетоводни политики, представени по-долу за 
всички периоди, представени в този финансов отчет. 
 
По-долу е представен индекс на значимите счетоводни политики, за които повече информация е налична 
на следващите страници: 
 
а. Приходи 33 
б. Безвъзмездни средства, предоставени от държавата 33 
в. Финансови приходи и разходи 34 
г. Чуждестранна валута 34 
д. Доходи на наети лица 34 
е. Данъци върху дохода 35 
ж. Материални запаси 36 
з. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 36 
и. Нематериални активи 37 
й. Инвестиционни имоти 38 
к. Финансови инструменти 38 
л. Обезценка 39 

 

(а) Приходи 

 (i)  Приходи от продажба на стоки  и продукция 

Приходите от продажбата на стоки и продукция, в хода на нормалната дейност, се признават по 
справедливата стойност на полученото, или на очакваното да се получи възнаграждение, намалено с 
върнатите стоки, отстъпки или рабати.  

Приход се признава когато съществените рискове от собствеността са прехвърлени към купувача, 
получаването на възнаграждението е вероятно, свързаните разходи и възможните връщания на стоки могат 
да се определят надеждно, няма продължаваща свързаност на ръководството със стоките, и сумата на 
прихода може да се измери надеждно. Прехвърлянето на рисковете и изгодите варира според конкретните 
условия на договора за продажба. Приходите се признават нетно от връщания, търговски отстъпки и 
количествени рабати.  

 (ii)  Приходи от услуги  

Приходите от предоставени услуги се признават пропорционално на степента на завършеност на сделката 
към отчетната дата. Когато услугите, обхванати в дадено споразумение, се предоставят в различни отчетни 
периоди, тогава възнаграждението се разпределя между услугите на база относителната им справедлива 
стойност. 

Степента на завършеност обикновено се определя посредством анализ на извършената работа.  
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(б) Безвъзмездни средства, предоставени от държавата 

Безвъзмездни средства, свързани с активи 

Безвъзмездни средства, предоставени от държавата се признават първоначално като отсрочени приходи по 
справедлива стойност когато има достатъчна сигурност, че ще бъдат получени и че Дружеството ще 
изпълни условията, свързани със средствата и след това се признават в печалби и загуби като други 
приходи на систематична база за полезния живот на актива. Безвъзмездни средства, които компенсират 
Дружеството за извършени разходи, се признават в печалби и загуби на систематична база в периодите, в 
които възникват разходите. 

Безвъзмездни средства, свързани с приходи 

Безвъзмездните средства, свързани с доход, се представят като част от печалбата или загубата като се 
приспадат при отчитане на свързания разход. 

Квоти за търговия с емисии на парникови газове 

Поради липсата на счетоводен стандарт или разяснение в рамките на МСФО, който специфично да 
разглежда счетоводното отчитане на транзакции, свързани с емисии за парникови газове (СО2 емисии), 
ръководството на Дружеството е разработило счетоводна политика, която счита за най-релевантна и 
надеждна за нуждите на ползвателите на финансовата информация. Съгласно Националния план за 
разпределяне на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2013-2020 г., одобрен от 
Комисията на Европейския Съюз,  Завод за хартия Белово АД, има право на определен размер квоти. 
Предоставените емисии не се отчитат като актив, а при продажба, в случай, че има такава, се отчита 
брутната стойност на продажбата на емисии. 

 
Безвъзмездно получените от държавата квоти  за емисии на парникови газове (СО2 емисии) не се признават 
в отчета за финансовото състояние, а се следят задбалансово. Когато годишните отделени емисии 
превишават наличните квоти, задължението за превишението се оценява по справедливата стойност на 
емисиите на парникови газове към края на отчетния период, за който се дължат, и се начислява провизия. 
Общият брой достигнати квоти се определя чрез представяне на верифициран доклад, издаден от 
независим акредитиран верификационен орган.  

Съгласно Национален план за разпределение на квоти за периода 2013-2020 г. за Завод за хартия  
Белово АД са разпределени квоти, както следва: 
 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Разпределени квоти 7,977 7,838 7,698 7,557 7,414 7,269 7,123 6,976 

 
Използваните количества, които са верифицирани от акредитиран верификационен орган са както следва: 
 

 2013 2014 2015 2016 

Емитирани квоти 9,145 8,851 9,901 9,142 
 
Дружеството има натрупан излишък към 31.12.2016 г. 858 квоти (31.12.2015 г. 4,384). 
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(в) Финансови приходи и разходи  

Финансовите приходи включват приходи от лихви по инвестирани средства, промени в справедливата 
стойност на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалба или загуба и печалба от 
операции в чуждестранна валута. Приход от лихви се признава в момента на начисляването му по метода 
на ефективната лихва.  

Финансовите разходи включват разходи за лихви по заеми, промени в справедливата стойност на 
финансови активи, отчитани по справедлива стойност, в печалби и загуби, загуби от операции в 
чуждестранна валута. Разходи по заеми, които не могат да се отнесат пряко към придобиването на 
отговарящ на условията актив, се признават в печалби и загуби като се използва методът на ефективния 
лихвен процент.  Печалби и загуби от валутни курсови разлики се отчитат на нетна база. 

 (г)  Чуждестранна валута 

(i)  Сделки в чуждестранна валута  
Операциите с чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута по обменния курс (централния 
курс на БНБ), приложим в деня на извършване на сделката. Парични активи и пасиви, деноминирани в 
чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута по заключителния курс (централния курс на 
БНБ) към отчетната дата. Непарични позиции, които се оценяват по историческа цена в чуждестранна 
валута, не се преизчисляват. 

Печалба или загуба от курсови разлики, произтичащи от парични позиции, е разликата между 
амортизираната стойност във функционална валута в началото на периода, коригирана с ефективната 
лихва и плащанията през периода и амортизираната стойност в чуждестранна валута превалутирана по 
курса в края на периода.  

Курсови разлики, възникващи от превалутирането във функционалната валута се отчитат в печалби и 
загуби. 

(д)  Доходи на наети лица 

(i) Планове с дефинирани вноски 

План с дефинирани вноски е план за доходи след напускане, според който дружество плаща вноски на 
друго лице и няма никакви правни или конструктивни задължения да плаща допълнителни суми след това. 
Правителството на България носи отговорността за осигуряването на пенсии по планове за дефинирани 
вноски в България. Задълженията за превеждане на вноски по плановете за пенсиониране с дефинирани 
вноски, се признават като разходи за персонала в печалби и загуби текущо. Вноските по план с дефинирани 
вноски, които са дължими повече от 12 месеца след края на периода на предоставяне на услугите от 
служителите, се дисконтират до настоящата им стойност.  

(ii) Планове с дефинирани доходи  
План с дефинирани доходи е план за доходи след напускане, различен от план с дефинирани вноски. 
Нетното задължение на Дружеството за планове с дефинирани доходи се изчислява като се прогнозира 
сумата на бъдещите доходи, които служителите са придобили в замяна на своите услуги в текущия и 
предходни периоди; и този доход се дисконтира, за да се определи неговата настояща стойност.  

Дружеството има задължение за изплащане на доход при напускане на тези свои служители, които се 
пенсионират в съответствие с изискванията на чл. 222, § 3 от Кодекса на Труда (КТ) в България. Съобразно 
тези разпоредби на КТ, при прекратяване на трудовия договор на служител, придобил право на пенсия, 
работодателят му изплаща обезщетение в размер на две месечни брутни работни заплати. В случай, че 
работникът или служителят има натрупан стаж от 10 и повече години към датата на пенсиониране, 
обезщетението е в размер на шест месечни брутни работни заплати. Към датата на отчета за финансовото 
състояние Дружеството не разполага с необходимата статистическа информация и актюерски изчисления, 
поради което ръководството е направило собствена приблизителна оценка на дължимите обезщетения за 
всички служители. В бележка 28 е оповестена сумата на начисленото задължение, както и основните 
допускания, на базата на които е извършена оценката му. 
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(д)  Доходи на наети лица (продължение) 

(iii)   Краткосрочни доходи на персонала 

Задължения за краткосрочните доходи на наети лица се оценяват на недисконтирана база и са отчетени 
като разход когато свързаните с тях услуги се предоставят.  

 (iii)   Краткосрочни доходи на персонала(продължение) 

Пасив се признава за сумата, която се очаква да бъде изплатена, ако Дружеството има правно или 
конструктивно задължение да заплати тази сума като резултат от минали услуги, предоставени от 
служител и задължението може да се оцени надеждно.  Дружеството признава като задължение 
недисконтираната сума на оценените разходи по платен годишен отпуск, очаквани да бъдат заплатени на 
служителите в замяна на труда им за изминалия отчетен период. 

(е)  Данъци върху дохода 

Данъкът върху печалбата за годината представлява текущи и отсрочени данъци. Данъкът върху печалбата 
се признава в печалби и загуби, с изключение на този, отнасящ се за бизнес комбинации или за статии, 
които са признати директно в собствения капитал, или в друг всеобхватен доход. 

(i) Текущ данък 

Текущият данък е очакваното данъчно задължение или вземане върху облагаемата печалба или загуба за 
годината, прилагайки данъчните ставки, влезли в сила, или по същество въведени към отчетната дата, и 
всички корекции за данъчни задължения или вземания за предходни години. Текущият данък включва 
също данъчни ефекти от дивиденти. 

(ii)  Отсрочен данък 

Отсрочените данъци се изчисляват върху временните разлики между сумите на активите и пасивите, 
признати във финансовия отчет, и сумите, използвани за данъчни цели.  

Отсрочен данък се оценява по данъчните ставки, които се очаква да се прилагат за временните разлики 
когато те се проявяват обратно, на базата на закони, които са в сила, или са въведени по същество към 
отчетната дата. 

Отсрочените данъчни активи и пасиви се компенсират само ако има правно основание за приспадане на 
текущи данъчни активи и пасиви, и те се отнасят до данъци върху печалбата, наложени от едни и същи 
данъчни власти. 

Актив по отсрочени данъци се начислява за неизползваните данъчни загуби, кредити и приспадащи се 
временни разлики, доколкото е вероятно бъдеща облагаема печалба да бъде налична, срещу която те да 
могат да бъдат използвани. Отсрочените данъчни активи се преглеждат към всяка отчетна дата и се 
намаляват доколкото не е вероятно повече бъдеща изгода да бъде реализирана. 

При определянето на текущия и отсрочения данък Дружеството взема предвид ефекта от несигурни 
данъчни позиции и дали допълнителни данъци или лихви може да са дължими. Дружеството смята, че 
начисленията за данъчни задължения са адекватни за всички отворени данъчни години на базата на 
оценката на много фактори, включително интерпретиране на данъчни закони и предишен опит. Тази 
оценка се основава на приблизителни оценки и допускания и може да включва преценки за бъдещи 
събития. Може да се появи нова информация, според която Дружеството да промени своите преценки за 
адекватността на съществуващите данъчни задължения; такива промени в данъчните задължения биха 
засегнали разхода за данъци в периода, когато такова определяне бъде направено. 
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(ж)  Материални запаси  

Материалните запаси се отчитат по по-ниската от тяхната себестойност и нетна реализуема стойност. 
Себестойността на материалните запаси се отчита на принципа на средно претеглена цена за материали и 
незавършено производство и включва разходи за придобиване на материалните запаси, разходите за 
производство или преработка, както и всички други разходи, отнасящи се до привеждането на 
материалните запаси до тяхното текущо местоположение и състояние. В случая на произведена продукция 
и незавършено производство, себестойността също така включва разходи за труд, социални осигуровки и 
разходи за амортизация.  

Нетната реализируема стойност представлява предполагаемата продажна цена в нормалния ход на 
стопанската дейност, намалена с приблизително оценените разходи по завършване на производствения 
цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.  

(з)  Имоти, машини, съоръжения и оборудване 

(i)  Признаване и оценка 

Първоначално признаване 

Имотите, машините, съоръженията и оборудването се оценяват първоначално по цена на придобиване, 
която включва разходите, пряко свързани с придобиването на актива. Цената на придобиване на активите, 
придобити по стопански начин, включва следното: 

• разходи за материали и за директно вложен труд;  
• разходи, пряко свързани с привеждане на актива до състояние, необходимо за предвидената употреба;  
• когато Дружеството има задължение да демонтира актива или да възстанови терена, приблизителна 

оценка на разходите за демонтаж и за възстановяване на площадката, на която е разположен актива; 
• капитализирани разходи за лихви.  

Когато в имотите, машините, съоръженията и оборудването се съдържат компоненти с различна 
продължителност на полезен живот, те се отчитат отделно. 

Последваща оценка 

За целите на последваща оценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване, Дружеството прилага 
модела на цената на придобиване в МСС 16. След признаване като актив дадена позиция от имоти, машини 
и съоръжения се отчита по нейната цена на придобиване минус натрупаната амортизация и натрупаните 
загуби от обезценка. 

Печалби и загуби при отписване на имоти, машини, съоръжения и оборудване (определят се като разлика 
между постъпленията и балансовата стойност на актива) се признават нетно в други приходи/други 
разходи в печалби и загуби.  
 

(ii) Последващи разходи 

Последващи разходи се капитализират само когато е вероятно, че бъдещи икономически ползи от тези 
разходи ще бъдат получени от Дружеството. Текущи ремонти и поддръжка се признават като разход при 
възникването им. 
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(з)  Имоти, машини, съоръжения и оборудване (продължение) 
 

(iii) Амортизация  

Имоти, машини, съоръжения и оборудване се амортизират от датата, на която са инсталирани и са готови 
за употреба, или за придобитите по стопански начин, от датата на която актива е завършен и е готов за 
употреба.  

Амортизацията се признава до размера на първоначалната стойност на актива минус очакваната остатъчна 
стойност на актива на база линейния метод въз основа на очаквания полезен живот на всеки един 
компонент от имоти, машини, съоръжения и оборудване. Амортизацията се отчита в печалби и загуби, 
освен ако не се включва в отчетната стойност на друг актив. Земята не се амортизира. Очакваните срокове 
на полезен живот за текущия и сравнителния период са както следва: 

• Сгради и конструкции 6.7 - 25 години (2014: 6.7 - 25 години) 
• Машини и оборудване 9 - 50 години (2014: 9 - 50 години) 
• Съоръжения   25 години (2014: 25 години) 
• Стопански инвентар  9 години (2014: 9 години) 
• Транспортни средства 9-10 години (2014: 9-10 години) 
• Компютри и принтери 4 години (2014: 4 години) 

Методите на амортизация, полезният живот и остатъчните стойности се преразглеждат към всяка дата на 
изготвяне на финансов отчет. Приблизителните оценки за някои имоти, машини и съоръжения бяха 
ревизирани през 2016 г. (виж бележка 15). 

(и) Нематериални активи 

(i) Нематериални активи  

Нематериални активи, придобити от Дружеството, имащи определен полезен живот, са представени по 
цена на придобиване, намалена с натрупана амортизация и загуби от обезценки.  

 (ii) Последващи разходи  
Последващи разходи се капитализират само когато увеличават бъдещата икономическа полза от 
специфичния актив, за който се отнасят. Всички останали разходи се признават като разход в момента на 
тяхното възникване. 

(iii) Амортизация  
Нематериалните активи се амортизират на база линейния метод въз основа на очаквания срок на полезен 
живот от датата, на която са готови за употреба.  

Очакваните срокове на полезен живот към текущия и предходния период са както следва: 

• Софтуер   5 години (2014: 5 години) 
• Други    5 – 6.7 години (2014: 5 – 6.7години) 

Методите на амортизация, полезния живот и остатъчните стойности се преразглеждат към всяка отчетна 
дата и се коригират ако е подходящо. 
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 (й) Инвестиционни имоти  
Инвестиционни имоти са имоти, държани по-скоро за получаване на приходи от наем  или за увеличение 
на стойността им, или и за двете, но не с цел продажба в обичайната дейност, използване за производство 
или доставка на стоки и услуги или за административни цели.  

Инвестиционните имоти първоначално се оценяват по цена на придобиване и при последваща оценка по 
справедлива стойност, като промените се признават в печалбата или загубата.  

Цената на придобиване включва всички разходи, директно свързани с придобиването на инвестиционния 
имот. Стойността на инвестиционните имоти, придобити по стопански начин, включва направените 
разходи за материали, директно вложен труд, разходите, пряко отнасящи се до привеждане на актива до 
състояние, необходимо за неговата експлоатация.   

 (к)  Финансови инструменти  

Дружеството класифицира недеривативните финансови активи в следните категории: финансови активи, 
отчитани по справедлива стойност през печалбата или загубата, финансови активи държани до падеж, 
заеми и вземания, и финансови активи на разположение за продажба. 

Дружеството класифицира недеривативните финансови пасиви като други финансови пасиви. 

 (i) Недеривативни финансови активи 

Дружеството първоначално признава заеми и вземания и издадени дългови ценни книжа на датата, на 
която те са възникнали. Всички други финансови активи и финансови пасиви се признават първоначално 
на датата на търгуване.  

Дружеството отписва финансов актив когато договорните права за паричните потоци от актива са 
погасени, или Дружеството прехвърли правата за получаване на договорените парични потоци от 
финансовия актив в сделка, според която значителна част от всички рискове и изгоди от собствеността на 
финансовия актив са прехвърлени, или нито прехвърля, нито задържа значителна част от всички рискове 
и изгоди от собствеността и не запазва контрол над прехвърления актив. Всяко участие в такъв отписан 
финансов актив, което е създадено или задържано от Дружеството, се признава като отделен актив или 
пасив. 

Дружеството отписва финансов пасив когато неговите договорни задължения са изпълнени, или са 
отменени, или са изтекли. 

Финансови активи и пасиви се компенсират и нетната стойност се представя в отчета за финансовото 
състояние тогава и само тогава, когато Дружеството има правно основание да нетира сумите и има 
намерение или да урежда на нетна база, или да реализира актива и да уреди пасива едновременно.  

Дружеството има следните недеривативни финансови активи: финансови активи, отчитани по справедлива 
стойност в печалби и загуби, заеми и вземания. 

(ii)  Недеривативни финансови активи – оценяване 

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалби и загуби 

Един финансов актив се класифицира като отчитан по справедлива стойност в печалби и загуби ако е 
държан за търгуване или е определен като такъв при първоначално признаване. Пряко свързаните разходи 
по сделката се признават в печалбата или загубата при възникване. Финансовите активи, отчитани по 
справедлива стойност в печалби и загуби, се оценяват по справедлива стойност и всички свързани 
промени, включително доходи от лихви или от дивиденти, се отчитат в печалбата или загубата. 

Финансовите активи, държани за търгуване, включват капиталови ценни книжа. 
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 (к)  Финансови инструменти (продължение) 

Заеми и вземания 

Тези активи се признават първоначално по справедлива стойност плюс всички пряко свързани разходи по 
сделката. След първоначално признаване те се оценяват по амортизирана стойност, по метода на 
ефективния лихвен процент. 

Заеми и вземания включват пари и парични еквиваленти и търговски и други вземания. 

Парични средства и еквиваленти 
Пари и парични еквиваленти включват парични наличности и депозити на виждане с първоначален 
матуритет от три месеца или по-малко от датата на придобиване, които са свързани с незначителен риск 
от промяна в справедливата им стойност и се използват от Дружеството за управление на краткосрочни 
ангажименти. За целите на отчета за паричните потоци паричните средства и еквиваленти са представени 
нетно от банкови овърдрафти и не включват блокираните парични средства. 

 (ii)  Недеривативни финансови пасиви  

Недеривативни финансови пасиви се признават първоначално по справедлива стойност, намалена с всички 
пряко свързани разходи по сделката. След първоначално признаване тези пасиви се оценяват по 
амортизирана стойност, като се използва методът на ефективния лихвен процент. 

Дружеството има следните недеривативни финансови пасиви: заеми и кредити, банков овърдрафт и 
търговски и други задължения.  

Банковите овърдрафти, които са платими при поискване и формират неразделна част от управлението на 
паричните наличности на Дружеството, се включват като компонент на пари и парични еквиваленти за 
целите на изготвянето на отчета за паричните потоци. 

(iii)  Акционерен капитал 

Обикновени акции 

 Обикновените акции се класифицират като собствен капитал. Капиталът на Дружеството е представен по 
историческа стойност към датата на регистрация. 

 (л) Обезценка  

(i)  Недеривативни финансови активи  

Финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалби и загуби, се преглеждат към 
всяка отчетна дата, за да се прецени дали съществуват обективни доказателства за обезценка.  
Обективно доказателство, че финансов актив е обезценен, включва:  

• неизпълнение или просрочие от длъжника;  

• преструктуриране на задължението към Дружеството при условия, които Дружеството иначе не би 
разглеждало;  

• индикации, че длъжник или емитент ще изпадне в несъстоятелност;  

• неблагоприятни промени в статуса на плащания на длъжник или емитент;  

• изчезването на активен пазар за дадена ценна книга; 

• наблюдаеми данни, които показват, че има измеримо намаление на очакваните парични потоци от 
група финансови активи. 
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(л) Обезценка (продължение) 

 (i)  Недеривативни финансови активи (продължение) 

За инвестиция в капиталова ценна книга обективно доказателство за обезценка включва значителен или 
продължителен спад в справедливата стойност под нейната цена на придобиване. За значителен спад 
Дружеството счита 20 процента, а за продължителен спад се счита период от 9 месеца. 

Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност 
Дружеството взима предвид доказателства за обезценка на финансови активи, отчитани по амортизирана 
стойност (заеми и вземания) за конкретен актив. Всички индивидуално значими активи се проверяват за 
специфична обезценка. Тези финансови активи се проверяват за обезценка, която е възникнала, но все още 
не е идентифицирана.  

(ii)  Не-финансови активи  
При проверката за обезценка, Дружеството използва историческите тенденции на вероятността за 
неизпълнение, времето за възстановяване и размера на възникналите загуби, коригирани с преценката на 
ръководството дали текущите икономически и кредитни условия са такива, че е вероятно реалните загуби 
да бъдат по-големи или по-малки от предполаганите на базата на историческите тенденции. 

Загубата от обезценка за финансов актив, отчитан по амортизирана стойност, се изчислява като разликата 
между неговата отчетна стойност и настоящата стойност на очакваните бъдещи парични потоци, 
дисконтирани с оригиналния ефективен лихвен процент. Загуба от обезценка се признава в печалби и 
загуби и се отразява в корективна сметка, намаляваща кредитите и вземанията. Когато събитие, настъпило 
след признаването на обезценка, намалява загубата от обезценка, това намаление се отразява обратно през 
печалби и загуби. 

Отчетните стойности на нефинансовите активи на Дружеството, различни от материални запаси и 
отсрочени данъчни активи, се преглеждат към всяка отчетна дата с цел да се определи дали има признаци 
за обезценка. В случай, че съществуват такива признаци, се прави приблизителна оценка на 
възстановимата стойност на актива. Загуба от обезценка се признава винаги в случай, че балансовата 
стойност на един актив или обект, генериращ парични потоци (ОГПП), част от която е той, превишава 
неговата възстановима стойност. 

Възстановимата стойност на актив или на ОГПП, е по-високата от неговата стойност в употреба и 
справедливата му стойност, намалена с разхода по продажба. При оценката на стойността в употреба, 
бъдещите парични потоци се дисконтират до сегашната им стойност, като се прилага дисконтов процент 
преди данъци, отразяващ текущите оценки за пазара, цената на парите във времето и риска специфичен за 
актива или за ОГПП. За целта на теста за обезценка, активи, които не могат да бъдат тествани 
индивидуално, се групират заедно в най-малката възможна група активи, генерираща парични 
постъпления от продължаваща употреба, които са в голяма степен независими от паричните постъпления 
от други активи или ОГПП. 

Загуби от обезценка се признават в печалби и загуби за активи, които не са преоценени. Загуба от 
обезценка за преоценен актив се признава в друг всеобхватен доход доколкото тази обезценка не 
надвишава сумата на преоценъчния резерв за същия актив. Такава загуба от обезценка за преоценен актив 
намалява преоценъчния резерв за същия актив. Загуби от обезценка, признати за ОГПП, се разпределят 
така, че да намалят балансовите стойности на активите в обекта пропорционално. 

Загуба от обезценка се възстановява само до такава степен, че балансовата стойност на актива не 
надвишава балансовата стойност, която би била определена, след приспадане на амортизация, ако загуба 
от обезценка не е била признавана. 

  



ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД  
БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 
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Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е упоменато друго 
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36.  Значими счетоводни политики (продължение) 

 (м) Данъци 

Данъкът върху печалбата за годината представлява текущи и отсрочени данъци. Данъкът върху печалбата 
се признава в печалби и загуби, с изключение на този, отнасящ се за статии, които са признати директно в 
собствения капитал, или в друг всеобхватен доход. 

Текущият данък е очакваното данъчно задължение или вземане върху облагаемата печалба или загуба за 
годината, прилагайки данъчните ставки, влезли в сила или по същество въведени към отчетната дата и 
всички корекции за дължими данъци за предходни години.  

Отсрочените данъци се изчисляват върху временните разлики между сумите на активите и пасивите, 
признати в финансовия отчет, и сумите, използвани за данъчни цели.  

Отсрочен данък се оценява по данъчните ставки, които се очаква да се прилагат за временните разлики 
когато те се проявяват обратно, на базата на закони, които са в сила или са въведени по същество към 
отчетната дата. 

Отсрочените данъчни активи и пасиви се компенсират само ако има правно основание за приспадане на 
текущи данъчни активи и пасиви, и те се отнасят до данъци върху печалбата, наложени от едни и същи 
данъчни власти. 

Актив по отсрочени данъци се начислява за неизползваните данъчни загуби, кредити и приспадащи се 
временни разлики, доколкото е вероятно бъдеща облагаема печалба да бъде налична, срещу която те да 
могат да бъдат използвани. Отсрочените данъчни активи се преглеждат към всяка отчетна дата и се 
намаляват доколкото не е вероятно повече бъдеща изгода да бъде реализирана. 

При определянето на текущия и отсрочения данък Дружеството взема предвид ефекта от несигурни 
данъчни позиции и дали допълнителни данъци или лихви може да са дължими. Дружеството смята, че 
начисленията за данъчни задължения са адекватни за всички отворени данъчни години на базата на 
оценката на много фактори, включително интерпретиране на данъчни закони и предишен опит. Тази 
оценка се основава на приблизителни оценки и допускания и може да включва преценки за бъдещи 
събития. Може да се появи нова информация, според която Дружеството да промени своите преценки за 
адекватността на съществуващите данъчни задължения; такива промени в данъчните задължения биха 
засегнали разхода за данъци в периода когато такова определяне бъде направено. 

37. Сегментна информация 

Ръководството на Дружеството наблюдава резултатите от своята дейност само като цяло като счита, че 
Дружеството представлява един обект, генериращ парични потоци. Поради това ръководството определя, 
че Дружеството има само един сегмент на отчитане. 
 
Информация относно приходи от външни клиенти за различните видове продукция е представена в 
бележка 6а. 
 
Информация относно географски области:  

• приходи от външни клиенти, които са местни лица в България и лица в други държави е представена 
в бележка 6а; 

• всички нетекущи активи, различни от финансови инструменти и активи по отсрочени данъци се 
намират в България 

Информация относно важни клиенти: 
 
Дружеството няма  приходи от сделки с отделни външни клиенти, които възлизат на 10 % или повече от 
приходите на предприятието за всеки отделен клиент.  


