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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Наименование на предприятието
„БИЛБОРД” АД

Съвет на директорите
· Калин Василев Генчев – Председател;
· Стефан Василев Генчев – Изпълнителен директор;
· Десислав Грозев Томов – член на СД;
· Борислав Христов Борисов – член на СД.

Съставител
Камен Петров Каменов

Одитен комитет
· Валери Василев Танов – Председател;
· Даниела Илчева Пеева;
· Станимир Стефанов Генчев.

Държава на регистрация на предприятието
Република България

Седалище и адрес на регистрация
гр. София, пл. „България” 1, НДК, АИ 4

Обслужващи банки
· Юробанк И Еф Джи България АД;
· Сосиете Женерал Експребанк АД;
· Уникредит Булбанк АД;
· Банка Пиреос България АД;
· Интернешънъл Асет Банк АД.

Брой служители към 31.12.2014 г.
84

Предмет на дейност и основна дейност на предприятието
Печат, предпечат и реклама

Дата на индивидуалния финансов отчет
31.12.2014 г.

Период на индивидуалния финансов отчет – текущ период
01.01.2014 – 31.12.2014 г.

Период на сравнителната информация – предходен период
01.01.2013 – 31.12.2013 г.
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БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Този индивидуален финансов отчет е изготвен във всички съществени аспекти, в съответствие с
Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), издадени от Съвета по международни
счетоводни стандарти (СМСС) и разясненията за тяхното прилагане, издадени от Комитета за
разяснение на МСФО (КРМСФО), приети от Европейския съюз (ЕС) и приложими в Република
България. Финансовият отчет е изготвен съгласно принципа за историческа цена, който е
модифициран по отношение на земи и финансови активи на разположение за продажба.

НОВИ СТАНДАРТИ, ИЗМЕНЕНИЯ НА СТАНДАРТИ И РАЗЯСНЕНИЯ, КОИТО СА В
СИЛА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА И СА ПРИЛОЖИМИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Следните нови стандарти, изменения на стандарти и разяснения са задължителни при изготвянето
на финансовите отчети, изготвени за счетоводни периоди започващи на или след 1 януари 2014 г., и
са приложими за дейността на Дружеството:

МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети” и последващи изменения на МСС 27
„Индивидуални финансови отчети” (публикувани от СМСС през май 2011 г., приети от
Европейската комисия през декември 2012 г., в сила за отчетни периоди започващи на или
след 1 януари 2014 г.) Новият стандарт доработва съществуващите принципи чрез
идентифицирането на концепцията за контрол като определящ фактор при решаването на това дали
едно предприятие следва да бъде включено в консолидираните финансови отчети на предриятието
майка. Стандартът дава допълнителни насоки с цел да подпомогне определянето на това дали има
контрол, когато тази оценка е трудна. Стандартът подменя ПКР 12 и части от МСС 27. Стандартът и
последващите изменения са приложени при изготвянето на консолидирания финансов отчет на
Групата, на която Дружеството е майка.

МСФО 12 „Оповестяване на участия в други предприятия” (публикуван от СМСС през май
2011 г., приет от Европейската комисия през декември 2012 г., в сила за отчетни периоди
започващи на или след 1  януари 2014  г.) Новият стандарт включва всеобхватни изисквания за
опвестявания относно всички форми на участие в други предприятия, включително съвместни
дейности, асоциирани предприятия, предприятия със специална цел и други извънбалансови
ангажименти. Стандартът е приложен при изготвянето на консолидирания финансов отчет на
Групата, на която Дружеството е майка.

МСС 36 (Изменение) „Оповестяване на възстановимата стойност на нефинансови активи”
(публикувано от СМСС през май 2013 г., прието от Европейската комисия през декември 2013
г., в сила за отчетни периоди започващи на или след 1 януари 2014 г.) Изменението пояснява, че
обхватът на оповестяванията на информация относно възстановимата стойност на активите, когато
тази сума е определена въз основа на справедливата стойност, намалена с разходите по изваждане
от употреба, се ограничава до обезценените активи. Дружеството прилага измененията в стандарта,
но това няма съществен ефект върху финансовите отчети.

НОВИ СТАНДАРТИ, ИЗМЕНЕНИЯ НА СТАНДАРТИ И РАЗЯСНЕНИЯ, КОИТО ЩЕ
БЪДАТ В СИЛА ПРЕЗ 2015  ГОДИНА ИЛИ СЛЕД ТОВА,  ПРИЛОЖИМИ СА ЗА
ДРУЖЕСТВОТО И СА ПРИЕТИ ПО-РАНО

Няма нови стандарти, изменения на стандарти и разяснения, които по желание да са приети по-рано
от Дружеството през 2014 г.
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БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

НОВИ СТАНДАРТИ, ИЗМЕНЕНИЯ НА СТАНДАРТИ И РАЗЯСНЕНИЯ, КОИТО СА В
СИЛА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 2014ГОДИНА, НО НЕ СА ПРИЛОЖИМИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Следните нови стандарти, изменения на стандарти и разяснения са задължителни при изготвянето
на финансовите отчети, изготвени за счетоводни периоди, започващи на или след 1 Януари 2014 г.,
но не са приложими за дейността на Дружеството:

· МСФО 11 „Съвместни дейности” и последващи изменения на МСС 28 „Инвестиции в
асоциирани и съвместни предприятия”

· МСФО 10, МСФО 11 & МСФО 12 (Изменения) „Преходни разпоредби”
· МСФО 10, МСФО 11 & МСС 27 (Изменения) „Инвестиционни предприятия”
· МСС 32 (Изменение) „Нетиране на финансови активи и финансови пасиви”
· МСС 39 (Изменение) „Новация на деривативи и продължаване на отчитането на хеджиране”

НОВИ СТАНДАРТИ, ИЗМЕНЕНИЯ НА СТАНДАРТИ И РАЗЯСНЕНИЯ, КОИТО ЩЕ
БЪДАТ В СИЛА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА ИЛИ СЛЕД ТОВА, ПРИЛОЖИМИ
СА ЗА ДРУЖЕСТВОТО, НО НЕ СА ПРИЕТИ ПО-РАНО

Следните нови стандарти, изменения на стандарти и разяснения на съществуващи стандарти са
публикувани и са задължителни за счетоводни периоди започващи на или след различни дати, най-
ранната от които е 17 юни 2014 г. и са приложими за Дружеството:

МСФО 9 „Финансови инструменти” (публикуван от СМСС през юли 2014 г., очаква се
приемане от Европейската комисия, в сила за отчетни периоди започващи на или след 1
януари 2018 г.) Пакетът от подобрения, които се представят в МСФО 9, включва логически модел
за класификация и оценяване, единен, с поглед към бъдещето модел на обезценка на „очаквани
загуби” и съществено реформиран подход към отчитане на хеджирането, както следва:

· Класификация и оценка: МСФО 9 въвежда един логически подход за класификацията на
финансови активи, който се води от характеристиките на паричния поток и от бизнес
модела, в съответствие с който се държи актива. Този единен, принципно-базиран подход
заменя съществуващите в момента изисквания, които са базирани на правила, и които по
общо мнение се приемат като прекалено сложни и трудни за прилагане. Новият модел има
като резултат също така и прилагането на единен модел на обезценка, който е приложим за
всички финансови инструменти, премахвайки по този начин един източник на сложност,
който се асоциираше с предишните изисквания за счетовотно отчитане.

· Обезценка:  МСФО 9  въвежда един нов модел на обезценка на очаквани загуби,  който ще
изисква по-навременното признаване на очаквани кредитни загуби. По-конкретно, новият
стандарт изисква от предприятията да отчитат очаквани кредитни загуби от момента, в
който финансовите инструменти са първоначално признати и да признават пълните
очаквани загуби през целият период, обхванат от финансовите инструменти, на една по-
своевременна база.

· Отчитане на хеджирането:  МСФО 9  въвежда един съществено реформиран модел на
отчитане на хеджирането заедно с подобрени оповестявание относно дейностите, свързани
с управлението на риска.

· Собствен кредит: МСФО 9 също така премахва изменчивостта в печалбата или загубата,
която беше причинена от промени в кредитния риск на задължения, за които е избрано да
бъдат отчитани по справедлива стойност. Тази промяна в начина на отчитане означава, че
печалбите, които са причинени от влошаването на собствения кредитен риск на
предприятието по отношение на подобни задължения, няма повече да бъдат признавани в
печалбата или загубата.
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БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Дружеството ще прилага новия стандарт, след приемането му от Европейската комисия. Към
момента потенциалното влияние на стандарта върху финансовите отчети не може да бъде оценено.

МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти” (публикувано от СМСС през май 2014 г., очаква
се приемане от Европейската комисия, в сила за отчетни периоди започващи на или след 1
януари 2017 г.) Основният принцип на новия стандарт е предприятията да признават приходите по
начин, отразяващ трансфера на стоки или услуги към клиентите и в стойности, които рефлектират
престацията (т.е. плащането), която предприятието очаква да получи в замяна на тези стоки или
услуги. Новият стандарт също така има за резултат въвеждането на подобрени оповестявания
относно приходите, предоставянето на насоки за транзакции, които преди това не са били
адресирани в пълнота (например приходи от продажби на услуги и модификации в договорите),
както и подобряването на насоките по отношение на договорености, включващи много елементи.
Дружеството ще прилага новия стандарт, след приемането му от Европейската комисия. Към
момента не се очаква новият стандарт да окаже съществено изменение върху финансовите отчети на
Дружеството.

МСС 1 (Изменения) „Инициатива за оповестяванията” (публикувано от СМСС през декември
2014 г., очаква се приемане от Европейската комисия, в сила за отчетни периоди започващи
на или след 1  януари 2016  г.) Измененията в стандарта са предназначени допълнително да
окуражат предприятията да прилагат професионална преценка при определянето каква информация
да оповестят в техните финансови отчети. Например измененията поясняват, че съществеността се
прилага към финансовите отчети в тяхната цялост и включването на несъществена информация
може да окаже негативно влияние на полезността на финансовите оповестявания. В допълнение на
това, измененията поясняват, че предприятията следва да използват професионална преценка при
определянето къде и в каква последователност е предоставена информацията във финансовите
оповестявания. Дружеството ще прилага измененията в стандарта, след приемането им от
Европейската комисия. Към момента не се очаква това да окаже съществен ефект върху
финансовите отчети на Дружеството.

КРМСФО 21 „Налози” (публикувано от СМСС през Май 2013 г., прието от Европейската
комисия през юни 2014 г.,  в сила за отчетни периоди започващи на или след 17 юни 2014 г.)
КРМСФО 21 е интерпретация на МСС 37. МСС 37 задава критерии за признаването на задължения,
един от които е изискването предприятието да има настоящо задължение в резултат на минало
събитие (познато като задължаващо събитие). Разяснението уточнява, че задължаващото събитие,
което поражда задължение за плащане на данъчни задължения, извън тези свързани с данъците
върху дохода, е действието, описано в релевантните регулаторни разпоредби, което прави
плащането на такива задължения задължително. Дружеството ще прилага Разяснението след
неговото влизане в сила. Към момента не се очаква прилагането на това Разяснение да окаже
съществен ефект върху финансовата информация на Дружеството.

Годишни изменения на МСС/МСФО Цикъл 2010 – 2012 и Цикъл 2011 – 2013 (публикувани от
СМСС през декември 2013 г., приети от Европейската комисия през декември 2014 г., в сила
за отчетни периоди започващи на или след 1 януари или 1 девруари 2015 г.) Измененията касят
следните стандарти и съответни области:

· МСФО 1 – значение на „ефективни МСФО”;
· МСФО 2 – дефиниция на условие за (безусловно) придобиване на право;
· МСФО 3 – отчитане на условно възнаграждение при бизнес комбинации и ограничение в

обхвата за съвместни предприятия;
· МСФО 8  – агрегиране на оперативни сегменти и равнение между сбора на активите на

сегментите, подлежащи на отчитане и активите на предприятието;
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БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

· МСФО 13 – текущи вземания и задължения и обхват на параграф 52 (портфолио
изключение);

· МСС 16 – модел на преоценка – пропорционално преизчисление на натрупаната
амортизация;

· МСС 24 – ключов управленски персонал;
· МСС 38 – модел на преоценка – пропорционално преизчисление на натрупаната

амортизация;
· МСС 40 – поясняване на взаимовръзката между МСФО 3 и МСС 40 при класифициране на

имот като инвестиционен имот или имот, ползван от собственика.
Дружеството ще прилага измененията в стандартите,  след влизането им в сила,  като това не се
очаква да окаже съществен ефект върху финансовите му отчети.

Годишни изменения на МСС/МСФО Цикъл 2012 – 2014 (публикувани от СМСС през
септември 2014 г., очаква се приемане от Европейската комисия, в сила за отчетни периоди
започващи на или след 1  януари 2016  г.) Измененията касят следните стандарти и съответни
области:

· МСФО 5 – промени в метода на отписване;
· МСФО 7 – обслужващи договори и приложимост на измененията на МСФО 7 при

съкратени междинни финансови отчети;
· МСС 19 – дисконтов процент: проблем при регионални пазари; и
· МСС 34 – оповестяване на информация „на друго място в междинния финансов доклад”.

Дружеството ще прилага измененията в стандартите, след приемането им от Европейската комисия,
като това не се очаква да окаже съществен ефект върху финансовите му отчети.

НОВИ СТАНДАРТИ, ИЗМЕНЕНИЯ НА СТАНДАРТИ И РАЗЯСНЕНИЯ, КОИТО ЩЕ
БЪДАТ В СИЛА ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА ИЛИ СЛЕД ТОВА, НО НЕ СА
ПРИЛОЖИМИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Следните нови стандарти, изменения на стандарти и разяснения на съществуващи стандарти са
публикувани и са задължителни за счетоводни периоди, започващи на или след различни дати, най-
ранната, от които е 1 февруари 2015 г., но не са приложими за Дружеството:

· МСФО 10 и МСС 28 (Изменения) „Продажба или вноска на активи между инвеститор и
негово асоциирано или съвместно предприятие”

· МСФО 10, МСФО 12 и МСС 28 (Изменения) „Инвестиционни дружества: прилагане на
изключението за консолидация”

· МСФО 11 (Изменения) „Отчитане на придобиване на инвестиция в съвместни дейности”
· МСФО 14 „Регулаторни сметки за бъдещи периоди”
· МСС 16 и МСС 38 (Изменения) „Пояснение на приемливите методи на амортизация”
· МСС 16 и МСС 41 (Изменения) „Плододаващи растения”
· МСС 19 (Изменение) „Дефинирани планове за доходи: вноски от служителите”
· МСС 27 (Изменения) „Метод на собствения капитал в индивидуални финансови отчети”
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СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ

Промени в счетоводната политика

Възприетата счетоводна политика е последователна с прилаганата през предходната година.

Текущи и нетекущи активи

Актив се класифицира като текущ, когато отговаря на някой от следните критерии:

· очаква да реализира актива или възнамерява да го продаде или употреби в своя нормален
оперативен цикъл;

· държи актива предимно с цел търгуване;

· очаква да реализира актива в рамките на дванадесет месеца след края на отчетния период; или

· активът е парични средства или парични еквиваленти (съгласно дефиницията на МСС 7), освен
ако за актива няма ограничение да бъде разменян или използван за уреждане на пасив в
продължение най-малко на дванадесет месеца след края на отчетния период.

Актив се класифицира като нетекущ ако не отговаря на критериите за класифициране като текущ.

Имоти, машини и съоръжения

Активи се отчитат като имоти, машини и съоръжения когато отговарят на критериите на МСС 16 за
признаване и имат цена на придобиване, равна или по-висока от 500 лв. Активите, които имат цена
на придобиване по-ниска от посочената, се отчитат като текущи разходи за периода на придобиване
в съответствие с одобрената счетоводна политика. Всеки имот, машина и съоръжение се оценява
при придобиването му по цена на придобиване, определена в съответствие с изискванията на
МСС 16.

Дружеството е приело да отчита земята по модела на справедливата стойност. Отчетната стойност
на земята в индивидуалния отчет за финансовото състояние представлява справедливата стойност
към датата на преоценката.  През 2012  г.  в следствие на несигурната икономическа среда  и
перспективите за развитие пред Дружеството Ръководството преценява, че справедливата стойност
на земята не се различава съществено от нейната цена на придобиване през 2007 г. и 2011 г., когато
последната е била закупена. Дружеството извършва периодични преоценки на земята, за да се
осигури че отчетната стойност на земята към датата на индивидуалния отчет за финансовото
състояние не се различава съществено от нейната справедлива стойност. Земята не се амортизира.
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СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Имоти, машини и съоръжения (продължение)

Увеличение на справедливата стойност при преоценка на земята се признава в друг всеобхватен
доход –  резерв от преоценка,  като част от собствения капитал,  освен ако увеличението не
компенсира предходно намаление на стойността на същия актив отчетено като загуба, в който
случай увеличението се отчита като печалба до размера на признатата в предходни периоди загуба.
Намаление на справедливата стойност в резултат на преоценка на земя се отчита като намаление на
друг всеобхватен доход (резерв от преоценка) до размера на натрупания положителен резерв от
преоценка, като евентуално надвишение се отчита като текуща загуба в индивидуалния отчет за
всеобхватния доход.

Другите имоти, машини и съоръжения се отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаната
амортизация и загубите от обезценка, ако има такива.

Последващи разходи, свързани с отделен имот, машина и съоръжение, се отчитат в увеличение на
балансовата стойност на актива, ако е спазен принципът на признаване определен в МСС 16.
Раходите за текущото обслужване на имоти, машини и съоръжения се отчитат в печалба или загуба
в момента на извършването им.

Балансовата стойност на даден имот, машина и съоръжение се отписва при продажба на актива или
когато не се очакват никакви други икономически изгоди от използването на актива, или при
освобождаване от актива.

Печалбата или загубата, възникваща от отписването на имот, машина и съоръжение се включват в
печалбата или загубата,  когато активът се отпише,  освен ако МСС 17  не изисква друго при
продажба и обратен лизинг. Печалбите или загубите, възникващи при отписване на имот, машина
или съоръжение се определят като разлика от между нетните постъпления от продажбата, ако има
такива, и балансовата стойност на актива.

Имотите, машините и съоръженията се амортизират по линейния метод за периода на очаквания
полезен живот.

Остатъчната стойност и полезният живот на актив се преразглеждат при приключването на всяка
финансова година и ако очакванията се различават от предишните приблизителни оценки,
промените се отчитат като промяна в счетоводните приблизителни оценки в съответствие с МСС 8
Счетоводни политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки.

Амортизацията започва да се начислява от момента, в който имотите, машините и съоръженията са
налични в предприятието, на мястото и в състоянието, необходими за експлоатацията им по начина,
предвиден от ръководството. Амортизацията на активите се преустановява на по-ранната от двете
дати:

· датата на която са класифицирани като държани за продажба съгласно МСФО 5 или
· датата на отписване на активите.

Амортизацията не се преустановява в периоди на престои или изваждане от активна употреба.
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СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Имоти, машини и съоръжения (продължение)

Средният полезен живот в години за основните групи нетекущи материални активи, е както следва:

Група Години
Машини и съоръжения 12-33
Компютърна техника 2
Транспортни средства 5
Стопански инвентар 7
Други 25

Обезценка на имоти, машини и съоръжения
Съгласно изискванията на МСС 36, към края на отчетния период се прави преценка дали
съществуват индикации, че стойността на даден актив от Имотите, машините и съоръженията е
обезценена. В случай на такива индикации се изчислява възстановимата стойност на актива и се
определя загубата от обезценка. В случай, че не е възможно да се определи възстановимата
стойност на отделния актив, Дружеството определя възстановимата стойност на единицата,
генерираща парични потоци, към която активът принадлежи.

Възстановимата стойност е по-високата от справедливата стойност, намалена с разходите за
продажба и стойността в употреба. При оценяване стойността в употреба, очакваните бъдещи
парични потоци се дисконтират до настоящата им стойност чрез дисконтова ставка преди данъчно
облагане, която отразява настоящата пазарна оценка на стойността на парите и специфичните за
актива рискове.

Ако възстановимата стойност на актив (или генерираща парични потоци единица) е по-малка от
балансовата му стойност, то последната се намалява до възстановимата му стойност. Загуба от
обезценка се признава незабавно за разход, освен ако съответният актив се пренася по преоценена
стойност, в който случай загубата от обезценка се счита за намаление на преоценката.

В случай на възстановяване на загубата от обезценка, балансовата стойност на актива (или на
единицата, генерираща парични постъпления) се увеличава до променената му възстановима
стойност, но така, че намалената балансова стойност да не превишава балансовата стойност, която
би била определена при положение, че в предходни периоди не е била признавана загуба от
обезценка за дадения актив (генерираща парични потоци единица). Възстановяването на загуба от
обезценка се признава веднага като приход, освен ако съответният актив се пренася по преоценена
стойност, в който случай възстановяването на обезценка се счита за увеличение на преоценката.

Нематериални активи

Предприятието отчита разграничимите непарични активи без физическа субстанция като
нематериални активи, когато отговарят определението на нематериален актив и критериите за
признаване формулирани в МСС 38.

Дружеството признава като нематериални активи и извършените разходи за вътрешно създадени
нематериални активи.

За да оцени дали вътрешно създаден нематериален актив отговаря на критериите за признаване,
Дружеството класифицира създаването на актив във фаза на научноизследователска дейност или
фаза на развойна дейност. Разходите за научноизследователска дейност се признават на разход в
периода, в който са направени. Нематериален актив създаден в резултат на вътрешна развойна
дейност се признава само ако са налице следните критерии:
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СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Нематериални активи (продължение)

· Техническа изпълнимост на завършването на нематериален актив, така че той да бъде на
разположение за ползване или продажба;

· Дружеството има намерение да завърши нематериалния актив и да го използва или продаде;
· Дружеството има възможност да използва или продаде нематериалния актив;
· Нематериалният актив ще генерира вероятни бъдещи икономически ползи;
· Наличие на адекватни технически, финансови и други ресурси за приключване на

развойната дейност и за ползването или продажбата на нематериалния актив;
· Разходите, отнасящи се до нематериалния актив по време на неговото разработване могат да

се определят надеждно.

Първоначално нематериалните активи се отчитат по цена на придобиване.

Цената на придобиване на отделно придобит нематериален актив се определя съгласно МСС 38 и
включва:
· покупната цена, вносните мита и невъзстановимите данъци върху покупката,търговските

отстъпки и рабати се приспадат; и
· всякакви свързани разходи за подготовката на актива за неговото очаквано използване.

Цената на придобиване на нематериален актив придобит в замяна с непаричен актив се измерва по
справедлива стойност, освен ако:
· разменната дейност няма търговска същност; или
· справедливата стойност нито на получения актив, нито на дадения актив, може да бъде

измерена надеждно.

Придобитият актив се измерва по този начин, дори ако предприятието не може незабавно да отпише
дадения актив. Ако придобитият актив не е оценен по справедлива стойност, неговата цена на
придобиване се измерва по балансовата стойност на дадения актив.

Цената на придобиване на вътрешносъздаден нематериален актив, съгласно МСС 38 е неговата
себестойност, включваща сумата на разходите, направени от датата, на която нематериалният актив
е отговорил за първи път на критериите за признаване.

Нематериалните активи се отчитат след придобиването по цена на придобиване, намалена с
натрупаната амортизация и натрупани загуби от обезценка.
Предприятието оценява дали полезният живот на нематериален актив е ограничен или неограничен
и ако е ограничен, продължителността на, или броя на производствените или сходни единици,
съставляващи този полезен живот.
Нематериален актив се разглежда като имащ неограничен полезен живот когато, на базата на анализ
на съответните фактори, не съществува предвидимо ограничение за периода, през който се очаква
активът да генерира нетни парични потоци за предприятието.
Нематериалните активи с ограничен полезен живот се амортизират, а нематериалните активи с
неограничен полезен живот не се амортизират.

Нематериалните активи, които подлежат на амортизация се амортизират по линейния метод за
срока на определения полезен живот.

Амортизацията започва да се начислява, когато активът е на разположение за ползване, т.е. когато
той е на мястото и в състоянието,  необходимо за способността му да работи по начин,  очакван от
ръководството.
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СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Нематериални активи (продължение)

Начисляването на амортизацията се прекратява на по-ранната от:
· датата,  на която активът е класифициран като държан за продажба (или включен в групата за

освобождаване, която е държана за продажба) в съответствие с МСФО 5; и
· датата, на която активът е отписан.

Средният полезен живот в години за основните групи амортизируеми нематериални активи, е както
следва:

Група Години
Софтуер 7 – 25
Права върху интелектуална собственост 5-10
Други 12

Обезценка на нематериални активи

Съгласно изискванията на МСС 36 към края на всеки отчетен период се прави преценка дали
съществуват индикации, че стойността на нетекущите нематериални активи е обезценена. В случай
на такива индикации се изчислява възстановимата стойност на активите и се определя загубата от
обезценка.

Нематериални активи с неопределен полезен живот и нематериални активи, които не са на
разположение за ползване, се тестват за обезценка ежегодно и също така, когато съществува
индикация за обезценка на актива.

Финансови активи

Финансов актив е всеки актив, който представлява:

· парични средства;
· инструмент на собствения капитал на друго предприятие;
· договорно право:

- да се получат парични средства или друг финансов актив от друго предприятие; или
- да се разменят финансови активи или финансови пасиви с друго предприятие при условия,

които са потенциално благоприятни за предприятието;
· договор, който ще бъде или може да бъде уреден в собствени инструменти на собствения

капитал на емитента, и е:
- недериватив, за който предприятието е или може да бъде задължено да получи променлив

брой от инструменти собствения капитал на предприятието; или
- дериватив, който ще бъде или може да бъде уреден чрез размяна на фиксирана сума парични

средства или друг финансов актив за фиксиран брой от собствените капиталови инструменти
на предприятието. За тази цел инструментите на собствения капитал на предприятието не
включват упражняеми финансови инструменти, класифицирани като инструменти на
собствения капитал, които налагат на предприятието задължението да предостави на друга
страна пропорционален дял от нетните активи на предприятието само при ликвидация, или
инструменти, които са договори за бъдещо получаване или предоставяне на инструменти на
собствения капитал на предприятието.
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СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
Финансови активи (продължение)

Финансвите активи се класифицират в следните категории съгласно изискванията на МСС 39:

· Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата:
- държан за търгуване финансов актив;
- Определен при първоначалното му признаване от предприятието за отчитане по справедлива

стойност в печалбата или загубата.
· Инвестиции държани до падеж;
· Кредити и вземания;
· Финансови активи на разположение за продажба.

Предприятието признава финансов актив или финансов пасив в индивидуалния отчет за
финансовото състояние, когато и само когато предприятието става страна по договорните условия
на инструмента.

При първоначалното си признаване финансовите активи се отчитат по справедливата им стойност,
плюс в случай на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или
загубата, разходите по сделката, които се отнасят пряко към придобиването или издаването на
финансовия актив.

След първоначалното признаване, предприятието оценява финансовите активи, както следва:

· По справедлива стойност:
- финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата;
- финансови активи на разположение за продажба.

С изключение на инвестиции в инструменти на собствения капитал, които нямат котирана пазарна
цена на активен пазар и чиято справедлива стойност не може да се оцени надеждно, както и
деривативи, които са обвързани с некотирани инструменти на собствения капитал или трябва да се
уредят чрез прехвърлянето на такива некотирани инструменти на собствения капитал, които се
оценяват по цена на придобиване.

· По амортизирана стойност с използването на метода на ефективния лихвен процент:
- кредити и вземания;
- инвестиции, държани до падеж.

Печалби и загуби от финансови активи

· Печалби и загуби, които възникват от промяната на справедливата стойност на финансови
активи се признават както следва:
- печалба или загуба от финансов актив или финансов пасив, класифициран като отчитан по
справедлива стойност в печалбата или загубата, се признава в индивидуалния отчет за
всеобхватния доход.
- печалбата или загубата от финансов актив на разположение за продажба се признава в друг
всеобхватен доход, с изключение на загубите от обезценка и печалбите и загубите от
обменните курсове до момента на отписване на финансовия актив. В този момент натрупаната
печалбата или загубата, призната преди в друг всеобхватен доход, се прекласифицира от
собствен капитал в печалбата или загубата като корекция от прекласификация.

· Лихвата, която се изчислява с използване на метода на ефективния лихвен процент, се признава
в индивидуалния отчет за всеобхватния доход.

· Дивидентите от инструменти на собствения капитал на разположение за продажба се признават
в индивидуалния отчет за всеобхватния доход, когато се установи правото на предприятието да
получи плащане.
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СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
Финансови активи (продължение)

· За финансовите активи, които се отчитат по амортизирана стойност, печалбата или загубата от
актива се признава в индивидуалния отчет за всеобхватния доход, когато финансовият актив
или финансовият пасив се отписва или обезценява и чрез процеса на амортизиране.

Предприятието отписва финансов актив, когато:

· договорните права върху паричните потоци от финансовия актив са изтекли; или
· прехвърля финансовия актив, когато са прехвърлени договорните права за получаване на

парични потоци от финансовия актив или са запазени договорните права за получаване на
паричните потоци от финансовия актив, но е поето договорно задължение за плащане на
парични потоци на един или повече получатели в споразумение и трансферът отговаря на
условията за отписване, съгласно МСС 39.

Условия за отписване на финансов актив:

Когато предприятието прехвърли финансов актив, то оценява степента, до която ще запази
рисковете и ползите от собствеността върху финансовия актив:
· ако предприятието прехвърли в значителна степен всички рискове и ползи от собствеността

върху финансовия актив, предприятието отписва финансовия актив и признава отделно като
активи или пасиви всички права и задължения, създадени или запазени при трансфера;

· ако предприятието запази в значителна степен всички рискове и ползи от собствеността върху
финансовия актив, предприятието продължава да признава финансовия актив;

· ако предприятието нито прехвърля, нито запазва в значителна степен всички рискове и ползи
от собствеността върху финансовия актив, предприятието определя дали е запазило контрол
върху финансовия актив. В този случай, ако:
- предприятието не е запазило контрол, то отписва финансовия актив и признава отделно като

активи или пасиви всички права и задължения, създадени при трансфера.
- предприятието е запазило контрол, то продължава да признава финансовия актив до степента

на продължаващото му участие във финансовия актив.

При отписването на финансовия актив разликата между:
а) неговата балансова стойност; и
б) сумата на полученото възнаграждение (включващо всички получени нови активи, минус

всички поети нови пасиви), и всички натрупани печалби или загуби, които са били признати
директно в собствения капитал се признава в индивидуалния отчет за всеобхватния доход.

Обезценка и несъбираемост на финансови активи

Предприятието преценява към края на всеки отчетен период дали са налице обективни
доказателства за обезценката на финансов актив или на група от финансови активи.

Финансов актив или група от финансови активи се считат за обезценени и са възникнали загуби от
обезценка, когато са налице обективни доказателства за обезценка, произхождащи от едно или
повече събития, които са настъпили след първоначалното признаване на актива (събитие "загуба") и
когато това събитие загуба (или събития) има ефект върху очакваните бъдещи парични потоци от
финансовия актив или от групата финансови активи, които могат да се оценят надеждно. Може да
не е възможно да се идентифицира единично, самостоятелно събитие, което е причинило
обезценката. По-скоро обезценката може да е причинена от комбинирания ефект на няколко
събития.

Загубите, които се очакват в резултат на бъдещите събития, независимо от тяхната вероятност, не се
признават.
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СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Финансови активи (продължение)

Обезценка и несъбираемост на финансови активи (продължение)

· Обезценка на финансови активи, отчитани по амортизирана стойност

Ако има обективни доказателства, че е възникнала загуба от обезценка от кредити и вземания или
от инвестиции, държани до падеж, отчитани по амортизирана стойност, сумата на загубата се
оценява като разлика между балансовата стойност на актива и настоящата стойност на очакваните
бъдещи парични потоци (с изключение на бъдещите кредитни загуби, които не са възникнали),
дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процент за финансовия актив (т. е. ефективният
лихвен процент, изчислен при първоначалното признаване). Балансовата стойност на актива се
намалява и сумата на загубата се признава в индивидуалния отчет за всеобхватния доход.

· Обезценка на финансови активи, отчитани по цена на придобиване
Ако има обективни доказателства, че е възникнала загуба от обезценка на финансов актив отчитан
по цена на придобиване, сумата на загубата от обезценка се оценява като разлика между
балансовата стойност на финансовия актив и настоящата стойност на очакваните бъдещи парични
потоци, дисконтирани с текущия пазарен процент на възвръщаемост за подобен финансов актив.
Загубите се признават в индивидуалния отчет за всеобхватния доход.Такива загуби от обезценка не
подлежат на възстановяване.
· Обезценка на финансови активи на разположение за продажба

Когато спад в справедливата стойност на финансов актив на разположение за продажба е признат
директно в собствения капитал и има обективни доказателства, че активът е обезценен, натрупаната
загуба, която е призната в друг всеобхватен доход, се изважда от капитала и се признава в печалбата
или загубата дори ако финансовият актив не е отписан.
Сумата на натрупаната загуба, която се прекласифицира от собствен капитал в печалбата или
загубата, е разликата между цената на придобиване (нетно от погашения на главницата и
амортизация) и текущата справедлива стойност, минус загубата от обезценка на финансовия актив,
призната преди това в печалбата или загубата.

Загуби от обезценка, признати в печалбата или загубата, за инвестиция в инструмент на собствения
капитал, класифициран като на разположение за продажба, не се възстановяват в печалбата или
загубата.
Загуби от обезценка, признати в печалбата или загубата, за дългов инструмент, класифициран като
на разположение за продажба, се възстановяват, възстановената сума се признава в печалбата или
загубата.
Паричните средства включват парични средства в брой и безсрочни депозити, в лева и във валута.
Паричните еквиваленти са краткосрочни, високоликвидни инвестиции, които са лесно обръщаеми в
конкретни парични суми и съдържат незначителен риск от промяна в стойността им.

Кредити, търговски и други вземания
Кредитите и вземанията са недеривативни финансови активи с фиксирани или определяеми
плащания, които не се котират на активен пазар, с изключение на:
· тези, които предприятието възнамерява да продаде незабавно или в близко бъдеще, които ще

бъдат класифицирани като държани за търгуване и тези, които предприятието определя при
първоначалното признаване като отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата;

· тези, които предприятието определя като на разположение за продажба при първоначалното
признаване; или
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СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Кредити, търговски и други вземания (продължение)

· тези, при които държателят може да няма възможност да възстанови в значителна степен
цялата си първоначална инвестиция, с изключение на случаите, при които причината е
влошаване на кредитното качество и които се класифицират като на разположение за продажба.

Като кредити и вземания се класифицират финансови активи възникнали от директно предоставяне
на стоки, услуги, пари или парични еквиваленти /търговски вземания и кредити/.
Кредитите и вземанията, които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойност.
Кредитите и вземанията, които са без фиксиран падеж се отчитат по себестойност.

Предплатените разходи, които касаят следващи отчетни периоди се представят като авансово
преведени суми на доставчици и се включват в търговските вземания.

Данъци за възстановяване

Данъците за възстановяване включват:

· сумите на възстановимите данъци върху дохода във връзка с облагаемата печалба/данъчната
загуба за периода и платени суми за текущ и предходен период превишаващи дължимите суми;

· сумите на данъчен кредити за възстановяване и прихващане след края на отчетния период и
платени суми за текущ и предходен период превишаващи дължимите суми за други данъци.

Текущите данъчни активи за текущия и предходни периоди се оценяват по сумата, която се очаква
да бъде възстановена от данъчните органи при прилагане на данъчни ставки и данъчни закони,
действащи или очаквани да влязат в сила към края на отчетния период.

Материални запаси

Материални запаси са активи:

· държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност /стоки, продукция/;
· намиращи се в процес на производство за такава продажба /незавършено производство/;
· материални запаси, които се изразходват в производствения процес или при предоставяне на

услуги;/материали, суровини/

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността или нетната реализуема
стойност.

Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването,
преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до сегашното
състояние и местоположение.

Разходите по закупуване на материалните запаси включват покупната цена, вносните мита и други
невъзстановими данъци, транспортните разходи и др., които директно могат да се отнесат към
придобиването на стоките материалите и услугите. Търговските отстъпки рабати и др. подобни
компоненти се приспадат при определяне на покупната стойност.

Разходите за преработка включват преки разходи и систематично начислявани постоянни и
променливи общи разходи, които се правят при преработване на материалите в готова продукция.

Други разходи се включват в себестойността на материалните запаси само дотолкова, доколкото те
са направени във връзка с довеждането на материалните запаси до настоящото им местоположение
и състояние.
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СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Материални запаси (продължение)

В ограничени случаи разходи по ползвани, кредити които са определени в МСС 23 Разходи по
заеми, се включват в стойността на материалните запаси.

Разходи които не се включват в себестойността на произведената продукция и се признават като
разходи за периода, в който са възникнали са:
· количества материали, труд и други производствени разходи извън нормалните граници;
· разходи за съхранение в склад;
· административни разходи;
· разходи по продажбите.

Потреблението на материални запаси се оценява по средно-претеглена стойност.

Себестойността на материалните запаси може да не е възстановима, в случай че те са повредени или
са цялостно или частично морално остарели, или ако има спад в продажните им цени. Също така
себестойността на материалните запаси може да не бъде възстановима, ако приблизително
определените разходи за завършване или приблизително определените разходи, които ще бъдат
направени за осъществяване на продажбата, са се увеличили. Материалните запаси се намаляват до
нетната реализуема стойност на базата на отделни позиции. При някои обстоятелства обаче може да
бъде подходящо да се групират сходни или свързани позиции.

Към всеки следващ период се прави нова оценка на нетната реализуема стойност. Когато условията,
довели до снижаване на материалните запаси под тяхната себестойност, вече не са налице или
когато има ясно доказателство за увеличение в нетната реализуема стойност заради промяна в
икономическите обстоятелства, сумата на обезценката се възстановява така, че новата балансова
сума е по-ниската от себестойността и преразгледаната нетна реализуема стойност.
Възстановяването е ограничено до сумата на първоначалната обезценка.

При продажба на материални запаси, балансовата сума на тези материални запаси се признава като
разход през периода, през който съответният приход е признат. Сумата на всяка обезценка на
материалните запаси до нетната им реализуема стойност, както и всички загуби от материални
запаси се признават като разходи за периода на обезценката или на възникването на загубите.

Сумата на евентуалното обратно възстановяване на стойността на обезценката на материалните
запаси, възникналa в резултат на увеличението на нетната реализуема стойност, се признава като
намаляване на сумата на признатите разходи за материални запаси през периода, през който
възстановяването е възникнало.

Собствен капитал

Собственият капитал на предприятието се състои от основен капитал, резерви и неразпределена
печалба.

Основен капитал представлява регистриран капитал – представен по номинална стойност съгласно
съдебно решение за регистрация.

При издаването или придобиването на свои инструменти на собствения капитал предприятието
прави различни разходи. Тези разходи обичайно включват регистрация и други законови такси,
изплатени суми на правни, счетоводни и други професионални консултанти и др. подобни. При
капиталова сделка разходите по сделката се отчитат счетоводно като намаление на собствения
капитал (нетно от всички свързани преференции за данък върху доходите) до степента, в която са
допълнителни разходи, пряко свързани с капиталова сделка, които в противен случай биха били
избегнати. Разходите по капиталова сделка, която е изоставена, се признават като разход.
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Собствен капитал (продължение)
Резервите включват:
· Общи резерви – образувани от разпределение на печалба съгласно изискванията на Търговския

закон на Р България и учредителния акт на предприятието;
· Други резерви – образувани по решение на собствениците на капитала.

Неразпределената печалба включва:
· Неразпределена към края на отчетния период натрупана печалба от предходни периоди;
· Непокрита към края на отчетния период натрупана загуба от предходни периоди;
· Печалба/загуба от периода.

Текущи и нетекущи пасиви

Пасив се класифицира като текущ, когато отговаря на някой от следните критерии:

· Предприятието очаква да уреди пасива в своя нормален оперативен цикъл;
· Предприятието държи пасива предимно с цел търгуване;
· Пасивът следва да бъде уреден в рамките на дванадесет месеца след края на отчетния период;

или
· Предприятието няма безусловно право да отсрочва уреждането на пасива за период най-малко

дванадесет месеца след края на отчетния период.

Пасив се класифицира като нетекущ ако не отговаря на критериите за класифициране като текущ.
Пасив се класифицира като текущ, когато той следва да се уреди в рамките на дванадесет месеца от
края на отчетния период, дори ако:

· първоначалният срок е бил за период по-дълъг от дванадесет месеца; и
· след края на отчетния период и преди индивидуалния финансов отчет да е одобрен за

публикуване е сключено споразумение за рефинансиране или за нов погасителен план на
дългосрочна база.

Финансови пасиви

Финансов пасив е всеки пасив, който представлява:

· договорно задължение:
- да се предоставят парични средства или друг финансов актив на друго предприятие; или
- да се разменят финансови активи или финансови пасиви с друго предприятие при условия,

които са потенциално неблагоприятни за предприятието; или
· договор, който ще бъде или може да бъде уреден в инструменти на собствения капитал на

предприятието и е:
- недериватив, за който предприятието е или може да бъде задължено да предостави променлив

брой инструменти на собствения си капитал; или
- дериватив, който ще бъде или може да бъде уреден чрез размяна на фиксирана сума парични

средства или друг финансов актив за фиксиран брой инструменти на собствения капитал на
предприятието. За тази цел инструментите на собствения капитал на предприятието не
включват възвръщаеми финансови инструменти, класифицирани като инструменти на
собствения капитал, които налагат на предприятието задължението да предостави на друга
страна пропорционален дял от нетните активи на предприятието само при ликвидация, или
инструменти, които са договори за бъдещо получаване или предоставяне на инструменти на
собствения капитал на предприятието.
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Финансови пасиви (продължение)

Финансвите пасиви се класифицират в следните категории, съгласно изискванията на МСС 39:

· Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата:
- класифицирани като държан за търгуване;
- при първоначалното им признаване се определят от предприятието за отчитане по

справедлива стойност в печалбата или загубата.
· Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност.

Финансови пасиви се признават в индивидуалния отчет за финансовото състояние, когато
предприятието стане страна по договорните условия на инструмента.

При първоначалното признаване финансовите пасиви се отчитат по справедливата им стойност,
плюс в случай на финансови пасиви, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или
загубата, разходите по сделката, които се отнасят пряко към придобиването или издаването на
финансовия пасив.

Последваща оценка на финансови пасиви
· По справедлива стойност се признават следните финансови пасиви:

- финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата; С
изключение на пасивите - деривативи, които са обвързани с некотиран инструмент на
собствения капитал и трябва да се уредят чрез прехвърлянето на некотиран инструмент на
собствения капитал, чиято справедлива стойност не може да се оцени надеждно, които се
отчитат по цена на придобиване;

· По амортизирана стойност с използването на метода на ефективния лихвен процент- всички
останали финансови пасиви

Признаване на печалби и загуби от финансови пасиви

· Печалби и загуби от финансови пасиви, класифицирани като отчитани по справедлива стойност
в печалбата или загубата, се признават в индивидуалния отчет за всеобхватния доход;

· Печалбата или загубата от финансови пасиви които се отчитат по амортизирана стойност се
признава в индивидуалния отчет за всеобхватния доход, когато финансовия пасив се отписва и
чрез процеса на амортизиране.

Предприятието отписва финансов пасив (или част от финансовия пасив), когато той е погасен - т. е.
когато задължението, определено в договора, е отпаднало, анулирано или срокът му е изтекъл.

При отписване на финансов пасив разликата между балансовата стойност на финансов пасив (или
на част от финансов пасив), който е прекратен или прехвърлен на трета страна, и платеното
възнаграждение, включително прехвърлените и поети непарични активи и пасиви, се признава в
индивидуалния отчет за всеобхватния доход.

Търговски и други задължения и кредити

Кредити, търговски и други задължения са финансови пасиви възникнали от директно получаване
на стоки, услуги, пари или парични еквиваленти от доставчици и кредитори.

След първоначалното признаване кредитите и търговските задълженията, които са без фиксиран
падеж се отчитат по оценената при придобиването им стойност.
Кредитите и задълженията, които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойност.
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Данъчни задължения

Текущите данъчни задължения на предприятието включват:

· Текущият данък върху дохода за текущия и предходни периоди се признава като пасив до
степента, до която не е платен;

· Текущи задължения за данъци съгласно други данъчни закони.

Текущите данъчни пасиви за текущия и предходни периоди се оценяват по сумата, която се очаква
да бъде платена на данъчните органи при прилагане на данъчни ставки и данъчни закони, дейст-
ващи към края на отчетния период.

Задължения към персонала и провизии за дългосрочни доходи на персонала

Задължения към персонал включват задължения на предприятието по повод на минал труд,
положен от наетия персонал, и съответните осигурителни вноски, които се изискват от
законодателството. Съгласно изискванията на МСС 19 се включват и начислените краткосрочни
доходи на персонала с произход неползвани отпуски на персонала и начислените на база на
действащите ставки за осигуряване, осигурителни вноски върху тези доходи.

Съгласно изискванията на Кодекса на труда предприятията в страната са задължени при
прекратяване на трудовите правоотношения със служител, който е достигнал пенсионна възраст да
му изплащат еднократна сума за обезщетение от 2 до 6 работни заплати в зависимост от трудовия
му стаж в предприятието. Предприятието е изчислило евентуалния размер на задължението за това
обезщетение, но поради несъществения му размер, както и ниската средна възраст на персонала не е
начислило провизия в настоящия индивидуален финансов отчет.

Провизии

Провизиите са задължения с неопределена срочност или сума. Провизии се признават по повод на
конструктивни и правни задължения възникнали в резултат на минали събития съгласно
изискванията на МСС 37.

Правно задължение е задължение, което произлиза от:

· договор (според неговите изрични клаузи и по подразбиране);
· законодателство; или
· друго действие на закона.

Конструктивно задължение е задължение, което произлиза от действията на предприятието, когато:

· на базата на установена тенденция на предходна практика, публикувани политики или
достатъчно специфично текущо твърдение предприятието е показало на други страни, че е
готово да приеме определени отговорности; и

· като резултат предприятието създава у другите страни определено очакване, че ще изпълни
тези отговорности.

Провизия се признава тогава, когато:

· предприятието има настоящо задължение (правно или конструктивно) като резултат от минали
събития;

· има вероятност за погасяване на задължението да бъде необходим поток ресурси,  съдържащ
икономически ползи; и

· може да бъде направена надеждна оценка на стойността на задължението.
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Провизии (продължение)

Ако тези условия не са изпълнени, провизия не се признава.

Провизиите се признават по най-добрата приблизителна оценка на ръководството на предприятието
към края на отчетния период за разходите, необходими за уреждане на настоящото задължение.

Признатите суми на провизии се преразглеждат към всеки край на отчетен период и се
преизчисляват с цел да се отрази най-добрата текуща оценка.

Отсрочени данъчни активи и пасиви

Отсрочените данъчни активи и пасиви се признават за временни разлики между данъчната основа
на активите и пасивите и тяхната балансова стойност към края на отчетния период.

Отсрочен данъчен пасив се признава за всички дължими в бъдещи периоди суми на данъци
свързани с облагаеми временни разлики.

Отсрочен данъчен актив се признава за възстановимите в бъдещи периоди суми на данъци, свързани
с приспадащи се временни разлики, пренос на неизползвани данъчни загуби и кредити до степента,
до която е вероятно да съществува облагаема печалба, срещу която да могат да се използват.

Към края на всеки отчетен период предприятието преразглежда непризнатите отсрочени данъчни
активи. Предприятието признава непризнатите в предходен период отсрочени данъчни активи до
степента, до която се е появила вероятност бъдещата облагаема печалба да позволява
възстановяването на отсрочен данъчен актив.

Балансовата стойност на отсрочените данъчни активи се преразглежда към края на всеки отчетен
период. Предприятието намалява балансовата стойност на отсрочените данъчни активи до степента,
до която вече не е вероятно да бъде реализирана достатъчна облагаема печалба, която да позволява
да се оползотвори ползата от част или целия отсрочен данъчен актив. Всяко такова намаление се
проявява обратно до степента, до която е станало вероятно да се реализира достатъчна облагаема
печалба.

Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват по данъчните ставки, които се очаква да бъдат в
сила за периода, в който активът се реализира или пасивът се уреди/погаси въз основа на данъчните
ставки (и данъчни закони), действащи или очаквани да влязат в сила към края на отчетния период.

Отсрочените данъци се признават като приход или разход и се включват в печалбата или загубата за
периода, освен до степента, до която данъкът възниква от операция или събитие, което е признато
през същия или различен период директно в собствения капитал.

Печалба или загуба за периода

Предприятието признава всички елементи на приходите и разходите през периода в печалбата или
загубата, освен ако даден МСФО не изисква или разрешава друго.

Някои МСФО определят обстоятелства, при които предприятието признава конкретни позиции
извън печалбата или загубата през текущия период. Други МСФО изискват или разрешават
компонентите на друг всеобхватен доход, които отговарят на дефиницията на Общите положения за
приходи и разходи,  да бъдат изключени от печалбата или загубата.  Към 31  декември 2014  няма
такива компоненти.
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Разходи

Предприятието отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи.

Разходи се признават, когато възникне намаление на бъдещите икономически изгоди, свързани с
намаление на актив или увеличение на пасив, което може да бъде оценено надеждно. Признаването
на разходите за текущия период се извършва тогава,  когато се начисляват съответстващите им
приходи.

Когато икономическите изгоди се очаква да възникнат през няколко отчетни периода и връзката на
разходите с приходите може да бъде определена само най-общо или косвено, разходите се
признават на базата на процедури за систематично и рационално разпределение.

Разход се признава незабавно в индивидуалния отчет за всеобхватния доход,  когато разходът не
създава бъдеща икономическа изгода или когато и до степента, до която бъдещата икономическа
изгода не отговаря на изискванията или престане да отговаря на изискванията за признаване на
актив в индивидуалния отчет за финансовото състояние.

Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност
на платените или предстоящи за плащане суми.

Приходи

Приход е брутен поток от икономически ползи през периода, създаден в хода на обичайната
дейност на предприятието, когато тези потоци водят до увеличаване на собствения капитал,
различни от увеличенията, свързани с вноските на акционерите.

Предприятието отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове дейности.

Приходите се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежащото за получаване
плащане или възнаграждение.

Признаването на приходите се извършва при спазване на приетата счетоводна политика за следните
видове приходи:

· Приходът от продажбата на стоки и продукция се признава, когато са били изпълнени всички
следващи условия:
- предприятието е прехвърлило на купувача съществени рискове и ползи от собствеността

върху стоките и продукцията;
- предприятието не запазва продължаващо участие в управлението на стоките и продукцията,

доколкото то обикновено се свързва със собствеността, нито ефективен контрол над
продаваните стоки и продукция;

- сумата на прихода може надеждно да бъде оценена;
- вероятно е икономическите ползи, свързани със сделката, да се получат от предприятието; и
- направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат

надеждно да бъдат оценени.
· Приходът от продажба на услуги се признава,  когато резултатът от една сделка може да се

оцени надеждно. Приходът, свързан със сделката, се признава в зависимост от етапа на
завършеност на сделката към края на отчетния период.  Резултатът от една сделка може да се
оцени надеждно, когато са изпълнени всички следващи условия:
- сумата на прихода може да бъде надеждно оценена ;
- вероятно предприятието ще има икономически ползи, свързани със сделката;
- етапа на завършеност на сделката към края на отчетния период може надеждно да се оцени; и
-  разходите,  направени по сделката,  както и разходите за завършване на сделката може

надеждно да бъдат оценени.
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Приходи (продължение)

Междинните и авансовите плащания, направени от клиентите, обикновено не отразяват
извършените услуги.

Етапът на завършеност на една сделка може да се определи по различни методи.  В зависимост от
характера на сделката методите може да включват:

· преглед на извършената работа;
· извършените до момента услуги като процент от общия обем на услугите,  които трябва да

бъдат извършени; или
· частта, която направените до момента разходи представляват от общия обем на предвидените

разходи по сделката. Само разходите, които отразяват извършените до момента услуги, се
включват в направените до момента разходи. Само разходите, които отразяват извършените
услуги или услугите,  които трябва да бъдат извършени,  се включват в общия обем на
предвидените разходи по сделката.

Приходи от лихви, възнаграждения за права и дивиденти, се признават, когато:

· е възможно предприятието да има икономически ползи, свързани със сделката; и
· сумата на приходите може надеждно да бъде оценена.

Приходите от лихви, възнаграждения за права и дивиденти се признават както следва:

· лихвата се признава по метода на ефективната лихва съгласно МСС39;
·  възнагражденията за права се признават, на база на счетоводния принцип на начисляване,

съгласно съдържанието на съответното споразумение;
· дивидентите се признават, когато се установи правото на акционера да получи плащането;

Неплатена лихва, натрупана преди придобиването на лихвоносна инвестиция - последвалите
лихвени постъпления се разпределят между периода преди придобиването и този след
придобиването. Само частта след придобиването се признава за приход.

Дивиденти по капиталови ценни книжа обявени от печалбите преди придобиването се признават в
печалбата или загубата при установяване на правото да получи дивидент, независимо от това дали
дивидентите се отнасят за печалба реализирана преди или след придобиването.

Възнагражденията за права се начисляват съгласно условията на съответното споразумение и
обикновено се признават на тази основа, освен ако с оглед разпоредбите на споразумението е по-
подходящо приходът да се признава на друга системна или рационална база.

Приходът се признава само когато има вероятност предприятието да получи икономически ползи,
свързани със сделката.

Когато възникне несигурност около събирането на сума, която вече е включена в прихода,
несъбираемата сума или сумата, относно която възстановяването вече не е вероятно, се признава за
разход, а не за корекция на сумата на първоначално признатия приход.

Приходите от наеми се признават на времева база за срока на договора.
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Финансови рискове

Кредитен риск

Рискът, че страна по финансови инструменти - активи на предприятието няма да успее да изплати
задължението си и ще причини финансова загуба на предприятието.

Ликвиден риск

Ликвидният риск възниква от времевото разминаване на договорените падежи на паричните активи
и задължения и възможността длъжниците да не са в състояние да уредят задълженията си към
предприятието в стандартните срокове.

Пазарен риск

Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще
варират поради промени в пазарните цени. Пазарният риск се състои от три вида риск:

· Валутен риск - рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на
финансовия инструмент ще варират поради промени в обменните курсове.

· Лихвен риск - рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансов
инструмент ще варират поради промени в пазарните лихвени проценти.

· Друг ценови риск - рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на
финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени (различни от тези,
възникващи от лихвен риск или валутен риск), независимо от това дали тези промени са
причинени от фактори, специфични за отделния финансов инструмент или неговия емитент,
или от фактори, влияещи върху всички подобни финансови инструменти, търгувани на пазара.

Политиката на предприятието за цялостно управление на рисковете е съсредоточена и има за цел да
намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат.

Ефекти от промените в обменните курсове

Функционалната валута на предприятието е българският лев. Валутата на представяне в
индивидуалния финансов отчет е български лев.
Настоящият финансов отчет е представен в хиляди лева (хил. лв.).

Чуждестранна валута е всяка валута различна от функционалната валута на предприятието.

Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално във функционална валута, като към
сумата на чуждестранната валута се прилага централния курс на Българска Народна Банка (БНБ) за
съответната валута, към датата на сделката.

Курсовите разлики, възникващи при уреждане на парични позиции или при преизчисляване на
паричните позиции на предприятието по курсове, различни от тези, при които са били преизчислени
при първоначалното признаване през периода или в предходни финансови отчети, се признават като
печалба или загуба за периода, в който са възникнали, с някои изключения съгласно МСС 21 на
курсовите разлики, възникващи по дадена парична позиция, която по същността си представлява
част от нетна инвестиция на отчитаща се стопанска единица в чуждестранна дейност.

Когато парична позиция възниква в резултат на сделка с чуждестранна валута и има промяна в
обменния курс между датата на сделката и датата на уреждането, се появява курсова разлика.
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Финансови рискове (продължение)

Ефекти от промените в обменните курсове (продължение)

Когато сделката бъде уредена в рамките на същия отчетен период, през който е възникнала, цялата
курсова разлика се признава през дадения период. Но когато сделката бъде уредена през следващ
отчетен период, курсовата разлика, призната през всеки от междинните периоди до датата на
уреждането, се определя от промяната на обменните курсове през всеки период.

Когато печалба или загуба от непарична позиция е отразена директно в собствения капитал,  всеки
обменен компонент от тази печалба или загуба се признава в друг всеобхватен доход. Когато
печалба или загуба от непарична позиция е отразена в печалбата или загубата, всеки обменен
компонент от тази печалба или загуба се признава като печалба или загуба.

Когато определени МСФО изискват някои печалби или загуби от активи да се отразяват директно в
собствения капитал и когато такъв актив се оценява в чуждестранна валута, МСС 21 изисква
преоценената стойност да бъде преизчислена, използвайки курса към датата на определяне на
стойността,  в резултат на което се получава курсова разлика,  която също се признава в друг
всеобхватен доход.

Предприятието прави преоценка на позиции в чуждестранна валута към края на отчетния период и
текущо през отчетния период.

Позициите в чуждестранна валута към 31 декември 2014 и 31 декември 2013 година са оценени в
настоящия индивидуален финансов отчет по заключителния курс на БНБ.

Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

В резултат на несигурността, присъща на деловата дейност, много статии от индивидуалния
финансов отчет не подлежат на прецизна оценка, а само на приблизителна оценка. Приблизителните
оценки се оценяват въз основа на най-актуалната налична и надеждна информация.

Използването на разумни приблизителни оценки представлява основен елемент в изготвянето на
финансов отчет и не намалява тяхната достоверност. Прилагането на Международните стандарти за
финансово отчитане изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и
приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на финансов отчет и при определяне на
стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите. Всички те се извършват на
основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към края на отчетния
период. Действителните резултати биха могли да се различават от представените във
индивидуалния финансов отчет.

Дадена приблизителна оценка подлежи на преразглеждане, ако настъпят промени в
обстоятелствата, на които се основава, или в резултат от получена нова информация или
допълнително натрупан опит. Преразглеждането на приблизителната оценка не се свързва с
предходни периоди и не представлява корекция на грешка.

Ефектът от промяната в счетоводна приблизителна оценка, се признава перспективно чрез
включването му в отчета за всеобхватния доход за периода на промяната, ако промяната засяга само
този период или периода на промяната и бъдещи периоди, ако промяната засяга и бъдещи периоди.

Дотолкова, доколкото промяната в счетоводната приблизителна оценка води до промени в активите
и пасивите, или се отнася до компонент от капитала, тя се признава чрез коригиране на балансовата
стойност на свързания актив, пасив или компонент от капитала в периода на промяната.
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Лизинг

Лизингов договор се класифицира като финансов лизинг, ако прехвърля по същество всички
рискове и изгоди от собствеността върху актива. Лизингов договор се класифицира като оперативен
лизинг, ако не прехвърля по същество всички рискове и изгоди от собствеността върху актива.

Признаване и отчитане на финансов лизингов договор, по който предприятието е
лизингополучател
В началото на лизинговия срок финансовият лизинг се признава като актив и пасив в отчета за
финансовото състояние с размер, който в началото на лизинговия срок е равен на справедливата
стойност на наетият актив или, ако е по-нисък – по настоящата стойност на минималните лизингови
плащания, всяка едно от които е определено в началото на лизинговия договор.

Дисконтовият процент, който се използва при изчисляване на настоящата стойност на минималните
лизингови плащания е лихвеният процент, заложен в лизинговия договор, доколкото той
практически може да бъде определен; ако това е невъзможно – използва се диференциалният
лихвен процент по задължението на лизингополучателя. Първоначалните преки разходи, извършени
от лизингополучателя, се прибавят към сумата, призната като актив.

Минималните лизингови плащания се разпределят между финансовия разход и намалението на
неплатеното задължение. Финансовият разход се разпределя по периоди за срока на лизинговия
договор, така че да се получи постоянен периодичен лихвен процент по остатъчното салдо на
задължението.
Амортизируемите наети активи се амортизират в съответствие с амортизационните методи и норми,
които предприятието прилага за собствените си активи. Ако съществува разумна сигурност, че
предприятието ще придобие собственост върху актива в края на лизинговия договор, активът се
амортизира за периода на полезния живот, в противен случай, , активът изцяло се амортизира през
по-краткия от двата срока – срока на лизинговия договор или полезния живот на актива.

Признаване и отчитане на оперативен лизингов договор, по който предприятието е
лизингополучател
Лизинговите плащания по оперативен лизинг се признават като разход в индивидуалния отчет за
всеобхватния доход по линейния метод за целия срок на лизинговия договор, освен ако друга
системна база не е представителна за времето, през което предприятието използва изгодите на
наетия актив.
Признаване и отчитане на финансов лизингов договор, по който предприятието е
лизингодател
Предприятието признава активите, държани по силата на финансов лизинг, в своя индивидуален
финансов отчет и ги представя като вземане, чиято сума е равна на нетната инвестиция в
лизинговия договор. Подлежащото на получаване лизингово плащане се разглежда като погасяване
на главница и финансов доход.
Признаването на финансовия доход се основава на модел, отразяващ постоянна норма на
възвръщаемост за периодите върху нетната инвестиция на лизингодателя, свързана с финансовия
лизинг.
Приходът от продажбата, признат в началото на срока на финансовия лизинг от лизингодателя ,
представлява справедливата стойност на актива или ако тя е по-ниска – настоящата стойност на
минималните лизингови плащания, изчислени при пазарен лихвен процент. Себестойността на
продажбата в началото на срока на лизинговия договор е себестойността или балансовата стойност,
ако са различни, на наетата собственост, намалена със настоящата стойност на негарантираната
остатъчна стойност.
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СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Разходи по заеми

Разходите по заеми, които могат пряко да се отнесат към придобиването, строителството или
производството на един отговарящ на условията актив, се капитализират като част от стойността на
този актив. Другите разходи по заеми се признават като разход.

Отговарящ на условията актив е актив, който по необходимост изисква значителен период от време
за подготовка за неговата предвиждана употреба или продажба.

Разходите по заеми се капитализират като част от стойността на актива, когато съществува
вероятност, че те ще доведат до бъдещи икономически ползи за предприятието и когато разходите
могат да бъдат надеждно оценени.

Разходите по заеми, които могат да бъдат пряко отнесени към придобиването, строителството или
производството на даден отговарящ на условията актив, са онези разходи по заеми, които биха били
избегнати, ако разходът по отговарящия на условията актив не е бил извършен.

Предприятието капитализира разходите по заеми като част от стойността на отговарящия на
условията актив на началната дата на капитализация.

Началната дата на капитализацията е датата, на която предприятието за първи път удовлетвори
следните условия:

· извърши разходите за актива;
· извърши разходите по заемите; както и
· предприеме дейности, необходими за подготвяне на актива за предвижданата му употреба или

продажба.

Предприятието преустановява капитализирането на разходите по заеми за дълги периоди, през
които е прекъснато активното подобрение на отговарящ на условията актив.

Предприятието прекратява капитализацията на разходите по заеми, когато са приключени в
значителна степен всички дейности, необходими за подготвянето на отговарящия на условията
актив за предвижданата употреба или продажба.

Условни активи и пасиви

Условен пасив е:
· възможно задължение, което произлиза от минали събития и чието съществуване ще бъде

потвърдено само от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи
събития, които не могат да бъдат изцяло контролирани от предприятието; или

· настоящо задължение, което произлиза от минали събития, но не е признато, защото:
-не е вероятно за погасяването му да бъде необходим изходящ поток от ресурси,  съдържащи
икономически ползи; или
- сумата на задължението не може да бъде определена с достатъчна степен на надеждност.

Условен актив е възможен актив, който произлиза от минали събития и чието съществуване ще бъде
потвърдено само от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи
събития, които не могат да бъдат изцяло контролирани от предприятието.
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1. ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

1.1. Имоти, машини, съоръжения

Земи Машини и
обороудване

Транспортни
средства

Други
активи

Капитали-
зирани
разходи

Общо

Отчетна стойност
Салдо към 31.12.2012 г. 2 848 19 581 774 3 333 2 065 28 601
Постъпили - 1 817 - 132 44 1 993
Излезли - (74) - - (20) (94)

Салдо към 31.12.2013 г. 2 848 21 324 774 3 465 2 089 30 500
Постъпили - 389 - 216 20 625
Излезли - (166) (160) - - (326)

Обезценки признати в ОВД - - - - (2 109) (2 109)

Салдо към 31.12.2014 г. 2 848 21 547 614 3 681 - 28 690

Амортизация
Салдо към 31.12.2012 г. - 10 114 723 1 408 - 12 245
Постъпили - 711 35 175 - 921

Излезли - (22) - - - (22)

Салдо към 31.12.2013 г. - 10 803 758 1 583 - 13 144
Постъпили - 722 16 171 - 909
Излезли - (166) (160) - - (326)

Салдо към 31.12.2014 г. - 11 359 614 1 754 - 13 727

Балансова стойност
Балансова стойност към 31.12.2013 г. 2 848 10 521 16 1 882 2 089 17 356
Балансова стойност към 31.12.2014 г. 2 848 10 188 - 1 927 - 14 963

Ефективната дата на последната преоценка на земите е 25.04.2014 г. За оценката на справедливата стойност на
земята Дружеството е използвало независим квалифициран оценител. В случай че земите се отчитаха по
модела на цената на придобиване, балансовата им стойност, която би била призната, не се различава от
стойността, посочена в таблицата по-горе.

 Машини и оборудване включват наети активи по финансов лизинг със следните стойности:
31.12.2014 г. 31.12.2013 г.

Отчетна стойност – капитализиран финансов лизинг 192 192
Натрупана амортизация (9) (1)
Балансова стойност 183 191

Машини и оборудване включват активи, отдадени от Дружеството към трети лица по оперативен лизинг със
следните стойности:

31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
Отчетна стойност 9 852 9 852
Натрупана амортизация към 1 януари (5 080) (4 798)
Начислена амортизация за годината (267) (282)
Балансова стойност 4 505 4 772
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1.  ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

1.2. Нематериални активи

Права Програмни
продукти Други активи Общо

Отчетна стойност
Салдо към 31.12.2012 г. 1 190 2 888 1 700 5 778
Постъпили - 39 - 39

Салдо към 31.12.2013 г. 1 190 2 927 1 700 5 817
Постъпили - 6 - 6

Излезли (293) - - (293)

Салдо към 31.12.2014 г. 897 2 933 1 700 5 530

Амортизация
Салдо към 31.12.2012 г. 794 2 100 1 065 3 959
Постъпили 156 99 136 391

Салдо към 31.12.2013 г. 950 2 199 1 201 4 350
Постъпили 136 103 136 375

Излезли (293) - - (293)

Салдо към 31.12.2014 г. 793 2 302 1 337 4 432

Балансова стойност
Балансова стойност към 31.12.2013 г. 240 728 499 1 467
Балансова стойност към 31.12.2014 г. 104 631 363 1 098

1.3. Инвестиции в дъщерни предприятия
31.12.2014 г. 31.12.2013 г.Име / Основно място на дейност

размер стойност размер Стойност
"Моушън Артс" ООД / България 51% 20 51% 20
"Дедракс" АД / България 60% 3 60% 3
"Ди Пи Ес България" ООД / България 60% 3 60% 3
"Нимисофт" ООД / България 51% 3 51% 3
"Инстор Медия" ЕООД / България 100% 16 100% 16
"Дигитал Принт" ЕООД / България 100% 5 100% 5
"Соларсет" ЕООД / България 100% 5 100% 5
"Типо Принт" ООД / България 30% 370 30% 370
Общо 425 425

Делът на косвено участие в „Типо Принт”  ООД (чрез „Дигитал Принт”  ЕООД)  е 50%.  Инвестициите в
дъщерни предприятия са отчетени по цена на придобиване (себестойност) в настоящия индивидуален
финансов отчет.

1.4. Нетекущи финансови активи
Вид 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.

Вземания по кредити от свързани лица в групата /нето/ 7 911 7 737
Вземания по кредити от свързани лица в групата 7 911 7 737

Общо 7 911 7 737

Основните параметри на кредитите и вземанията са оповестени в бел. 1.8.1. Оповестявания относно
кредитния риск, свързан с нетекущите финансови активи, са представени в бел. 11.1.
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1.  ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

1.5. Нетекущи търговски и други вземания

Вид 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
Други нетекущи вземания 148 295
Предплатени разходи 148 295

Общо 148 295

Предплатените разходи представляват разходи за проучвания.

1.6. Mатериални запаси

Вид 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
Материали в т.ч. /нето/ 1 468 2 131
Основни и спомагателни материали 1 468 2 131

Общо 1 468 2 131

Сумата на материалните запаси, признати като разход за годината, е оповестена в бел. 2.2.1.

1.7. Текущи търговски и други вземания

Вид 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
Вземания от свързани лица в групата /нето/ 6 477 4 084
Вземания по продажби 6 477 4 084
Вземания от свързани лица извън групата /нето/ 65 65
Вземания по продажби 61 61
Други вземания 4 4
Вземания по продажби /нето/ 1 356 2 897
Вземания по продажби 1 356 2 897
Вземания по предоставени аванси /нето/ 645 640
Вземания по предоставени аванси 645 640
Други текущи вземания 165 179
Предоставени гаранции и депозити 3 4
Предплатени разходи 162 175

Общо 8 708 7 865

Предплатените разходи представляват разходи за проучвания и застраховки.

Оповестявания относно кредитния риск, свързан с текущите търговски и други вземания, са представени в
бел. 11.1.
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1.  ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

1.8. Текущи финансови активи

Текущи финансови активи 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.

Кредити и вземания 2 134 2 294
Финансови активи на разположение за продажба 11 11

Общо 2 145 2 305

1.8.1. Кредити и вземания – текущи

Вид 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
Вземания по кредити от свързани лица в групата /нето/ 1 705 1 612
Вземания по кредити от свързани лица в групата 482 642
Вземания по лихви по кредити от свързани лица в групата 1 223 970
Вземания по кредити от свързани лица извън групата /нето/ 212 206
Вземания по кредити от свързани лица извън групата 183 183
Вземания по лихви по кредити от свързани лица извън групата 29 23
Вземания по кредити от несвързани лица /нето/ 217 476
Вземания по кредити от несвързани лица 291 326
Вземания по лихви по кредити от несвързани лица 170 150
Обезценка на вземания по кредити и лихви от несвързани лица (244) -

Общо 2 134 2 294

Кредитите и вземанията са представени в индивидуалния отчет за финансовото състояние като текущи и
нетекущи според периода, в който са дължими.

Параметрите на кредитите и вземанията от несвързани лица към 31 декември 2014 г. са следните:

Кредитополучател
Договорен
размер на

кредита

Лихвен
% Падеж

Лъчезар Терзийски 70 6.50% 12.2015
Логсървисис Ленд ООД 346 8.00% 12.2015

Към 31 декември 2014 г. кредитите и вземанията от несвързани лица са разпределени като текущи и нетекущи
са както следва:

Краткосрочна част по
амортизируема стойност

Дългосрочна част  по
амортизируема стойностКредитополучател

Главница Лихви Главница Лихви
Лъчезар Терзийски 70 36 - -
Логсървисис Ленд ООД 71 40 - -

Общо 141 76 - -

Оповестявания относно кредитния риск, свързан с текущите финансови активи, са представени в бел. 11.1.
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1.  ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

1.8. Текущи финансови активи (продължение)

1.8.2 Финансови активи на разположение за продажба

Вид 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
Финансови инструменти, които не се търгуват на активен пазар:
- Инструменти на собствения капитал 11 11
Общо 11 11

31.12.2014 г. 31.12.2013 г.Емитент
Размер Стойност Размер Стойност

Ренлон Деъри Продуктс  1% 11  1% 11
Общо 11 11

Финансовите активи на разположение за продажба не са обезценявани.

1.9. Парични средства и парични еквиваленти

Вид 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
Парични средства в брой 939 332
в лева 936 332
във валута 3 -
Парични средства в разплащателни сметки 14 100
в лева 14 96
във валута - 4

Общо 953 432

Паричните средства са финансови активи, които нито са просрочени, нито обезценени и не носят кредитен
риск за Дружеството. За целите на Отчета за паричните потоци паричните средства и еквиваленти включват
сумите представени по-горе.

1.10. Собствен капитал
1.10.1. Основен капитал

31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
Вид акции Брой

акции
Стойност в

лева

Номинал
на акция

в лева

Брой
акции

Стойност в
лева

Номинал
на акция

в лева
Обикновени
Емитирани 15 000 000 15 000 000 1 15 000 000 15 000 000 1
Общо 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000

31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
Акционер Брой

акции Стойност Платени %
Дял

Брой
акции Стойност Платени %

Дял
Васил С. Генчев 3 753 730 3 753 730 3 753 730 25% 3 753 730 3 753 730 3 753 730 25%
Венета С. Генчева 1 483 738 1 483 738 1 483 738 10% 1 483 738 1 483 738 1 483 738 10%
Стефан В. Генчев 3 000 000 3 000 000 3 000 000 20% 3 000 000 3 000 000 3 000 000 20%
Калин В. Генчев 3 000 000 3 000 000 3 000 000 20% 3 000 000 3 000 000 3 000 000 20%
Други 3 762 532 3 762 532 3 762 532 25% 3 762 532 3 762 532 3 762 532 25%
Общо 15 000 000 15 000 000 15 000 000 100% 15 000 000 15 000 000 15 000 000 100%
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1.  ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

1.10. Собствен капитал (продължение)

1.10.2. Резерви

Общи
резерви

Общо
резерви

Резерви към 31.12.2012 г. 3668 3 668
Резерви към 31.12.2013 г. 3 668 3 668
Резерви към 31.12.2014 г. 3 668 3 668

Общите резервите представляват средства отделени във Фонд „Резервен”, съгласно изискванията на
Търговския закон, както и на изискванията на Устава на Дружеството. Средствата от Фонд „Резервен” могат
да се използват за покриване на загуби,  като в случай,  че те са повече от минимално изискуемия размер,
надвишението може да се използва за увеличаване на Основния капитал.

1.11. Нетекущи финансови пасиви

Нетекущи финансови пасиви 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
Задължения по лизингови договори 58 75
Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност 10 068 10 980

Общо 10 126 11 055

Вид 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
Задължения по кредити към финансови предприятия 9 435 10 699
Задължения по лихви по кредити към финансови предприятия 633 281

Общо 10 068 10 980

Заемите включват обезпечени задължения (банковите заеми и задълженията по финансов лизинг).
Обезпечениятя на банковите заеми са оповестени в бел. 7. Задълженията по лизингови договори за ефективно
обезпечени с наетите активи, правата за които биха се прехвърлили към лизингодателя в случай на
необслужване на лизинговите задължения. Основните параметри на заемите са оповестени в бел. 1.13.1.

1.12. Пасиви по отсрочени данъци, нетно
Отсрочените данъчни активи и пасиви се отчитат за всички временни разлики между данъчната основа на
активите и пасивите и тяхната балансова стойност за целите на счетоводното отчитане,  при данъчна ставка в
размер на 10% (2013 г.: 10%), която е приложима за годината, в която се очаква да се проявят с обратна сила.
Анализът на отсрочените данъчни активи и пасиви е следния:

Вид 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
Отсрочени данъчни активи
– Отсрочени данъчни активи за възстановяване до12 месеца - -
– Отсрочени данъчни активи за възстановяване след 12 месеца 3 3
Общо отсрочени данъчни активи 3 3
Отсрочени данъчни пасиви
– Отсрочени данъчни пасиви за уреждане до 12 месеца - 60
– Отсрочени данъчни пасиви за уреждане след 12 месеца 646 645
Общо отсрочени данъчни пасиви 646 705
Отсрочени данъчни пасиви – нетно 643 702
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1.12. Пасиви по отсрочени данъци, нетно (продължение)
Общото движение на отсрочените данъци върху дохода е, както следва:

2014 г. 2013 г.
Към 1 януари 702 697
Отчетени като (разход)/приход в печалбата или загубата (бел. 2.2.9) 59 (5)
Към 31 декември 643 702

Движението на отсрочените данъчни активи и пасиви по елементи  през периода е, както следва:

Движение на отсрочените данъци за 2014 г.
31.12.2013 г.

увеличение намаление
31.12.2014 г.

Временна разлика
временна
разлика

отсрочен
данък

временна
разлика

отсрочен
данък

временна
разлика

отсрочен
данък

временна
разлика

отсрочен
данък

Активи по отсрочени данъци
Компенсируеми
отпуски 25 2 - - (4) - 21 2

Доходи на физ. лица 5 1 4 - - - 9 1
Общо активи: 30 3 4 - (4) - 30 3
Пасиви по отсрочени данъци
Амортизации 6 449 645 13 1 - - 6 462 646
Данъчно непризнати
активи (613) 600 60 - - (600) (60) - -

Общо пасиви: 7 049 705 13 1 (600) (60) 6 462 646
Отсрочени данъци
(нето) (7 019) (702) (9) (1) 596 60 (6 432) (643)

Към 31 декември 2014 г. Дружеството няма данъчни загуби за пренасяне.

1.13. Текущи финансови пасиви

Текущи финансови пасиви 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
Задължения по лизингови договори 17 46
Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност 2 444 1 110

Общо 2 461 1 156

1.13.1. Задължения по кредити

Текущите задължения по кредити включват:

Вид 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
Задължения по кредити към свързани лица в групата 70 -
Задължения по кредити към финансови предприятия 2 277 1 011
Задължения по лихви по кредити към финансови предприятия 97 99

Общо 2 444 1 110

Заемите включват обезпечени задължения (банковите заеми и задълженията по финансов лизинг).
Обезпечениятя на банковите заеми са оповестени в бел. 7. Задълженията по лизингови договори за ефективно
обезпечени с наетите активи, правата за които биха се прехвърлили към лизингодателя в случай на
необслужване на лизинговите задължения.
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1.  ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

1.13.1. Задължения по кредити (продължение)

Към 31 декември 2014 г. параметрите на задълженията по кредити са както следва:

Краткосрочна
част по

амортизирана
стойност

Дългосрочна част
по амортизирана

стойностБанка / Кредитор
Договорен
размер на
кредита

Лихвен % Падеж

Главница Лихви Главница Лихви
ЕБВР 10 757 3М EURIB + 7% 14.10.2020 2 250 95 8 457 633
Юробанк EFG Б-я АД 978 3М EURIB + 6.50% 01.09.2016 - 2 978 -
Кредитни карти 27 - - -
Общо 2 277 97 9 435 633

На 21  декември 2012  г.  Дружеството сключва договор за заем от Европейска банка за възстановяване и
развитие в размер на 5.5 млн. евро и с краен срок на погасяване 14 октомври 2020 г. Целта на кредита е
рефинансиране на финансови задължения „Билборд” АД и „Дедракс” АД, както и придобиването на нови
дълготрайни активи.

Съгласно скючения договор за заем Дружеството трябва да отговаря на определени финансови и оперативни
условия, като изчисляването на показателите се извършва на тримесечие и на годишна база въз основа на
консолидирани данни за Групата. Към 31 декември 2014 г. има индикации, че Дружеството няма да отговаря
на всички определени условия, като банката е уведомена за това обстоятелство. Дружеството с официално
писмо е поискало от банката да се откаже от претенциите си по спазване на изпълнението на финансовите
показатели към 31 декември 2014 г., излагайки мотивирани аргументи за това. Към датата, на която
настоящия индивидуален финансов отчет е одобрен за публикуване, банката не е предоставила отговор на
писмото, както и не е извършила официална комуникация, която се изисква от договора за заем,
удостоверяваща наличието на неспазване на договорните условия. В индивидуалания отчет за финансово
състояние кредитът е представен като текущ и нетекущ в съответствие с първоначания погасителен план.

Със сключения заем Дружеството е поело ангажимент да изплати през 2014 г. не по-малко от 850 хил. евро от
главницата по Договора за рефинансиране, като средствата трябва да бъдат осигурени чрез нов заем или чрез
продажба на имот на Дружеството, с балансова стойност 2,440 хил. лева. В допълнение, съгласно сключения
договор, Дружеството се задължава да изготви пълномощно на банката кредитор, с което да й даде
възможност да продаде имота и впоследствие да се разпорежда с получените средства от продажбата за
изплащане на заема.

Към датата на одобрение за публикуване на годишния финансов отчет Дружеството е в преговори с
„Българска банка за развитие” АД за рефинансиране кредита от ЕБВР.
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1.14. Текущи търговски и други задължения
Вид 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.

Задължения към свързани лица в групата 496 506
Задължения по доставки 496 417
Други задължения - 89
Задължения към свързани лица извън групата 102 103
Задължения по доставки 85 85
Задължения по гаранции и депозити 17 18
    в т.ч. гаранции на НС, УС, СД 17 18
Задължения по доставки 2 049 2 292
Задължения по получени аванси 5 -
Други текущи задължения 10 12
Задължения по застраховки 10 12

Общо 2 662 2 913

1.15. Данъчни задължения
Вид 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.

Данък върху добавената стойност 102 136
Корпоративен данък 17 17
Данък върху доходите на физическите лица 21 81
Данък при източника 4 5
Данък върху разходите 3 3

Общо 147 242

1.16. Задължения, свързани с персонала
Вид 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.

Задължение към персонал 58 66
    в т.ч. задължения по неизползвани отпуски 17 21
Задължение към социално осигуряване 40 66
    в т.ч. задължения по неизползвани отпуски 3 4
Задължение към ключов ръководен персонал - възнаграждения 24 22

Общо 122 154
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2. ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

2.1. Приходи и печалби

2.1.1. Приходи от продажби
Вид приход 2014 г. 2013 г.

Продажби на печатна продукция 6 703 7 088
Продажби на услуги 1 009 1 011

Общо 7 712 8 099

2.1.2. Други печалби
Вид приход 2014 г. 2013 г.

Печалба (загуба) от продажба на стоки (материали) 7 49
Приходи от продажба на стоки (материали) 1 387 965
Себестойност на продадени стоки (материали) (1 380) (916)
Други приходи в т.ч. 76 4
Продажба на производствени отпадъци - 1
Получени застрахователни обезщетения 2 -
Неустойки 10 3
Отписани задължения 53 -
Други 11 -

Общо 83 53

2.1.3. Финансови приходи
Вид приход 2014 г. 2013 г.

Приходи от участия 43 -
Приходи от лихви в т.ч. 292 300
по търговски заеми 292 300
Положителни курсови разлики - 16

Общо 335 316

2.2. Разходи

2.2.1. Разходи за материали

Вид разход 2014 г. 2013 г.
Основни и спомагателни материали за производство 1 929 2 709
Горивни и смазочни материали 67 65
Работно облекло 3 3
Консумативи превозни средства 38 33
Офис материали и консумативи 11 11
Техническа поддръжка 24 22
Активи под прага на същественост 24 25

Общо 2 096 2 868
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2.2. Разходи (продължение)

2.2.2. Разходи за външни услуги
Вид разход 2014 г. 2013 г.

Услуги от подизпълнители 457 271
Транспортни услуги 2 11
Наеми (ИМС, рекл. площи) 833 888
Ремонти 40 27
Маркетингови услуги (вкл. реклама) 215 50
Съобщителни услуги (телефон, интернет и др.) 77 82
Консултански и юридически услуги 148 155
Граждански договори и хонорари 10 7
Застраховки 39 80
Такси (нотариални, съдебни, държавни и др.) 12 28
Охрана 19 28
Комисионни 19 19
Трудова медицина 2 2
Абонаменти 1 2
Електро- и топлоенергия 131 160
Вода 3 5
Счетоводни и одиторски услуги 63 77
Други разходи за външни услуги 29 21

Общо 2 100 1 913

В реда за разходите счетоводни и одиторски услуги, посочен по-горе, има начислени разходи за независим
финансов одит в размер на 13 хил. лв. (2013 г.: 29 хил. лв.).

2.2.3. Разходи за амортизации
Вид разход 2014 г. 2013 г.

Разходи за амортизации на производствени 1 268 1 277
 - имоти машини и съоръжения 893 886
 - нематериални активи 375 391
Разходи за амортизации на административни 16 35
 - имоти машини и съоръжения 16 35

Общо 1 284 1 312

2.2.4. Разходи за заплати и осигуровки
Разходи за: 2014 г. 2013 г.

Разходи за заплати на в т.ч. 956 930
производствен персонал 346 342
административен персонал 610 588
Разходи за осигуровки на в т.ч. 128 134
производствен персонал 62 62
административен персонал 66 72
в т.ч. разходи на ключов ръководен персонал 333 247
в т.ч. разходи по неизползвани отпуски (4) 3

Общо 1 084 1 064
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2. ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

2.2. Разходи (продължение)

2.2.5. Разходи за обезценка на активи
Вид разход 2014 г. 2013 г.

Разходи от обезценка на дълготрайни активи 2 109 -
Разходи от обезценка на вземания 80 47
Разходи от обезценка на финансови активи 244 -

Общо 2 433 47

2.2.6. Други разходи за дейността
Вид разход 2014 г. 2013 г.

Разходи за командировки 14 21
Разходи представителни 8 11
Разходи за предпазна храна 5 5
Разходи за глоби и неустойки 40 19
Разходи за лихви по държавни вземания 21 10
Разходи за местни данъци и такси 6 6
Други разходи 6 4

Общо 100 76

2.2.7. Финансови разходи
Вид разход 2014 г. 2013 г.

Разходи за лихви в т.ч. 1 175 920
по търговски заеми - 5
по заеми от финансови предприятия 1 131 795
по лизингови договори 6 67
по търговски задължения - 14
други 38 39
Отрицателни курсови разлики 5 11
Други финансови разходи 28 79

Общо 1 208 1 010

2.2.8. Печалба / (загуба) от продажба на нетекущи активи
Вид разход 2014 г. 2013 г.

Резултат от освобождаване от имоти, машини, съоръжения - (13)
Балансова стойност на отписани активи - 51
Приходи от освобождаване от активи - 38

Общо - (13)

2.2.9. Разход за данъци

Съгласно действащото законодателство печалбите се облагат с корпоративен данък в размер 10%.

Вид разход 2014 г. 2013 г.
Текущ разход за данък печалба 17 17
Отсрочен данък във връзка с възникване и обратно проявление на временни
разлики (59) 5

Общо (42) 22
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3. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

3.1. Свързани лица и сделки със свързани лица

Дружеството оповестява следните свързани лица:

ВИД СВЪРЗАНОСТ Име на физическо лице / наименование на
юридическо лице

ЕГН /
БУЛСТАТ

Дедракс АД 201412044
Инстор Медия ЕООД 175025285
Моушън Артс ООД 121446455
Г.В.С. Компютеринг ЕООД 831334212
Типо Принт ООД 130109095
Европа 2001 ЕООД 831437002
Г.В.С Арт ООД 831334162
Г.В.С. - Холдинг ООД 831334187

Дружества в управлението на които
участват лица, управляващи дружеството
или собствениците на капитала на дру-
жеството.

Г.В.С. Трейдинг енд файнънс ЕООД 831334174
Оксизен ООД 200190007
Моушън Артс ООД 121446455
Типо Принт ООД 130109095
Г.В.С.Холдинг ООД 831334187

Дружества, в капитала на които участват
управляващи дружеството или собстве-
ниците на капитала на дружеството.

Г.В.С Арт ООД 831334162
Васил Стефанов Генчев
Венета Стефанова Генчева
Стефан Василев Генчев

Собственици на капитала на дружест-
вото.

Калин Василев Генчев
Дедракс АД 201412044
Дигитал Принт ЕООД 175351733
Соларсет ЕООД 200082191
Инстор Медия ЕООД 175025285
Моушън Артс ООД 121446455
Ди Пи Ес България ООД 130780386
Нимисофт ООД  831021986

Дружества, в които предприятието има
собственост на капитал с участие над 5%.

Типо Принт ООД 130109095
Дружества, в които предприятието има
непряко участие в собствеността на
капитала им чрез предприятия, в които
има пряко участие в капитала, с учас-
тието над 5%.

Еърпорт Аутдор ООД 200818622
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3. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

3.1. Свързани лица и сделки със свързани лица (продължение)

3.1.1 Свързани лица в Групата

Продажби
Клиент Вид сделка 2014 г. 2013 г.

Дедракс АД печатна продукция, наеми, ИМС, др. 1 762 1 811
Моушън Артс ООД печатна продукция, услуги, наем, ИМС 529 363
Дигитал Принт ЕООД печатна продукция, услуги, ИМС 351 349
Типо Принт ООД продукция, материали, услуги - 7

Общо 2 642 2 530

Покупки
Доставчик Вид сделка 2014 г. 2013 г.

Дедракс АД материали, услуги 191 339
Моушън Артс ООД рекламни услуги 28 27
Ди Пи Ес България ООД материали, ИМС 24 58
Дигитал Принт ЕООД материали, услуги 136 46
Нимисофт ООД НА, услуги 6 39
Типо Принт ООД наем, ИМС 308 49

Общо 693 558

Вземания
Клиент 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.

Дедракс АД 2 232 1 920
Моушън Артс ООД 1 905 702
Дигитал Принт ЕООД 2 340 1 237
Нимисофт ООД - 5
Типо Принт ООД - 220

Общо 6 477 4 084

Задължения
Доставчик 31.12.2014 г.  31.12.2013 г.

Дедракс АД 108 226
Моушън Артс ООД 13 1
Ди Пи Ес България ООД 4 8
Дигитал Принт ЕООД 339 179
Нимисофт ООД 6 13
Типо Принт ООД 26 79

Общо 496 506
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3. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

3.1. Свързани лица и сделки със свързани лица (продължение)

3.1.1 Свързани лица в Групата

Предоставени заеми
Краткосрочна част по

амортизирана стойност
Дългосрочна част по

амортизирана стойностКредитополучател Валута Лихвен % Падеж
Главница Лихви Главница Лихви

Дедракс АД BGN 2% 31.10.2015 290 24 - -
Дедракс АД BGN 7% 13.3.2016 177 48 45 -
ДигиталПринт ЕООД BGN ОЛП + 3% 01.8.2016 - 1 148 7 866 -
Соларсет ЕООД BGN 6% 31.12.2015 15 3 - -
Общо 482 1 223 7 911 -

Начислени приходи от лихви по Предоставени Заеми
Вземане към Начислени Получени Вземане къмКредитополучател
31.12.2013 г. през 2014 г. през 2014 г. 31.12.2014 г.

Дедракс АД 18 6 - 24
Дедракс АД 27 21 - 48
Дигитал Принт ЕООД 912 236 - 1 148
Соларсет ЕООД 2 1 - 3
Типо Принт ООД 11 3 14 -

Общо 970 267 14 1 223

Салда по Получени Заеми (главница и лихва)
Краткосрочна част по

амортизируема стойност
Дългосрочна част  по

амортизируема стойностБанка / Кредитор
Главница Лихви Главница Лихви

Дедракс АД 70 - - -
Общо 70 - - -

3.1.2. Свързани лица извън Групата

Продажби
Клиент Вид сделка 2014 г. 2013 г.

Европа 2001 ЕООД печатна продукция, услуги - -
Общо - -

Покупки
Доставчик Вид сделка 2014 г. 2013 г.

Европа 2001 ЕООД реклама - 25
Общо - 25
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3. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

3.1. Свързани лица и сделки със свързани лица (продължение)

3.1.2. Свързани лица извън групата (продължение)

Вземания
Клиент 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.

Оксизен ООД 4 4
Европа 2001 ЕООД 61 61

Общо 65 65

Задължения
Доставчик 31.12.2014 г.  31.12.2013 г.

Оксизен ООД 85 85
членове СД 17 18

Общо 102 103

Предоставени заеми
Краткосрочна част
по амортизирана

стойност

Дългосрочна част
по амортизирана

стойностКредитополучател Валута Лихвен % Падеж
Главница Лихви Главница Лихви

Оксизен ООД BGN ОЛП + 3% 31.12.2010 183 29 - -
Общо 183 29 - -

Начислени приходи от лихви по Предоставени Заеми
Вземане към Начислени Получени Вземане къмКредитополучател
31.12.2013 г. през 2014 г. през 2014 г. 31.12.2014 г.

Оксизен ООД 23 6 - 29
Общо 23 4 - 29

3.1.3. Доходи на ключов управленски персонал
Ключовият управленски персонал включва членовете на Съвета на директорите на Дружеството.

Доходите на ключовия управленски персонал са както следва:

2014 г. 2013 г.
Краткосрочни доходи на ключов управленски персонал 319 235
Общо 319 235

Задълженията към ключовия управленски персонал на Дружеството, свързани с тяхните доходи са както
следва:

31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
Задължения по краткосрочни доходи на ключов управленски персонал 24 22
Общо 24 22
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4. УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Целите на ръководството, когато управлява капитала са, както да запази способността на Дружеството да
продължи като действащо предприятие, така и да може да е в състояние да предоставя адекватна възвръщаемост
на акционерите и изгоди за останалите вложители. Ръководството се стреми да постигне тези цели чрез
подходящо ценообразуване на продуктите и услугите съизмерно с нивото на риск и чрез поддържане на
оптимална структура на капитала с цел редуциране на неговата цена.

Дружеството не подлежи на външно наложени изисквания за капитала. Дружеството управлява структурата на
капитала и извършва корекции в нея в светлината на промените на икономическите условия и характеристиките
на риска на основните активи. За да се поддържа или коригира структурата на капитала, Дружеството може да
коригира сумата на дивидентите, изплатени на акционерите, да върне част от капитала на акционерите, да издава
нови акции или да продава активи, за да намали дълга.

Дружеството наблюдава структурата на капитала на основата на съотношение на задлъжнялост, което се
изчислява като нетен дълг/общо капитал.  Нетния дълг се определя като от общата сума на пасивите (както е
показана в индивидуалния отчет за финансово състояние като нетекуща и текуща) се извадят парите и
паричните еквиваленти. Капитала се определя като към собствения капитал (както е показан в индивидуалния
отчет за финансово състояние) се добави нетния дълг.

През 2014 г. стратегията на Дружеството, която е непроменена от 2013 г., е да поддържа съотношението на
задлъжнялост между 40 % и 45 %, за да си гарантира достъп до финансиране на разумна цена чрез поддържане
на кредитнита си способност. Съотношението на задлъжнялост към края на отчетния период е както следва:

Вид 31.12.2014 г. 31.12.2013 г.
Дълг 16 161 16 222
Парични средства и парични еквиваленти (953) (432)
Нетен дълг 15 208 15 790
Общо собствен капитал 21 658 23 791
Общо капитал 36 866 39 581

Съотношение на задлъжнялост 0.41 0.40

Увеличението в съотношението на задлъжнялост през 2014 г. се дължи на намалението на собствения капитал на
Дружеството, поради реализираната загуба през годината, което е по-голямо от намалението на дълга.

5.  КЛЮЧОВИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ И ПРЕЦЕНКИ НА РЪКОВОДСТВОТО С
ВИСОКА НЕСИГУРНОСТ

В настоящия индивидуален финансов отчет при определяне на стойността на някои от активите, пасивите,
приходите и разходите ръководството е направило някои счетоводни предположения и приблизителни
счетоводни преценки. Всички те са направени на основата на най-добрата преценка и информация, с която е
разполагало ръководството към края на отчетния период. Действителните резултати биха могли да се
различават от представените в настоящия индивидуален финансов отчет.

5.1.  Обезценка на материални запаси

Към края на всеки отчетен период ръководството прави преглед на наличните материални запаси – материали,
продукция,  стоки,  за да установи дали има такива,  на които нетната реализуема стойност е по-ниска от
балансовата им стойност. При извършения преглед към 31 декември 2014 г. не са установени индикации за
обезценка на материални запаси.
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5. КЛЮЧОВИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ И ПРЕЦЕНКИ НА РЪКОВОДСТВОТО С
ВИСОКА НЕСИГУРНОСТ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

5.2.  Обезценка на вземания

Към края на всеки отчетен период ръководството извършва преглед на приблизителна оценка за загуби от
съмнителни и несъбираеми вземания.

Обезценка на търговски вземания се формира когато са налице обективни доказателства, че дружеството няма
да може да събере цялата сума по тях съгласно оригиналните условия на вземанията. За такива доказателства
ръководството приема: установяването на значителни финансови затруднения на длъжника по вземането,
вероятност длъжникът да влезе в процедура на несъстоятелност или друга финансова реорганизация.

След изтичане на обичайният или конкретно договорен период, ръководството прави преглед на цялата
експозиция на клиента и преценява наличието на условия за обезценка. Тези обстоятелства се вземат под
внимание от ръководството, когато се определя и класифицира дадено вземане за обезценка.

Обезценката на вземания е оповестена в т. 2.2.5.

Възрастова структура на вземанията от клиенти, без свързани лица
период на възникване сума относителен

дял
До 90 дни 891 66%
от  91 –  180 дни 29 2%
от  181 –  360  дни 28 2%
от 1 до 2 години 55 4%
над 2 години 353 26%

Общо 1 356 100%

6. ДОХОДИ НА АКЦИЯ

Основните доходи на акция се изчисляват като се раздели нетната печалба за периода, подлежаща на
разпределение между собствениците на обикновени акции на Дружеството, на средно-претегления брой на
държаните обикновени акции за периода.

2014 г. 2013 г.
Печалба за разпределение между акционерите в лева (2 133 000) 143 000
Средно-претеглен брой на обикновени акции 15 000 000 15 000 000
Доходи на акция (в лева) (0.142) 0.010

Доходите на акция с намалена стойност е равен на основните доходи на акция, тъй като Дружеството няма
потенциални обикновени акции с намалена стойност.
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7. УСЛОВНИ АКТИВИ, УСЛОВНИ ПАСИВИ И АКТИВИ, ЗАЛОЖЕНИ КАТО ОБЕЗПЕ-
ЧЕНИЕ

Условни активи

Договор/контрагент Учредена гаранция, обезпечение от  контрагент Сума на
обезпечението

Ексел ГА ООД Ексел ГА ООД е предоставило на Дружеството обезпечения
(активи) по договор за заем 245

Дедракс ООД Дедракс ООД е предоставило на Дружеството обезпечения
(активи) по договор за заем 314

Дигитал Принт ООД Дигитал Принт ООД е предоставило на Дружеството
обезпечения (активи) по договор за заем 9 014

Дедракс АД, Дигитал Принт
ЕООД, Моушън Артс ООД и

Типо Принт ООД / ЕБВР

Дедракс АД, Дигитал Принт ЕООД, Моушън Артс ООД и
Типо Принт ООД гаранти по заема на Дружеството от ЕБВР 11 435

Условни пасиви

Договор/контрагент Учредена гаранция, обезпечение в полза на контрагент Сума на
обезпечението

ЕБВР Дружеството е учредило залог на търговско предприятие по
получен заем от ЕБВР 11 435

Юробанк България АД
Дружеството е предоставило обезпечения (настоящи и

бъдещи вземания) по получен заем от Юробанк България
АД

980

Интерлийз ЕАД Дружеството е предоставило обезпечения (ИМС) по
договори за финансов лизинг към Интерлийз ЕАД 183

НАП Дружеството е предоставило обезпечения (ИМС) към НАП 845
Дедракс АД / Сосиете

Женерал Експресбанк АД
Дружеството е съдлъжник на Дедракс АД по получен заем

от Сосиете Женерал Експресбанк АД 392

Дедракс АД / Юробанк
България АД

Дружеството е предоставило обезпечения (ИМС) по получен
от Дедракс АД заем от Юробанк България АД 537

Дигитал Принт ООД /
Сосиете Женерал
Експресбанк АД

Дружеството е съдлъжник на Дигитал Принт ООД по
получен заем от Сосиете Женерал Експресбанк АД 4 501

Дигитал Принт ООД /
Сожелийз България ЕООД

Дружеството е поръчител по договори за лизинг на Дигитал
Принт ООД към Сожелийз България ЕООД 3 612

Дружеството не е ответник по търговски и административни съдебни дела със значим материален интерес. По
мнение на Ръководството не се очаква Дружеството да претърпи някакви значителни загуби при
неблагоприятен изход на други съдебни дела или правни искове насочени към него.

През 2014 г. Дружеството не е било обект на проверки от органите на Данъчната администрация. Органите на
Данъчната администрация могат да извършат по всяко време ревизия на Дружеството в рамките на 5 години
след края на финансовата година, и могат да наложат допълнителни данъчни задължения и глоби.
Ръководството на Дружеството няма информация за каквито и да е обстоятелства, които могат да доведат до
потенциални ефективни допълнителни данъчни задължения в значителен размер.
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8. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

На 13.03.2015 г. Съветът на директорите на Дружеството взема решение за увеличаване капитала на Дигитал
Принт ООД, чрез внасяне на непарична вноска в размер на 2 995 000 (два милиона деветстотин деветдесет и
пет хиляди) лева представляваща част от главница по Договор за заем от 01.08.2008 г. между Дружеството
(заемодател) и Дигитал Принт ООД (заемополучател) и предоставяне на вносителя на апорта на съответния
брой дялове с право на глас по номинална стойност, съобразно паричната оценка на апорта.

Няма други съществени събития след края на отчетния период,  които да оказват влияние върху годишния
индивидуален финансов отчет на Дружеството за годината, завършила на 31 декември 2014 г.

9. ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ

Ръководството на Дружеството счита, че то е действащо и ще остане действащо, няма планове и намерения за
преустановяване на дейността.

10. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ

Отчетната стойност на финансовите активи и пасиви на предприятието е както следва:

31.12.2014 г. 31.12.2013 г.

Нетекущи финансови активи 7 911 7 737
Нетекущи финансови активи от свързани лица 7 911 7 737
Нетекущи финансови пасиви 10 126 11 055
Нетекущи финансови пасиви към несвързани лица 10 126 11 055
Текущи финансови активи 10 996 9 783
Текущи финансови активи от свързани лица 1 917 1 818
Текущи финансови активи от несвързани лица 228 487
Текущи търговски и други вземания от свързани лица 6 542 4 149
Текущи търговски и други вземания от несвързани лица 1 356 2 897
Парични средства и парични еквиваленти 953 432
Текущи финансови пасиви 5 118 4 069
Текущи финансови пасиви към свързани лица 70 -
Текущи финансови пасиви към несвързани лица 2 391 1 156
Текущи търговски и други задължения към свързани лица 598 609
Текущи търговски и други задължения към несвързани лица 2 059 2 304
Общо финансови активи 18 907 17 520
Общо финансови пасиви 15 244 15 124
Справедливата стойност на финансовите активи и пасиви не се различава съществено от тяхната отчетна
стойност.

11. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

11.1. Кредитен риск

Кредитния риск се управлява централизирано от ръководството на Дружеството. Кредитния риск възниква по
отношение на паричните средства и еквиваленти, депозитите в банки и финансови институции, както и по
кредитните експозиции към клиенти, включвайки текущи и нетекущи търговски вземания. По отношение на
банките и финансовите институции, Дружеството използва услугите само на български банки с добра
репутация. По отношение на клиентите и другите дебитори, за които по принцип не се използват независими
външни оценки на кредитния рейтинг, ръководството на Дружеството оценява кредитното качество на
контрагента вземайки предвид неговото финансово състояние, минал опит и други фактори.
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11.  УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

11.1. Кредитен риск (продължение)

Към 31 декември 2014 г. структурата на финансовите активи на предприятието, които пораждат кредитен
риск е следната:

Просрочени С ненастъ-
пил падеж

С
предогово-
рен падеж,
който не е
настъпил31.12.2014 г.

обез-
ценени

не обез-
ценени

не
обезцене-

ни

не
обезцене-

ни

 Общо

Нетекущи активи - - 45 7 866 7 911
Нетекущи финансови активи от свързани лица - - 45 7 866 7 911
Текущи активи - 9 409 188 446 10 043
Текущи финансови активи от свързани лица - 1 435 177 305 1 917
Текущи финансови активи от несвързани лица 244 76 11 141 472
Текущи финансови активи-обезценка (244) - - - (244)
Текущи търговски и други вземания от
свързани лица - 6 542 - - 6 542

Текущи търговски и други вземания от
несвързани лица - 1 356 - - 1 356

Общо финансови активи - 9 409 233 8 312 17 954

Към 31 декември 2013 г. структурата на финансовите активи на предприятието, които пораждат кредитен
риск е следната:

Просрочени С ненастъ-
пил падеж

С
предогово-
рен падеж,
който не е
настъпил31.12.2013 г.

обез-
ценени

не обез-
ценени

не
обезцене-

ни

не
обезцене-

ни

Общо

Нетекущи активи - - 224 7 513 7 737
Нетекущи финансови активи от свързани  лица - - 224 7 513 7 737
Текущи активи - 8 372 258 721 9 351
Текущи финансови активи от свързани лица - 1 176 247 395 1 818
Текущи финансови активи от несвързани лица - 150 11 326 487
Текущи търговски и други вземания от
свързани лица - 4 149 - - 4 149

Текущи търговски и други вземания от
несвързани лица - 2 897 - - 2 897

Общо финансови активи - 8 372 482 8 234 17 088

Максималната изложеност на кредитен риск към края на отчетния период е справедливата стойност на всяка
от групите на финансови активи посочени по-горе. Дружеството държи обезпечения като гаранция по
финансови активи, така както е оповестено в бел. 7.

Концентрация на кредитен риск
Основната част от вземанията на Предприятието към 31 декември 2014 и 2013 са от свързани лица (виж също
бел. 3.1). Предприятието има разнообразна клиентска база и не е изложено на риск от концентрации спрямо
клиентите си.
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11. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

11.2.  Ликвиден риск

Управлението на ликвидния риск включва поддържане на достатъчно парични средства, парични еквиваленти и ликвидни инвестиции, както и осигуряването на
достъп до уместни кредитни ангажименти, например банкови заеми или други източници на финансиране. Ръководството следи прогнози за наличния ликвиден
резерв на Дружеството, който включва неизползваните средства по кредитни ангажименти, както и от паричните средства и еквиваленти. Прогнозите се базират
на очакваните парични потоци. Таблиците по-долу представят финансовите активи и недеривативни финансови пасиви на предприятието според договорените
падежи към 31 декември 2014 г. и 2013 г. Посочените суми са недисконтираните договорени парични потоци:

31.12.2014 г. на
виждане до 1 м. 2-3 м. 4-6 м. 7-12 м. 1-2 г. 3-5 г. над 5 г. без

матуритет Общо

Нетекущи активи - - - - - 7 911 - - - 7 911
Нетекущи финансови активи от свързани лица - - - - - 7 911 - - - 7 911
Нетекущи пасиви - - - - - 2 708 5 821 1 597 - 10 126
Нетекущи финансови пасиви към несвързани лица - - - - - 2 708 5 821 1 597 - 10 126
Нетен ликвиден дисбаланс - дългосрочен - - - - - 5 203 (5 821) (1 597) - (2 215)
Комулативен ликвиден дисбаланс - дългосрочен - - - - - 5 203 (618) (2 215) (2 215) (2 215)
Текущи активи 953 9 421 30 45 536 - - - 11 10 996
Текущи финансови активи от свързани лица - 1 447 30 45 395 - - - - 1 917
Текущи финансови активи от несвързани лица - 76 - - 141 - - - 11 228
Текущи търговски и други вземания от свързани лица - 6 542 - - - - - - - 6 542
Текущи търговски и други вземания от несвързани лица - 1 356 - - - - - - - 1 356
Парични средства и парични еквиваленти 953 - - - - - - - - 953
Текущи пасиви - 3 731 3 502 882 - - - - 5 118
Текущи финансови пасиви към свързани лица - - - 70 - - - - - 70
Текущи финансови пасиви към несвързани лица - 1 091 3 432 865 - - - - 2 391
Текущи търговски и др. задължения към свързани лица - 581 - - 17 - - - - 598
Текущи търговски и други задължения към несвързани лица - 2 059 - - - - - - - 2 059
Нетен ликвиден дисбаланс - краткосрочен 953 5 690 27 (457) (346) - - - 11 5 878
Комулативен ликвиден дисбаланс - краткосрочен 953 6 643 6 670 6 213 5 867 5 867 5 867 5 867 5 878 5 878
Общо финансови активи 953 9 421 30 45 536 7 911 - - 11 18 907
Общо финансови пасиви - 3 731 3 502 882 2 708 5 821 1 597 - 15 244
Общо Нетен ликвиден дисбаланс 953 5 690 27 (457) (346) 5 203 (5 821) (1 597) 11 3 663
Общо Комулативен ликвиден дисбаланс 953 6 643 6 670 6 213 5 867 11 070 5 249 3 652 3 663 3 663
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11. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

11.2. Ликвиден риск (продължение)

31.12.2013 г.
на

вижда-
не

до 1 м. 2-3 м. 4-6 м. 7-12 м. 1-2 г. 3-5 г. над 5 г. без
матуритет Общо

Нетекущи активи - - - - - 179 7 558 - - 7 737
Нетекущи финансови активи от свързани лица - - - - - 179 7 558 - - 7 737
Нетекущи пасиви - - - - - 17 58 10 980 - 11 055
Нетекущи финансови пасиви към несвързани лица - - - - - 17 58 10 980 - 11 055
Нетен ликвиден дисбаланс - дългосрочен - - - - - 162 7 500 (10 980) - (3 318)
Комулативен ликвиден дисбаланс - дългосрочен - - - - - 162 7 662 (3 318) (3 318) (3 318)
Текущи активи 432 8 454 30 45 811 - - - 11 9 783
Текущи финансови активи от свързани лица - 1 258 30 45 485 - - - - 1 818
Текущи финансови активи от несвързани лица - 150 - - 326 - - - 11 487
Текущи търговски и други вземания от свързани лица - 4 149 - - - - - - - 4 149
Текущи търговски и други вземания от несвързани лица - 2 897 - - - - - - - 2 897
Парични средства и парични еквиваленти 432 - - - - - - - - 432
Текущи пасиви - 3 029 9 12 1 019 - - - - 4 069
Текущи финансови пасиви към несвързани лица - 134 9 12 1 001 - - - - 1 156
Текущи търговски и други задължения към свързани лица - 591 - - 18 - - - - 609
Текущи търговски и други задължения към несвързани лица - 2 304 - - - - - - - 2 304
Нетен ликвиден дисбаланс - краткосрочен 432 5 425 21 33 (208) - - - 11 5 714
Комулативен ликвиден дисбаланс - краткосрочен 432 5 857 5 878 5 911 5 703 5 703 5 703 5 703 5 714 5 714
Общо финансови активи 432 8 454 30 45 811 179 7 558 - 11 17 520
Общо финансови пасиви - 3 029 9 12 1 019 17 58 10 980 - 15 124
Общо Нетен ликвиден дисбаланс 432 5 425 21 33 (208) 162 7 500 (10 980) 11 2 396
Общо Комулативен ликвиден дисбаланс 432 5 857 5 878 5 911 5 703 5 865 13 365 2 385 2 396 2 396
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11. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

11.3. Пазарен риск

Пазарният риск, на който Дружеството е изложено е лихвен и валутен риск.
Следващата таблица представя чувствителността на финансовите активи и пасиви на предприятието към 31
декември 2014 г. към промени в лихвените проценти.

31.12.2014 г. безлихвени с плаващ
лихвен %

с фиксиран
лихвен % Общо

Нетекущи активи - 7 866 45 7 911
Нетекущи финансови активи от свързани лица 7 866 45 7 911
Нетекущи пасиви 633 9 493 - 10 126
Нетекущи финансови пасиви към несвързани лица 633 9 493 - 10 126
Излагане на дългосрочен риск (633) (1 627) 45 (2 215)
Текущи активи 10 190 183 623 10 996
Текущи финансови активи от свързани лица 1 252 183 482 1 917
Текущи финансови активи от несвързани лица 87 - 141 228
Текущи търговски и други вземания от свързани лица 6 542 - - 6 542
Текущи търговски и други вземания от несвързани лица 1 356 - - 1 356
Парични средства и парични еквиваленти 953 - - 953
Текущи пасиви 2 824 2 294 - 5 118
Текущи финансови пасиви към свързани лица 70 - - 70
Текущи финансови пасиви към несвързани лица 97 2 294 - 2 391
Текущи търговски и др. задължения към свързани лица 598 - - 598
Текущи търговски и други задължения към несвързани лица 2 059 - - 2 059
Излагане на краткосрочен риск 7 366 (2 111) 623 5 878
Общо финансови активи 10 190 8 049 668 18 907
Общо финансови пасиви 3 457 11 787 - 15 244
Общо излагане на лихвен риск 6 733 (3 738) 668 3 663

Следващата таблица представя чувствителността на финансовите активи и пасиви на предприятието към 31
декември 2013 г. към промени в лихвените проценти.

31.12.2013 г. безлихвени с плаващ
лихвен %

с
фиксиран
лихвен %

Общо

Нетекущи активи - 7 513 224 7 737
Нетекущи финансови активи от свързани лица - 7 513 224 7 737
Нетекущи пасиви 281 10 774 - 11 055
Нетекущи финансови пасиви към несвързани лица 281 10 774 - 11 055
Излагане на дългосрочен риск (281) (3 261) 224 (3 318)
Текущи активи 8 632 333 818 9 783
Текущи финансови активи от свързани лица 993 183 642 1 818
Текущи финансови активи от несвързани лица 161 150 176 487
Текущи търговски и други вземания от свързани лица 4 149 - - 4 149
Текущи търговски и други вземания от несвързани лица 2 897 - - 2 897
Парични средства и парични еквиваленти 432 - - 432
Текущи пасиви 3 012 1 026 31 4 069
Текущи финансови пасиви към несвързани лица 99 1 026 31 1 156
Текущи търговски и др. задължения към свързани лица 609 - - 609
Текущи търговски и други задължения към несвързани лица 2 304 - - 2 304
Излагане на краткосрочен риск 5 620 (693) 787 5 714
Общо финансови активи 8 632 7 846 1 042 17 520
Общо финансови пасиви 3 293 11 800 31 15 124
Общо излагане на лихвен риск 5 339 (3 954) 1 011 2 396
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11. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

11.3. Пазарен риск (продължение)

Влиянието на промени в лихвените проценти би оказало следното влияние на финансовия резултат на
предприятието:

Ефект върху печалба/загуба  нето от данъци 31.12.2014 г.
При увеличение на лихвени нива с 0.5% (16)
При намаление на лихвени нива с 0.5% 16

Ефект върху печалба/загуба  нето от данъци 31.12.2013 г.
При увеличение на лихвени нива с 0.5% (17)
При намаление на лихвени нива с 0.5% 17

Структурата на финансовите активи и пасиви на предприятието по видове валути към
31 декември 2014 г. е както следва:

31.12.2014 г. в USD в EUR в BGN Общо

Нетекущи активи - 45 7 866 7 911
Нетекущи финансови активи от свързани лица - 45 7 866 7 911
Нетекущи пасиви - 10 126 - 10 126
Нетекущи финансови пасиви към несвързани лица - 10 126 - 10 126
Излагане на дългосрочен риск - (10 081) 7 866 (2 215)
Текущи активи - 937 10 059 10 996
Текущи финансови активи от свързани лица - 225 1 692 1 917
Текущи финансови активи от несвързани лица - - 228 228
Текущи търговски и други вземания от свързани лица - - 6 542 6 542
Текущи търговски и други вземания от несвързани лица - 709 647 1 356
Парични средства и парични еквиваленти - 3 950 953
Текущи пасиви 23 2 427 2 668 5 118
Текущи финансови пасиви към свързани лица - - 70 70
Текущи финансови пасиви към несвързани лица - 2 381 10 2 391
Текущи търговски и други задължения към свързани лица - - 598 598
Текущи търговски и други задължения към несвързани лица 23 46 1 990 2 059
Излагане на краткосрочен риск (23) (1 490) 7 391 5 878
Общо финансови активи - 982 17 925 18 907
Общо финансови пасиви 23 12 553 2 668 15 244
Общо излагане на валутен риск (23) (11 571) 15 257 3 663
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11.  УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

11.3.  Пазарен риск (продължение)

Структурата на финансовите активи и пасиви на предприятието по видове валути към
31 декември 2013 г. е както следва:

31.12.2013 г. в USD в EUR в BGN Общо

Нетекущи активи - 224 7 513 7 737
Нетекущи финансови активи от свързани лица - 224 7 513 7 737
Нетекущи пасиви - 11 055 - 11 055
Нетекущи финансови пасиви към несвързани лица - 11 055 - 11 055
Излагане на дългосрочен риск - (10 831) 7 513 (3 318)
Текущи активи - 475 9 308 9 783
Текущи финансови активи от свързани лица - 274 1 544 1 818
Текущи финансови активи от несвързани лица - - 487 487
Текущи търговски и други вземания от свързани лица - - 4 149 4 149
Текущи търговски и други вземания от несвързани лица - 197 2 700 2 897
Парични средства и парични еквиваленти - 4 428 432
Текущи пасиви - 1 259 2 810 4 069
Текущи финансови пасиви към несвързани лица - 1 143 13 1 156
Текущи търговски и други задължения към свързани лица - - 609 609
Текущи търговски и други задължения към несвързани лица - 116 2 188 2 304
Излагане на краткосрочен риск - (784) 6 498 5 714
Общо финансови активи - 699 16 821 17 520
Общо финансови пасиви - 12 314 2 810 15 124
Общо излагане на валутен риск - (11 615) 14 011 2 396

Финансовите активи и пасиви в лева и евро не пораждат валутен риск, тъй като функционалната валута на
предприятието е лева, а курсът на еврото е фиксиран към българския лев. Влиянието на валутния курс на
щатския долар към българския лев върху финансовия резултат на предприятието е както следва:

Ефект върху печалба/загуба  нето от данъци 31.12.2014 г.
При увеличение на валутен курс с 10% (2)
При намаление на валутен курс с 10% 3

Ефект върху печалба/загуба  нето от данъци 31.12.2013 г.
При увеличение на валутен курс с 10% -
При намаление на валутен курс с 10% -

Дружеството не е изложено на съществен друг ценови риск по отношение на инвестиции държани от него,
тъй като няма съществени инвестиции на разположение за продажба или такива отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата.  Дружеството не е изложено на друг ценови риск и по отношение на
финансови активи обвързани с ценови нива на материални запаси.
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