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1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 

 

“СВИНЕКОМПЛЕКС-НИКОЛОВО” АД е акционерно дружество вписано в Регистъра за търговски 

дружества при Русенския окръжен съд том 30, стр.115, с решение № 1926 от 1993 година по фирмено дело 

№3669/1993,както и  в  Агенцията по вписванията  на 21.03.2008 г. 

Седалището на дружеството е с. Николово, област Русе, адреса на управление е с. Николово, област 

Русе. 

 

1.1Собственост и управление 

Свинекомплекс Николово АД е  публично дружество, съгласно Закона за публично предлагане на 

ценни книжа. 

Към 31 март 2016 г.  разпределението на акционерният капитал на Дружеството е както следва: 

• "Пимаро България "АД  –     33.06% 

• “Вестпарк файненшъл груп” С.А. –    32.38% 

• "Хайбрид" ЕООД –      32.16% 

• “Роял пърл трейдинг ” –       1.31% 

• „Лейбърн”-       0.05% 

• „Юникорн кепитъл“ ЕООД     0.02% 

• Физически лица в капитала на дружеството е                  1.02%.  

 

Свинекомплекс Николово АД има едностепенна форма на управление със Съвет на директорите.  

 

Дружеството се управлява и  представлява от Мариана Евгениева Киселова-Изпълнителен директор. 

 

1.2.Предмет на дейност 

Дружеството е с предмет на дейност: производство и търговия със свинско месо, разплодни и племенни 

животни, малки прасета и селскостопански животни, месо и месни произведения, транспортни, 

строителни и технологични услуги, тъговска дейност в страната и чужбина. 

Дружеството осъществява своята производствена дейност на територията на  с.Николово, обл.Русенска. 
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2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА 

ДРУЖЕСТВОТО 

2.1.База за изготвяне на индивидуалния финансов отчет 

Междинният финансов отчет на „Свинекомплекс Николово” АД е  изготвен в съответствие с всички 

Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от: стандарти за финансови 

отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по 

Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни стандарти и тълкуванията 

на Постоянния комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни 

стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2015г., и които са приети от Комисията на 

Европейския съюз.  

За текущата финансова година дружеството е приело всички нови и/или ревизирани стандарти и 

тълкувания, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и респ. от Комитета за 

разяснения на МСФО, които са били уместни за неговата дейност. 

От възприемането на тези стандарти и/или тълкувания, не са настъпили промени в счетоводната политика 

на дружеството, освен някои нови и разширяването на вече установени оповестявания, без това да доведе 

до други промени – в класификацията или оценката на отделни отчетни обекти и операции. 

 Новите и/или променените стандарти и тълкувания включват: 

 

•  Подобрения в МСФО Цикъл 2011-2013 (м.декември 2013 г.) - подобрения в МСФО 1, МСФО 

3, МСФО 13, МСС 40 (в сила за годишни периоди от 01.07.2014  г. – приети от ЕК от 

01.01.2015 г.). Тези подобрения внасят частични промени и редакции в съответните 

стандарти, основно с цел да премахнат съществуваща непоследователност или неясноти в 

правилата на приложение и  изискванията на отделните стандарти, както и да се внесе по-

прецизна терминология на понятия. Основно промените са насочени към следните обекти или 

операции: а) право на дружество преминаващо по МСФО за първи път да прилага 

стандарти, които все още не са влезли в сила, ако самите стандарти позволяват по-ранно 

прилагане (МСФО 1); б) уточнение за неприложение на МСФО 3 за отчитане на формиране 

на съвместни споразумения във финансовите отчети на самите съвместни споразумения; в) 

разяснение относно обхвата на договорите, които са в обхвата на изключението за група 

финансови активи и пасиви с нетиращи позиции спрямо пазарен и кредитен риск (МСФО 13); 

г) уточнение при третирането на една сделка, която отговаря едновременно на критериите 

и на МСФО 3 и се отнася за инвестиционни имоти съгласно МСС 40, че следва да има 

поотделно приложение на двата стандарта независимо един от друг (МСС 40).  
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• КРМСФО 21 Задължения за данъци и такси (в сила за годишни периоди от 1.01.2014 г. – приет 

от ЕК в сила за годишни периоди от 17.06.2014 г.) – относно налози от страна на 

правителството. Това разяснение дава насоки относно критериите за признаване на 

задължения за държавни такси, данъци, и други подобни суми, наложени от страна на 

държавата във връзка със закони и регулации, които са извън обхвата на МСС12.  

 

• МСФО 15 Приходи по договори с клиенти (в сила за годишни периоди от 01.01.2018 г. - не е 

приет от ЕК). Този стандарт е изцяло нов стандарт. Той въвежда цялостен комплекс от принципи, 

правила и подходи за признаването, отчитането и оповестяването на информация относно вида, 

сумата, периода и несигурностите във връзка с приходите и паричните потоци, произхождащи от 

договори с контрагенти.Стандартът ще замени действащите до този момент стандарти свързани 

с признаването на приходи, основно МСС 18 и МСС 11. Водещият принцип на новият стандарт е в 

създаването на модел от стъпки, чрез който определянето на параметрите и времето на прихода са 

съизмерими спрямо задължението на всяка от страните по сделката помежду им. Ключовите 

компоненти са: а) договори с клиенти с търговска същност и оценка на   вероятността за събиране 

на договорените суми от страна на предприятието съгласно условията на дадения договор; б) 

идентифициране на отделните задължения за изпълнение по договора за стоки или услуги - 

отграничаемост от останалите поети ангажименти по договора, от които клиентът би черпил 

изгоди; в) определяне на цена на операцията – сумата, която предприятието очаква, че има право да 

получи срещу прехвърлянето на съответната стока или услуга към клиента – особено внимание се  

 

отделя на променливия компонент в цената, финансовия компонент, както и на компонента, 

получаван в натура; г) разпределение на цената на операцията между отделните задължения за 

изпълнение по договора – обичайно на база самостоятелната продажна цена на всеки компонент; и 

д)моментът или периодът на признаване на прихода – при успешното изпълнение на задължение по 

договора чрез трансфериране на контрола върху обещаната стока или услуга, било то в даден 

момент или за определен период във времето. Стандартът допуска както пълно ретроспективно 

приложение, така и модифицирано ретроспективно приложение, от началото на текущия отчетен 

период, с определени оповестявания за предходните периоди.   

• МСС 1 (променен) Представяне на финансови отчети - относно инициатива за оповестявания  

(в сила за годишни периоди от 01.01.2016 г. –приет от ЕК). Тази промяна е важно разяснение на самия 

стандарт с насока на съставителите на финансови отчети, когато е необходимо те да прилагат 

преценка за същественост на определена информация и нейното представяне при изготвянето на 

финансовите отчети, т.е. за включването или не на дадена информация, подход на представяне в 

отчета за финансовото състояние и в отчета за всеобхватния доход - агрегиране или 

самостоятелно представяне, подход на подредба на пояснителните приложения, както и 

представянето на някои специфични статии в отчетите.   

Ръководството на дружеството обмисля влиянието, което гореспоменатите нови и/или променени 

стандарти биха могли да окажат върху финансовите отчети на дружеството, и кога тези промени ще бъдат 

приети от него. 

Допълнително, за посочените по-долу нови стандарти, променени стандарти и приети тълкувания, 

които са издадени, ръководството е проучило възможния им ефект и е определило, че те не биха имали ефект  
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за промени в счетоводната политика и класификация ,и стойностите на отчетни обекти във финансовите 

отчети на дружеството.  

Тези стандарти, променени стандарти и тълкувания включват: 

• МСС 19 (ревизиран 2011 г.) Доходи на наети лица (в сила за годишни периоди от 1.07.2014 г. – 

приет от ЕК за годишни периоди от 01.02.2015 г.).  

• Подобрения в МСФО Цикъл 2010-2012 (м.декември 2013 г.) - подобрения в МСФО 2, МСФО 

3, МСФО 8, МСФО 13, МСС 16, МСС 24, МСС 38 (в сила за годишни периоди от 01.07.2014 г. 

– приети от ЕК за годишни периоди от 01.02.2015 г.).  

• МСФО 9 Финансови инструменти (в сила за годишни периоди от 01.01.2018 г.  - не е приет от 

ЕК).  

• МСФО 7 (променен) Финансови инструменти: Оповестявания – относно облекчението за 

преизчислението на сравнителни периоди и свързаните с тях оповестявания при прилагането 

на МСФО 9 (в сила за годишни периоди от 01.01.2018 г. - не е  приет от ЕК).  

• МСФО 14 Отсрочени активи и пасиви по регулирани дейности (в сила за годишни периоди от 

01.01.2016 г. -  ЕК отлага процеса по приемането на този междинен стандарт до издаването на 

финалния стандарт). 

 

• МСФО 16 Лизинги (в сила за годишни периоди от 01.01.2019 г. - не е приет от ЕК).  

• Подобрения в МСФО Цикъл 2012-2014 (м.септември 2014 г.) - подобрения в МСФО 5, МСФО 

7, МСС 19, МСС 34  (в сила за годишни периоди от 01.01.2016 г. –приети от ЕК).  

• МСФО 10 (променен)  Консолидирани финансови отчети и МСС 28 (променен) Инвестиции в 

асоциирани и съвместни предприятия - относно продажба или вноска на активи между 

инвеститор и негово асоциирано или съвместно предприятие (в сила за годишни периоди от 

01.01.2016 г. – отложена процедура по приемане от ЕК за неопределен период)..  

• МСС 27 (променен) Самостоятелни финансови отчети - относно метод на собствения капитал в 

самостоятелните финансови отчети. (в сила за годишни периоди от 01.01.2016 г. – приет от 

ЕК).  

• МСС 16 (променен) Имоти, машини, съоръжения и МСС 41 (променен) Земеделие - относно 

растения-носители (в сила за годишни периоди от 01.01.2016 г. – приети от ЕК). 

• МСС 16 (променен) Имоти, машини, съоръжения и МСС 38 (променен) Нематериални активи - 

относно  допустимите методи за начисляване на амортизация (в сила за годишни периоди от 

01.01.2016 г. –приети от ЕК).  

• МСФО 11 (променен) Съвместни споразумения - относно отчитане на придобиване на дялове в 

съвместни дейности (в сила за годишни периоди от 01.01.2016 г. – приет от ЕК). 

• МСФО 10 (променен) Консолидирани финансови отчети, МСФО 12 (променен) Оповестяване 

на участия в други предприятия и МСС 28 (променен) Инвестиции в асоциирани и съвместни 

предприятия - относно изключения при консолидация от инвестиционни дружества (в сила за 

годишни периоди, започващи на или след 01.01.2016 г. – не са приети от ЕК).  
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• МСС 12 (променен) Данъци върху дохода (в сила за годишни периоди, започващи на или след 

01.01.2017 г. – не приет от ЕК).  

 

Настоящият  междинен финансов отчет към края на  пъртвото тримесечие на 2017 г. е изготвен в 

съответствие с принципа на действащо предприятие, текущо начисляване и историческа цена.  

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приема като негова 

отчетна валута за представяне. Финансовите отчети са изготвени на база историческата цена  

Данните във финансовия отчет и приложенията към него са представени в хиляди лева, освен ако нещо 

друго изрично не е указано. 

Представянето на финансовия отчет съгласно Международните стандарти за финансови отчети изисква 

ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и разумно обосновани 

предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на активите и пасивите, и на 

оповестяването на условни вземания и задължения към датата на отчета, и респ. върху отчетените 

стойностни размери на приходите и разходите за отчетната година. Тези приблизителни оценки, 

начисления и предположения са основани на информацията, която е налична към датата на финансовия 

отчет, поради което бъдещите фактически резултати биха могли да бъдат различни от тях (като в условията 

на финансова криза несигурностите са по-значителни).  

2.2. Сравнителни данни 

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет както следва: 

-Отчет за финансовото състояние-информация за активите, пасивите и собственият капитал към 31 

декември на предходната година ; 

-Отчет за всеобхватният доход-информация за приходите, разходите и финансовият резултат от 

началото на предходната година до 31 март 2016г.; 

-Отчет за паричният поток-информация за движението на паричните потоци от началото на 

предходната година до 31 март 2016г.; 

-Отчет за промените в собственият капитал-информация за измененията на отделните елементи на 

собствения капитал от началото на предходната година  до 31 декември 2016г.; 

 

2.3.Функционална валута и признаване на курсови разлики 

Функционална и отчетна валута на представяне на финансовия отчет на дружеството е българският лев. 

С въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз левът е фиксиран в съответствие със 

Закона за БНБ  в съотношение   BGN 1.95583:EUR 1. 

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

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

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

чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута като се прилага обменният курс, публикуван от 
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БНБ за последния работен ден на съответния месец. Към края на отчетния период те са оценени в български  

лева, като се използва заключителният обменен курс на БНБ. 

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

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

към датата на операцията и последващо не се преоценяват по заключителен курс.  

 2.4. Приходи 

Приходите в дружеството се признават на база принципа за начисляване и до степента, до която 

стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят. 

Приходите се оценяват на база справедливата цена на продадените продукция, стоки и услуги, нетно от косвени 

данъци (акциз и данък добавена стойност) и предоставени отстъпки и рабати. 

При продажбите на продукция, стоки и материали приходите се признават, когато всички съществени 

рискове и ползи от собствеността на стоките преминават у купувача. 

При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на сделката 

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

сделката и разходите за приключването й.  

Резултатът от продажба на дълготрайни материални и нематериални активи се включва нетно в отчета 

за всеобхватния доход на ред “други  доходи/загуби от дейността ( нетно)”. 

Нетните разлики от промяна на валутни курсове, свързани с парични средства, търговски вземания и 

задължения, деноминирани в чуждестранна валута, се включват в отчета за всеобхватния доход , когато 

възникнат, като се представят нетно към “други доходи/(загуби) от дейността, нетно”. Аналогично е 

представянето на лихвите по краткосрочни банкови депозити и текущи сметки, и търговски вземания. 

Финансовите приходи се представят отделно на лицевата страна на отчета за всеобхватния доход и се 

състоят от  приходи от лихви,начислени по разплащателните сметки на дружеството и приходи от лихви по 

предоставени заеми. 

.  

 

 

2.5. Разходи 

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на 

начисляване и съпоставимост (до степента, до която това не би довело до признаване на обекти в отчета за 

финансовото състояние, които не отговарят на определенията за активи и пасиви). 

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през който 

договорите, за които се отнасят, се изпълняват. 

Финансовите разходи се представят отделно в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за 
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годината). Те се състоят от: отрицателни курсови разлики от  покупка на чуждестранна валута, лихви по 

получени кредити, вкл. такси и други преки разходи по кредитите на дружеството. 

2.6. Имоти, машини и оборудване 

Имотите машините и оборудването (дълготрайни материални активи) са представени по историческа 

цена на придобиване,намалена с натрупаната амортизация . 

Първоначално придобиване 

При първоначално придобиване имотите, машините и оборудването се оценяват по цена на 

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

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

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

на лица, свързани с проекта, невъзстановяеми данъци и др. 

При придобиване на имоти, машини и оборудване при условията на разсрочено плащане, покупната цена 

е еквивалентна на сегашната стойност на задължението, дисконтирано на база на лихвеното равнище по 

привлечените от дружеството кредитни ресурси с аналогичен матуритет и предназначение. 

Дружеството е определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите активи независимо, че 

притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването 

им. 

 

Последващо оценяване 

Избраният от дружеството подход за последваща балансова оценка на имотите, машините и оборудването е 

моделът на себестойността по МСС 16 – цената на придобиване (себестойността), намалена с начислените 

амортизации и натрупаните загуби от обезценка. 

 

Последващи разходи 

Разходите за ремонти и поддръжка се признават за текущи в периода, през който са направени. 

Извършени последващи разходи, свързани с имоти, машини и оборудване, които имат характер на подмяна на 

определени възлови части и агрегати, или на преустройство и реконструкция, се капитализират към 

балансовата стойност на съответния актив и се преразглежда остатъчния му полезен живот към датата на 

капитализация. Същевременно, неамортизираната част на заменените компоненти се изписва от балансовата 

стойност на активите и се признава в текущите разходи за периода на преустройството. 

 

Методи на амортизация 

Дружеството използва линеен метод на амортизация на имотите, машините и оборудването. 

Амортизирането на активите започва, когато те са на разположение за употреба. Земята не се амортизира. 

Полезният живот по групи активи е съобразен с физическото износване, спецификата на оборудването, 
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бъдещите намерения за употреба и с предполагаемото морално остаряване. 

  

Срокът на годност по групи активи е както следва: 

• сгради –  25 г.; 

• машини и оборудване –  от 3 г. до 10 г.; 

• компютри – 2 г.; 

• транспортни средства  –от  4 г. до 10 г.; 

             • стопански инвентар –7 г; 

• други – 6 г; 

Определеният срок на годност на дълготрайните активи се преглежда в края на всяка година и при 

установяване на значителни отклонения спрямо бъдещите очаквания за срока на използването на активите, 

същият се коригира перспективно Определените срокове на полезен живот на дълготрайните активи се 

преглеждат в края на всеки отчетен период и при установяване на значителни отклонения спрямо бъдещите 

очаквания за срока на използването на активите, същият се коригира перспективно. 

 

 Обезценка на активи 

Балансовите стойности на имотите, машините и оборудването подлежат на преглед за обезценка, когато са 

налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че балансовата стойност би могла да се 

отличава трайно от възстановимата им стойност. Ако са налице такива индикатори, че приблизително 

определената възстановима стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност, то последната се коригира 

до възстановимата стойност на активите. Възстановимата стойност на дълготрайните материални активи е 

по-високата от двете: справедлива стойност без разходи за продажба или стойност при употреба. За 

определянето на стойността при употреба на активите бъдещите парични потоци се дисконтират до тяхната 

настояща стойност като се прилага дисконтов фактор преди данъци, който отразява текущите пазарни 

условия и оценки на времевата стойност на парите и рисковете специфични за съответния актив. Загубите 

от обезценка се отчитат в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината). 

  

2.7. Биологичните активи са  оценени по себестойност предвид на това, че няма активен пазар и не 

съществуват пазарно определени цени и конюктурните влияния на пазара. Оценката на биологичните активи 

по справедлива стойност е ненадеждна и  по тези съображения е приложен §30 от МСС 41 Земеделие.  

2.8. Нематериални активи 

Нематериалните активи са представени във финансовия отчет по цена на придобиване (себестойност), 

намалена с натрупаната амортизация . В техния състав са включени  закупена търговска марка от 

дружеството и  програмен продукт, използван в дружеството.  
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В дружеството се прилага линеен метод на амортизация на нематериалните активи. 

Балансовата стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за обезценка, когато са налице 

събития, или промени в обстоятелствата, които посочват, че балансовата стойност би могла да надвишава 

възстановимата им стойност. Тогава обезценката се включва като разход в отчета за всеобхватния доход (в 

печалбата или загубата за годината). 

 

2. 9. Инвестиции в дъщерни и асоциирани дружества 

Към 31.03. 2017 г. „Свинекомплекс Николово” АД няма инвестиции в дъщерни предприятия. 

2.10.  Материални запаси 

Материалните запаси са оценени по по-ниската от: цена на придобиване (себестойност) и нетната им 

реализируема стойност. 

Разходите, които се извършват, за да доведат даден продукт в неговото настоящо състояние и 

местонахождение, се включват в цената на придобиване (себестойността), както следва: 

• суровини и материали в готов вид и стоки - всички доставни разходи, които включват 

покупната цена, вносни мита и такси, транспортни разходи, невъзстановяеми данъци и други 

разходи, които допринасят за привеждане на материалите и стоките в готов за тяхното 

използване/продажба вид; 

• готова продукция и незавършено производство - преките разходи на материали и труд и 

приспадащата се част от производствените непреки разходи при нормално натоварен капацитет на 

производствените мощности, с изключение на административните   разходи,   курсовите   разлики   

и   разходите   по   привлечени финансови ресурси. 

При употребата (продажбата) на материалните запаси се използва методът на средно-претеглената цена 

(себестойност). 

 

 

 

2.11.Финансови инструменти 

2.11.1. Финансови активи 

Дружеството класифицира своите финансови активи в категорията “заеми (кредити) и вземания”. 

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

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

датата на първоначалното им признаване в отчета за финансовото състояние. 

Обичайно дружеството признава в отчета за финансовото състояние финансовите активи на датата на 

търгуване – датата, на която то се е обвързало (поело е окончателен ангажимент) да закупи съответните 
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финансови активи. Финансови активи първоначално се оценяват по тяхната справедлива стойност плюс 

преките разходи по транзакцията. 

Финансовите активи се отписват от отчета за финансовото състояние на дружеството, когато правата за 

получаване на парични средства (потоци) от тези активи са изтекли, или са прехвърлени и дружеството е 

прехвърлило съществената част от рисковете и ползите от собствеността върху актива на друго дружество 

(лице). Ако дружеството продължава да държи съществената част от рисковете и ползите асоциирани със 

собствеността на даден трансфериран финансов актив, то продължава да признава актива в отчета за 

финансовото състояние, но признава също и обезпечено задължение (заем) за получените средства. 

Кредити и вземания 

Кредитите и вземанията са недеривативни финансови активи с фиксирани или установими плащания, 

които не се котират на активен пазар. Те се оценяват в отчета за финансовото състояние  по тяхната 

амортизируема стойност при използването на метода на ефективната лихва, намалена с направена 

обезценка. Тази група финансови активи включва: предоставени заеми, търговски вземания, други 

вземания от контрагенти и трети лица, парични средства и парични еквиваленти от отчета за финансовото 

състояние. Тези активи се включват в групата на текущите активи, когато матуритетът им е в рамките на 12 

месеца или в един обичаен оперативен цикъл на дружеството, а останалите – като нетекущи. Лихвеният 

доход по кредитите и вземанията се признава на база ефективна лихва, освен при краткосрочните вземания 

под три месеца, където признаването на такава лихва е неоснователно като несъществено и в рамките на 

обичайните кредитни условия. Лихвеният доход по предоставени кредити се представя в отчета за 

всеобхватния доход, към “финансови приходи”, а приходите от лихви по текущи банкови сметки и по 

търговски вземания в “други доходи от дейността”.   

На датата на всеки отчет за финансовото състояние дружеството оценява дали са настъпили събития и 

обстоятелства, които показват наличието на обективни доказателства, че отделен финансов актив или група 

активи има обезценка. 

 

2.11.2. Финансови пасиви и инструменти на собствен капитал 

Дружеството класифицира дългови инструменти и инструменти на собствен капитал или като финансови 

задължения или като собствен капитал в зависимост от същността и условията в договор със съответния 

контрагент относно тези инструменти. 

Финансови пасиви 

Финансовите пасиви са класифицирани от дружеството при първоначалното им възникване в категорията 

“други финансови пасиви”. 

Други финансови пасиви включват: заеми (кредити), търговски задължения към доставчици, свързани лица 

и други контрагенти. Първоначално те се признават в отчета за финансовото състояние по справедлива 

стойност, нетно от преките разходи по транзакцията, а последващо – по амортизируема стойност по метода 
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на ефективната лихва . 

2.11.3. Видове финансови инструменти 

  

Търговски и други вземания 

Търговските вземания се представят и отчитат по справедлива стойност на база стойността на 

оригинално издадената фактура, намалена с размера на обезценката за несъбираеми суми. В случаите на 

разсрочени плащания над обичайния кредитен срок, при които не е предвидено плащане на лихва или 

лихвата значително се различава от обичайния пазарен лихвен процент, вземанията се оценяват 

първоначално по тяхната справедлива стойност, а последващо – по амортизируема стойност, след 

приспадане на инкорпорираната в тяхната номинална стойност лихва, определена по метода на 

ефективната лихва. 

Приблизителната оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за 

събираемостта на цялата сума или част от нея съществува висока несигурност. 

Несъбираемите вземания се изписват, когато правните основания за това настъпят. Балансовата стойност на 

търговските вземания се коригира чрез използването на корективна сметка, където се натрупват всички 

обезценки, а сумата на загубата от обезценка за периода се признава в отчета за всеобхватния доход в 

„други разходи за дейността” (в печалбата или загубата за годината). 

В случаите на последващо възстановяване на обезценка то се посочва към “други доходи” (в печалбата 

или загубата за годината) за сметка на намаление на коректива. 

 

 

Предоставени заеми 

Всички предоставени заеми са представени по себестойност (номинална сума), която се приема за 

справедлива стойност на даденото по сделката, нетно от преките разходи. След първоначалното признаване 

предоставените заеми се оценяват последващо по амортизируема стойност, определена чрез прилагане на 

метода на ефективната лихва. При наличие на индикатори за съществуваща несигурност, тези заеми или част 

от тях да бъдат събрани, същите се обезценяват до настоящата стойност на реално очакваните бъдещи 

парични потоци. Балансовата стойност на предоставените заеми се коригира чрез използването на корективна 

сметка, където се натрупват всички обезценки, а сумата на загубата от обезценка за периода се признава в 

отчета за всеобхватния доход  в „други разходи за дейността” (в печалбата или загубата за годината).В 

случаите на последващо възстановяване на обезценка то се посочва към “други доходи” (в печалбата или 

загубата за годината) за сметка на намаление на коректива.  

Парични средства и парични еквиваленти 

Паричните средства включват касовите наличности и разплащателните сметки, а паричните еквиваленти - 

краткосрочните депозити в банки, чийто оригинален матуритет е по-малък от 3 (три) месеца. 
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За целите на изготвянето на отчета за парични потоци (ОПП):  

• паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с 

включен ДДС (20%); 

• лихвите, свързани с кредити, обслужващи текущата дейност, се включват в оперативна дейност; 

• лихвите, по дългосрочни банкови кредити със специално предназначение се включват във финансовата 

дейност; 

• лихвите по предоставени свободни парични средства под формата на краткосрочни кредити се третират 

като инвестиционна дейност. 

• краткосрочно блокираните парични средства са третирани като парични средства и еквиваленти. 

• платеният ДДС при доставка на дълготрайни активи от страната се посочва на ред “плащания към 

доставчици” към паричните потоци от оперативна дейност, доколкото той участва и се възстановява заедно 

и в оперативните потоци на дружеството за съответния период (месец). 

• трайно блокираните парични средства (над 3 мес.) не се третират като парични средства и не са включени 

в отчета за паричните потоци 

Лихвоносни заеми и други привлечени финансови ресурси 

Всички получени заеми и други привлечени финансови ресурси се отчитат първоначалнопо себестойност 

(номинална сума), която се приема за справедлива стойност на полученото по сделката, нетно от преките 

разходи, свързани с тези заеми и привлечени ресурси. След първоначалното признаване, лихвоносните 

заеми и други привлечени ресурси, се оценяват последващо по амортизируема стойност, определена чрез 

прилагане на метода на ефективната лихва. Амортизируемата стойност е изчислена като са взети предвид 

всички видове такси, комисионни и други разходи, вкл. дисконт или премия, асоциирани с тези заеми. 

Печалбите и загубите от тях се признават в отчета за всеобхватния доход като финансови приходи или 

разходи през периода на амортизация или когато задълженията се отпишат или редуцират. 

 Лихвоносните заеми и други привлечени финансови ресурси се класифицират като текущи, освен за 

частта от тях, за която дружеството има безусловно право да уреди задължението си в срок над 12 месеца от 

края на отчетния период.   

2.12. Правителствени финансирания 

Правителствено финансиране се признава първоначално като отсрочен доход, когато е налице 

разумна сигурност, че то ще бъде получено от дружеството, и че последното е спазило и спазва условията и 

изискванията по финансирането.   

Правителствено финансиране, свързано с компенсиране на направени разходи, се признава в 

текущите печалби и загуби на систематична база за същия период, през който са признати и разходите. 
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2.13. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово законодателство 

Трудовите отношения с работниците и служителите в дружеството, в качеството му на работодател, се 

основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на разпоредбите на действащото осигурително 

законодателство в РБългария. 

Краткосрочни доходи 

Краткосрочните доходи на наетия персонал под формата на възнаграждения, социални доплащания и 

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

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

печалбата или загубата за годината), освен ако даден МСФО не изисква тази сума да се капитализира в 

себестойността на определен актив, в периода, в който е положен трудът за тях или са изпълнени 

изискванията за тяхното получаване, и като текущо задължение (след приспадане на всички платени вече 

суми и полагащи се удръжки) в размер на недисконтираната им сума.  

Социалната програма на дружеството включва организиран служебен транспорт за персонала и ваучери за 

храна. 

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

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

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

недисконтиран размер на разходите за самите възнаграждения и разходите за вноски по задължителното 

обществено осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми.  

 

Дългосрочни доходи при пенсиониране 

Планове с дефинирани вноски 

Основно задължение на дружеството в качеството му на работодател е да извършва задължително 

осигуряване на наетия персонал за фонд “Пенсии”, допълнително задължително пенсионно осигуряване 

(ДЗПО), фонд “Общо заболяване и майчинство” (ОЗМ), фонд “Безработица”, фонд “Трудова злополука и 

професионална болест” (ТЗПБ)и здравно осигуряване.Размерите на осигурителните вноски се утвърждават 

със Закона за бюджета на ДОО и Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. Вноските се 

разпределят между работодателя и осигуреното лице в съответствие с правилата от  Кодекса за социално 

осигуряване (КСО) в съотношение 60:40 (2016 г.: 60:40).  

Тези осигурителни и пенсионни планове, прилагани от дружеството в качеството му на работодател, са 

планове с дефинирани вноски. При тях работодателят плаща месечно определени вноски в държавните 

фондове “Пенсии”, фонд “Общо заболяване и майчинство”, фонд “Безработица”, фонд “Трудова злополука 

и професионална болест”, както и за допълнително задължително пенсионно осигуряване (универсални и 

професионални пенсионни фондове) - на база фиксираните по закон проценти и няма друго допълнително 

правно или конструктивно задължение за доплащане във фондовете в бъдещи вноски в случаите, когато те 

нямат достатъчно средства да изплатят на съответните лица заработените от тях суми за периода на 
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трудовия им стаж. Аналогично са задълженията по отношение на здравното осигуряване. 

Към дружеството няма създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен фонд. 

Дължимите от дружеството вноски по плановете с дефинирани вноски за социалното и здравно 

осигуряване се признават като текущ разход в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата), освен 

ако даден МСФО не изисква тази сума да се капитализира в себестойността на определен актив, и като текущо 

задължение в недисконтиран размер, заедно и в периода на полагане на труда и на начислението на 

съответните доходи на наетите лица, с които доходи вноските са свързани.   

Планове с дефинирани вноски 

Съгласно Кодекса на труда работодателят е задължен да изплаща на персонала при настъпване на 

пенсионна възраст обезщетение, което в зависимост от трудовия стаж в предприятието може да варира 

между 2 и 6 брутни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото правоотношение. По своите 

характеристики тези схеми представляват нефондирани планове с дефинирани доходи. 

Изчислението на размера на тези задължения налага участието на квалифицирани актюери, за да може да 

се определи тяхната сегашна стойност към датата на отчета, по която те се представят в отчета за 

финансовото състояние, а респективно изменението в стойността им, се представя в отчета за всеобхватния 

доход като: а) разходите за текущ и минал стаж, разходите за лихва и ефектите от съкращенията и 

урежданията се признават веднага, в периода, в който възникнат, и представят в текущата печалба или 

загуба, по статия „разходи за персонал”, а б) ефектите от последващите оценки на задълженията, които по 

същество представляват актюерски печалби и загуби, се признават веднага, в периода, в който възникнат, и 

се представят към другите компоненти на всеобхватния доход, по статия „последващи оценки на 

пенсионни планове с дефинирани доходи”. Актюерските печалби и загуби произтичат от промени в 

актюерските предположения и опита. 

Към датата на всеки годишен финансов отчет, дружеството назначава актюери, които издават доклад с 

техните изчисления относно дългосрочните му задължения към персонала за обезщетения при 

пенсиониране. За целта те прилагат кредитния метод на прогнозните единици. Сегашната стойност на 

задължението по дефинираните доходи се изчислява чрез дисконтиране на бъдещите парични потоци, 

които се очаква да бъдат изплатени в рамките на матуритета на това задължение и при използването на 

лихвените равнища на държавни дългосрочни облигации с подобен срок, котирани в България, където 

функционира и самото дружество. 

Доходи при напускане 

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, дружеството в качеството му на работодател има задължение 

да изплати при прекратяване на трудовия договор преди пенсиониране  обезщетения. 

Дружеството признава задължения към персонала по доходи при напускане преди настъпване на 

пенсионна възраст, когато е демонстриран обвързващ ангажимент, на база анонсиран план, вкл. за 

преструктуриране, да се прекрати трудовият договор със съответните лица без да има възможност да се 

отмени, или при формалното издаване на документите за доброволно напускане. Доходи при напускане, 
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платими повече от 12 месеца от края на отчетния период, се дисконтират и представят в отчета за 

финансовото състояние по тяхната сегашна стойност. 

 2.14. Акционерен капитал и резерви 

Дружеството е акционерно и е задължено да регистрира в Търговския регистър определен размер на 

акционерен капитал, който да служи като обезпечение на вземанията на кредиторите на дружеството. 

Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на своето акционерно участие в капитала и 

могат да претендират връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност. 

Дружеството отчита основния си капитал по номинална стойност на регистрираните в съда акции. 

Съгласно изискванията на Търговския закон и устава, дружеството е длъжно да формира и резерв 

"фонд Резервен", като източници на фонда могат да бъдат: 

• най-малко една десета от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат една 

десета част от акционерния капитал или по-голяма част, определена по решение на Общото събрание на 

акционерите; 

• средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (премиен резерв); 

• други източници, предвидени по решение на Общото събрание. 

Средствата от фонда могат да се използват само за покриване на годишната загуба и на загуби от 

предходни години. Когато средствата във фонда достигнат определения в устава минимален размер, 

средствата над тази сума могат да бъдат използвани за увеличаване на акционерния капитал. 

 

 

2.15.Лизинг 

    Финансов лизинг   

     Лизингополучател 

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

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

за финансовото състояние на лизингополучателя като се представя като имоти, машини и оборудване под 

лизинг по цена на незабавна продажба или ако е по-ниска - по сегашната стойност на минималните лизингови 

плащания. Лихвените разходи се включват в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за 

годината) като финансови разходи (лихва). 

Придобитите под финансов лизинг активи се амортизират на база полезния живот на актива и в рамките на 

лизинговия срок. 

Оперативен лизинг 

Лизинг, при който наемодателят продължава да притежава съществената част от всички рискове и 
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стопански изгоди от собствеността върху дадения актив се класифицира като оперативен лизинг. Поради 

това този актив продължава да е включен в състава на неговите дълготрайни материални активи като 

амортизацията му за периода се включва в текущите разходи на лизингодателя.     

Плащанията във връзка с оперативен лизинг се признават като разходи в отчета за всеобхватния 

доход (в печалбата или загубата за годината) на база линеен метод за периода на лизинга. 

2.16. Данъци върху печалбата 

Текущите данъци върху печалбата се определят в съответствие с изискванията на българското 

данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка за 

2017 г. е 10% (2016 г. : 10%).   

Отсрочените данъци се определят чрез прилагане на балансовия пасивен метод, за всички 

временни разлики към датата на финансовия отчет, които съществуват между балансовите стойности и 

данъчните основи  на отделните активи и пасиви. 

Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики, с изключение на 

тези, породили се от признаването на актив или пасив, който към датата на стопанската операция не е 

повлиял върху счетоводната и данъчната печалба/(загуба).  

Отсрочените данъчни активи се признават за всички намаляеми временни разлики и за 

неизползваните данъчни загуби, до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и да бъде 

генерирана в бъдеще достатъчна облагаема печалба или да се проявят облагаеми временни разлики, от 

които да могат да се приспаднат тези намаляеми разлики, с изключение на разликите, породили се от 

признаването на актив или пасив, който към датата на стопанската операция не е повлиял върху  

счетоводната и данъчната печалба/(загуба).  

Балансовата стойност на всички отсрочени данъчни активи се преглежда при изготвяне на 

годишния отчет за финансово състояние и се редуцира до степента, до която е вероятно те да се  проявят 

обратно и да се генерира достатъчно  облагаема печалба или проявяващи се през същия период облагаеми 

временни разлики, с които те да могат да бъдат приспаднати или компенсирани. 

Отсрочените данъци, свързани с обекти, които са отчетени директно в собствения капитал или 

друга балансова позиция, също се отчитат директно към съответния капиталов компонент или балансовата 

позиция. 

Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които се очаква да се 

прилагат за периода и типа операции, през който активите ще се реализират, а пасивите ще се уредят 

(погасят), на база данъчните закони, които са в сила или в голяма степен на сигурност се очаква да са в 

сила.  

Към 31.12.2016 г.отсрочените данъци върху печалбата се оценяват при ставка 10%, която беше 

валидна и за 2015 г. 
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2.17. Доходи на акция 

Основните доходи на акция се изчисляват като се раздели нетната печалба или загуба за периода, 

подлежаща на разпределение между акционерите, притежатели на обикновени акции, на средно-претегления 

брой на държаните обикновени акции за периода. 

Средно-претегленият брой акции представлява броят на държаните обикновени акции в началото на 

периода, коригиран с броя на обратно изкупените обикновени акции и на новоиздадените такива през периода, 

умножен по средно-времевия фактор. Този фактор изразява броя на дните, през които конкретните акции са били 

държани, спрямо общия брой на дните през периода. 

При капитализация, допълнителна емисия или разделяне, броят на обикновените акции, които са в 

обръщение до датата на това събитие, се коригира, за да се отрази пропорционалната промяна в броя на 

обикновените акции в обръщение така, сякаш събитието се е случило в началото на представения най-ранен 

период. 

 

2.18. Преценки от определящо значение при прилагане счетоводната политика на 

дружеството. Ключови приблизителни оценки и предположения с висока несигурност. 

Биологични активи 

Биологичните активи на дружеството, които са в процес на начална биологична трансформация, са 

представени във финансовия отчет по себестойност, която се определя като близка до справедливата им 

стойност. 

 

Актюерски изчисления 

При определяне на сегашната стойност на дългосрочните задължения към персонала при 

пенсиониране са използвани изчисления на сертифицирани актюери, базирани на предположения за 

смъртност, темп на текучество на персонала, бъдещо ниво на работни заплати и дисконтов фактор, които 

предположения са преценени от ръководството като разумни и уместни за дружеството. 

Обезценка на вземания 

Приблизителната оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми вземания се прави към датата на 

всеки годишен финансов отчет, на индивидуална база. Вземанията, при които са констатирани трудности при 

тяхното събиране, подлежат на анализ за определяне на частта от тях, която е реално събираема, а останалата 

част до номинала на съответното вземане се признава в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или 

загубата за годината). 

Провизия за обезценка на търговски вземания, вкл. вземания от свързани лица, се формира, когато са 

налице обективни доказателства, че дружеството няма да може да събере цялата сума по тях съгласно 

оригиналните условия на вземанията. Ръководството на дружеството е определило обичаен кредитен период 

от 180 дни за своите вземания, които имат търговски характер. След 360 дни закъснение вече се счита, че 

може да има индикатори за обезценка. При преценката на събираемостта на вземанията ръководството прави 
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анализ на цялата експозиция от всеки контрагент с оглед установяване на реалната възможност за събирането 

им, а не само на ниво просрочени индивидуални вземания от контрагента.  

При неизвършено плащане от страна на контрагент се прилага възрастовата структура за 

обезценка.Приетият възрастов анализ на вземанията от датата на падежа до 31 декември , като прилага 

следните проценти: 

срок на възникване над 180 дни -25 %,  

срок на възникване над 270 дни-50 %  

срок на възникване до 360 дни-75% 

срок на възникване над 360 дни-100 %.  

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

стойност на прогнозираните бъдещи парични потоци, дисконтирани по оригинален ефективен лихвен 

процент. Балансовата стойност се коригира чрез използването на корективна сметка, където се натрупват 

всички обезценки, а сумата на загубата от обезценка за периода се признава в отчета за всеобхватния доход (в 

печалбата или загубата за годината) към други разходи. Вземанията или частта от тях, за които ръководството 

преценява, че съществува  много висока несигурност за събирането им и не са обезпечени, се обезценяват на 

100 %.Когато дадено вземане се прецени като напълно несъбираемо, то се изписва за сметка на коректива. 

 

Обезценка на материални запаси  

В края на всяка финансова година дружеството извършва преглед на състоянието и използваемостта 

на наличните материалните запаси. При установяване на запаси, които съдържат потенциална вероятност да 

не бъдат реализирани по съществуващата им балансова стойност в следващите отчетни периоди, дружеството 

обезценява материалните запаси до нетна реализируема стойност. 

 

 

3.ПРИХОДИ  ОТ ПРОДАЖБИ 

Основните приходи от продажби на дружеството включват: 

 03.2017 03.2016 

 BGN”000 BGN”000 

Приходи от продажба на животни   1 317 1 162 

Приходи от продажба на стоки 11 30 

Приходи от продажба на кухненска  продукция        2 2 

Приходи от продажба на трупни меса - 16 

Приходи от услуги - - 

Общо 1 330 1 210 
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4. ДРУГИ ДОХОДИ/ЗАГУБИ НЕТНО 

Приходите от други продажби, представени нетно включват: 

 

 03.2017 03.2016 

 BGN”000 BGN”000 

Други доходи 

/нетен доход от  сделки по отдаване под наем на  

сгради и  транспортни средства, приходи от 

застрахователни обезщетения за умрели животни, 

приходи от продажба на дълготрайни активи/  

 

Обезценка на вземания от клиенти,нетно 

 

16 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Общо 16 8 

 

 

 

5.   СЕБЕСТОЙНОСТ/ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ  НА ПРОДАЖБИТЕ 

Себестойността на реализираната продукция  и отчетната стойност на стоките включва: 

  

                  03.2017 03.2016 

    BGN”000             BGN”000             

Себестойност на продадени животни   1 166 1 116 
 

Себестойност на продадени  стоки 

                              

13                            

 

30 

 

Себестойност на продажби на трупни меса 

 

                    -    

 

32 

Себестойност на реализирана кухненска продукция              15     15 

Себестойност на извършените услуги                                  - - 

Общо 1 194 1 193 

Себестойност  на  произведен  приплод и  прираст  при животните по видове разходи: 

                                                                                                                              03.2017 03.2016 

                                                                                                                              BGN”000 BGN”000             

Фураж                                                                                                                          734 823 

Заплати и осигуровки на персонала зает в отглеждане 

на животни                       

156 151 

Медикаменти                                                                                                                71 72 

Амортизации 28 29 

Ел.енергия, вода 58 56 

Горива, масла и резервни части 34 19 

Други материали за ремонт и поддръжка 49 16 

Услуги от собствено автостопанство  22 

Разходи за застраховка на животни и сгради за 

отглеждането им 

7 7 

Други услуги 10 23 

Общо       1 147             1 218 
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Себестойност на реализирана кухненска продукиция: 

 

                                                                                                                              03.2017 03.2016 

                                                                                                                              BGN”000 BGN”000             

Хранителни продукти                                                                                                                                                                                                                                   6 5 

Заплати и осигуровки на персонала зает в кухня                                                                5 6 

Ел.енергия  и др. материали и услуги                                                                                             2 3 

Амортизации 

Разходи по ЗДДС  

- 

2 

1 

- 

Общо       15 15 

 

Себестойност на реализирана продукция от  трупни меса 

 

                                                                                                                              03.2017 03.2016 

                                                                                                                              BGN”000 BGN”000             

Себестойност на заклани животни - 27 

Външни услуги/клане  на ишлеме,транспортни услуги/  - 5 

Общо       - 32 

 

Отчетна стойност на продадени стоки 

 

                                                                                                                              03.2017 03.2016 

                                                                                                                              BGN”000 BGN”000             

Медикаменти 13 30 

Месни стоки  - - 

Комбиниран фураж - - 

Общо       13 30 

 

6. РАЗХОДИ ЗА УМРЕЛИ ЖИВОТНИ  

През първото тримесечие на  2017 г. броят на  умрели животни от всички категории  е  нарастнал с 52.31 % спрямо 

броя на умрелите животни за всички категории през първото тримесечие на 2016 г.  

Разходите са изцяло за сметка на предприятието и са  част от  резултата  от оперативната дейност.  
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7. АДМИНИСТРАТИВНИ  И СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ 

 03.2017 03.2016 

 BGN.000 BGN.000 

Заплати и осигуровки на персонала в административна и  

управленческа дейност на предприятието  

 

 

82 

 

 

82 

Разходи недокументално обосновани  

1 

 

4 

Наеми - 9 

Амортизации 1 2 

Разходи по експлоатация на  автомобили, свързани с 

админстративната дейност 

 

2 

 

2 

Ел.енергия 4 5 

Съобщителни, охранителни, абонаментни услуги и 

др.услуги 

23 24 

Канцеларски материали 1 1 

Разходи по командировки 1 1 

Разходи за данъци върху разходите   

Разходи по ЗМДТ 1 1 

Други разходи                                                                            6 13 

Социална придобивка за персонала на дружеството    12 11 

 

Общо   

 

134 

 

155 

 

 

8.  РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 

 03.2017 03.2016 

 ВGN '000 ВGN '000 

Текущи възнаграждения  898 210 

 

Разходи за дефинирани доходи на персонала съгл.МСС 19 - - 

Вноски по социалното осигуряване 151 37 

Начислени суми за неизползвани отпуски и осигуровки върху тях 38 - 

Общо 1 087 247 

 

Към датата на изготвяне на настоящият отчет дружеството все още не е получило актюерски доклад и не са намерили 

отражение в Отчета за всеобхватен доход разходите по сегашната стойност на задълженията към персонала при 

пенсиониране, както и ефектите от последващи оценки на тези задължения. 

 

9. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ 

Към датата на изготвяне на настоящият междинен отчет за   първото тримесчие на 2017  г.  дружеството  няма  

начислени приходи от лихви.  
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    10.ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ 

Финансовите разходи включват: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   03.2017 03.2016 

    BGN 000  BGN 000 

Разходи за лихви по получени заеми и фин.лизинги   16  15 

Банкови такси 

 
1 

 
1 

Общо 

 

 

 

           17 
 

 

 

          16 

   

  11. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ 

 

 Към 31 март 2017 г. дружеството формира счетоводна загуба в размер на  94 х.лв. 

Към датата на изготвяне на междинният отчет не е е извършвано преобразуване по смисъла на 

ЗКПО. 

   

 12. ИМОТИ, МАШИНИ ОБОРУДВАНЕ -  приложена справка №12 

   Към 31 март 2017 г. дълготрайните материални активи на дружеството включват: сгради, 

машини и оборудване, транспортни средства, стопански инвентар и други активи. 

 Информация за отчетната стойност, набраната амортизация  и балансовата стойност се съдържа в 

справката към  приложение № 12 . 

 

 13. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ -  приложена справка №13 

         Към 31 март 2017 г.  дружеството притежава програмен продукт по селекционна програма и 

закупено право върху търговска марка „Липник” . 

Информация за отчетната стойност, набраната амортизация  и балансовата стойност се съдържа в 

справката към  приложение № 13 . 

14. БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ 

Към 31.03.2017 г. наличността  на основното стадо свине-майки и нерези  е 1 167 бр. 

животни с  живо тегло в края на периода  204 тона, оценено по себестойност в размер на 506 

х.лв. 

Дружеството не отчита печалби и загуби от първоначално признаване на биологичните 

активи и не  формира печалби и загуби от преоценки. 

Младите животни и животните за угояване по групи животни са бозайници, 

подрастващи, разплодни и угоени прасета, които наброяват 10 202 бр.животни с живо  тегло 

211 тона оценени по себестойност  за 627 х.лв. 
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Не са формирани печалби и загуби от преоценки. 

15. ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА 

Към края на отчетният период “Свинекомплекс Николово” АД няма инвестиции в дъщерни 

предприятия. 

16. ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ 

През последното тримесечие на  2014 г. дружеството е отпуснало фирмен заем,  с лихвен процент 

равен на пазарният към момента на сключване на договора с „Липник-Свинекомплекс Николово” 

ЕООД. По силата на сключеният договор  и анексите към него „Свинекомплекс Николово“ АД  

извършва плащания и през 2016 г .   и първото тримесечие на 2017г. 

В края на деветмесечието  на 2016 г.дружеството има сключен договор за продажба на селскостопанска 

техника на разсрочено плащане за период от 48 месеца . 

Дългосрочни вземания: 

➢ по договор за предоставен паричен заем и начислени  лихви по него   186 х.лв. 

➢ по договор за разсрочено плащане      12 х.лв. 

17. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       03.2017        2016 

 BGN 000 BGN 000 

Млади животни и животни за угояване 

 

540 627 

Материали 58 59 

 

 

Общо 

 

 

 

       598 

 

 

       686 

 

18.  ВЗЕМАНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       03.2017          2016 

 BGN 000 BGN 000 

Вземания от клиенти и доставчици по аванси намалени с 

размера на обезценката им 

 

 

 

      2 330 

 

 

2 101 

Други вземания 

 

           48 44 
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Застраховки, касаещи  следващ отчетен период 

 

 

           22 

 

 

5 

Общо 

 

 

 

       2 400 

 

 

2 150 

 

 

19.  ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 03.2017               2016 

 BGN '000 BGN '000 

Парични средства в брой   6 3 

Парични средства в банки   5                    3 

Общо                      11 6 

 

 

20. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 

 

Основен акционерен капитал 

 Към края на  първото тримесечие на 2017 г. внесеният напълно основен капитал е в размер на 

3 500 хил.лв.и е разпределен в 3 500 000 броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 1 лв.  

 

 

Законовите резерви  в размер на 329 х.лв.  са формирани  както следва: 

-  фонд "Резервен"-214 х.лв./ от разпределение на 1/10 от счетоводната печалба от предходните 

отчетни периода/ 

- 115 х.лв. начислен на основание чл.189 б от ЗКПО преотстъпен данък както следва: 

за 2014 г.     50  х.лв; 

за 2013         30 х.лв.;  

за 2012 г.     35 х.лв. 

             

      

     Допълнителни резерви  в размер на 1 258 хил.лв., формирани както следва: 

      -нетна стойност на емитирани варанти през 2014 г. в размер на 1 050 хил.лв.; 

     -други резерви  в размер на 204 хил.лв. в резултат на отнасяне на текущи   печалби  от минали години в 

състава на допълнителните резерви на дружеството. 
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Неразпределена печалба от  минали години 

     Съгласно взето решение на проведено Общото събрание на акционерите на 26 юни 2015 г.след 

отчисляване на законовия резерв от формираната балансова печалба към 31.12.2014 г. разликата в 

размер на 106 х.лв.  се отнесе  в неразпределена печалба от минали години. 

Непокрита загуба от минали години 

Текущата балансова загуба в размер на 210 хил.лв. за 2015 г. е отнесена към непокрита загуба от 

минали години, съгласно решение на проведено Общо събрание на акционерите на 21 юни 2016 г. 

21. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

➢ Кредитни линии за оборотни средства и  Кредит за изхранване на  наличното 

поголовие 

 

 03.2017            2016 

 BGN '000 BGN '000 

 Период на погасяване до 1 г. 1 128 1 136 

Общо  1 128 1 136 

 

 

22. ФИНАНСИРАНИЯ 

В раздел „Нетекущи пасиви” е отразена дългосрочната част от балансовата стойност на  

финансиране  по  изпълнен  проект, утвърден по програма САПАРД в размер на 211 хил.лв. 

В раздел „Текущи пасиви” е отразена краткосрочната част от балансовата стойност  на 

финансиране по изпълнен проект по програма САПАРД за дълготрайни материални активи, която 

ще бъде отчетена като текущ приход от финансиране в Отчета за всеобхватният доход през 

следващите 12 месеца.  

През отчетното първо тримесечие на  2017 г. са признати следните приходи от финансирания: 

- по програма САПАРД в размер на 3 хил.лв. 

-по програма „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, 

използван в първичното селскостопанско производство“ в размер на 1 хил.лв. 
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23. АКТИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ 

Към 31 декември 2016 г. 

Размер на 

временната 

разлика  

 

Актив по отсрочени 

данъци 

 А. Намаляеми      

1.Начислени компенсируеми отпуски 43 254,68 4 325,47 

2.Счетоводно нач.амортизации 441 167,19 44 166,72 

3.Обезценка на вземанията 116 322,95 11 632,30 

4.Начислени неплатени възн.на физ.лица 13082,08 1 308,21 

5.Начислени дефинирани доходи 

6.Отписани задължения 

77398,34 

2 055,07 

7 739,83 

205,51 

  ОБЩО А: (1+2+3+4+5) 693 280,31 69 328,03 

 

През  2016 г.  дружеството формира активи по отсрочени данъци, отразени по баланса, съгласно 

приетата счетоводна политика. Към датата на изготвяне на междинният отчет дуржеството не е извършвало 

преобразуване на счетоводният резултат , не е формирало отсрочени данъци . 

 

24. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ 

Включените в отчета за финансовото състояние  към 31 март 2017 г.задължения по финансов 

лизинг са по договори за придобиване на товарни автомобили, автобус за извозване на работници и 

служители и лек автомобил,използван за административната дейност на дружеството. 

 Те са представени нетно от дължимата в бъдеще лихва и са както следва: 

 03.2017 2016 

 BGN '000 BGN '000 

 Период на погасяване до 1 г. 10 40 

Период на погасяване над 1 г. 29 29 

Общо  59 69 

       Дължимите в рамките на следващите  дванадесет  месеца  до   края на  2017 г.-2018г.  лизингови 

вноски са представени в отчета за финансовото състояние като "краткосрочна част от финансов 

лизинг". 
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25. ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Търговските задължения  включват: 

 03.2017 2016 

 BGN '000 BGN '000 

 Задължения към свързани предприятия 2 2 

Задължения към доставчици 1 719 1 544 

Общо  1 721 1 546 

Задълженията към доставчици са текущи и  са възникнали във връзка с доставка на  

материали и услуги. 

 

26. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И  СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 

Задълженията към персонала и социалното осигуряване са както следва: 

 03.2017 2016 

  ВGN '000  ВGN '000 

Задължения към персонала в т.ч. 

 

  

Текущи задължения 57 60 

Задължения по социалното осигуряване   23 23 

Провизии по възнагр.за компен. отпуски,социал.и здравно  33 43 

Дефинирани доходи на персонала                                                   91 91 

Общо 

 

204 217 

 

 

27. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ 

 

 03.2017 2016 

  ВGN '000  ВGN '000 

Данък по ЗДДФЛ 13 11 

Задължения по ЗДДС 40 8 

Други разчети с бюджета 11 12 
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Общо 64 31 

 

          

 

 

28.ДРУГИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Нетекущи пасиви  

В състава на нетекущите пасиви в лицевата част на отчета за финансовото състояние на 

Свинекомплекс Николово АД  е отразена стойността на лихвата, обект на бъдещо  разсрочено 

плащане съгласно сключен договор за разсрочено плащане на продадени активи и погасителният 

план към него. 

 

 

Текущи пасиви 

 

В текущите пасиви в лицевата част на отчета за финансовото състояние на Свинекомплекс Николово 

АД  са  отразени  други  задължения на дружеството със  срок на погасяване до една година от датата 

на възникването им.  

 

 03.2017 2016 

 BGN '000 BGN '000 

Към застрахователни дружества 25 6 

Левова равностойност на ваучери за гориво 27 27 

Начислена лихва по кредит за изхранване на наличното поголовие 27 42 

Общо  79 75 

 

 

 

29.УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРИ  

За предоставените оборотни средства  от финансови институции в размер на 800 хил.лв. и 

предоставен кредит за изхранване на наличното поголовие в размер на 336 хил.лв.  дружеството   има 

учредени  ипотеки върху свои недвижими имоти.  

Във връзка със сключен договор със свой доставчик и необходимостта от  обезпечение  на 

своите задължения към него, Свинекомплекс Николово АД има учредена ипотека на производствени 

сгради. 
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Към 31.03.2017г. дружеството има потенциално задължение в качеството си на съдлъжник по 

договор за инвестиционен банков кредит . 

 

30.  УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК 

 

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни финансови 

рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на 

справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвенообвързани 

парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от 

определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните 

отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите 

рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни 

механизми, за да се определят адекватни цени на продукцията,стоките и  на привлечения от него 

заемен капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства, правените от него 

инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без  да се допуска  

неоправдана концентрация на даден риск. 

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство  на изпълнителният 

директор и финансовите експерти на дружеството,  съгласно политиката, определена от Съвета на 

директорите, който е разработил основните принципи на общото управление на финансовия риск, на 

базата на които са разработени конкретните  процедури за управление на отделните специфични  

рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, и за риска при използването на 

финансови инструменти. 

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при 

осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези 

рискове. 

 Валутен риск 

Оперативната дейност на Дружеството не създава предпоставки за валутен риск поради това, че 

дейността се осъществява на местен пазар.    Кредитите  са  в лева и по тази причина към настоящия 

момент в Дружеството  не възниква валутен риск от експозицията по получени кредити. 

Ценови риск 

Дружеството е изложено на специфичен ценови риск за цената на стоките, основните си материали и 

съответните компоненти за изготвянето на продукцията. Минимизирането на ценовия риск за 

негативни промени в цените на материалите и продукцията, обект на търговските операции се 

постига чрез периодичен анализ и обсъждане на договорните отношения за преразглеждане и 

актуализиране на цените спрямо промените на пазара. 



СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ  МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ  31.03. 2017 ГОДИНА 

36 

 

  

 

 Кредитен риск 

 Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства (в брой и по 

банкови сметки) и вземания от клиенти . 

 

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да 

изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове  дължимите от тях суми по търговските 

вземания. Последните са представени в баланса в нетен размер, след приспадане на начислените  

обезценки по съмнителни и трудносъбираеми вземания. Такива обезценки се правят където и когато 

са били налице събития, идентифициращи загуби от несъбираемост съгласно предишен опит.      

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е да договаря 

кредитен период по-дълъг от обичайно договорираните срокове  само на клиенти, които имат дълга 

история и търговско сътрудничество с дружеството. За  останалата част от клиентите - плащанията 

от продажбите се извършват предимно по банков път/в срок до десет дни от датата на сделката/ и  в 

момента на сделката, когато плащането се извършва в  брой.  

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно установената политика на 

дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от финансово-счетоводния отдел на откритите 

позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми.  

Ликвиден риск 

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

посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. 

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно 

поддържа оптимален ликвиден запас, парични средства и добра способност на финансиране на 

стопанската си дейност. Дружеството ползва и привлечени кредитни ресурси.  

За да контролира риска, дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите 

задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални споразумения с 

длъжниците.  

Дружеството осъществява наблюдение и контрол върху фактическите и прогнозните парични 

потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и 

пасивите на дружеството. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се 

следи от финансово-счетоводния отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните 

парични средства и предстоящите плащания.  

Риск на лихвоносните парични потоци 
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Дружеството  няма  значителна концентрация на лихвоносни активи, с изключение на 

свободните парични средства по разплащателни сметки в банки, затова приходите и входящите 

оперативни парични потоци са в голяма степен зависими от промените в пазарните лихвени 

равнища.  

Същевременно изходящите парични потоци за първото тримесечие на 2017 г. на дружеството  са 

изложени на лихвен риск от ползване на краткосрочни банкови заеми в лева, договорени с 

променлив лихвен процент.  

Заемните средства, ползвани от дружеството през първото тримесечие на 2017 г., са  банкови заеми. 

Те откриват експозиция за риск за дружеството.             

За останалите финансови пасиви дружеството не е изложено на лихвен риск, защото те са обичайно 

търговски и безлихвени.  

Средствата по разплащателни сметки се олихвяват с лихвени проценти, съгласно тарифите на 

съответните банки, които се запазват относително постоянни за по-дълъг период от време.  

 Управление на капиталовия риск 

В управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа  възможности то да 

продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост 

на инвестираните средства на акционерите, стопански ползи на другите заинтересовани лица и 

участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се 

редуцират разходите за капитала. 

Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база съотношението на 

задлъжнялост. Това съотношение се изчислява между нетния дългов капитал към общата сума на  

капитала. Нетният дългов капитал се определя като разлика между всички привлечени заемни 

средства (краткосрочни и дългосрочни) така, както са посочени в баланса и паричните средства и 

парични еквиваленти. Общата сума на  капитала е равна на собствения капитал и нетния дългов 

капитал.  

 

31. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 

  „Свинекомплекс Николово” АД  има извършени сделки по наем на автомобил с „Пимаро 

България „ АД/акционер/в размер на 37 хил.лв. 

От началото на годината до 31.03.2017 г. „Свинекомплекс Николово” АД  е извършило 

плащания към  „Пимаро България“ АД в размер на 6  хил.лв. и е получило от „Пимаро България“АД 

плащания в размер на 2 хил.лв. 

През периода не са  префактурирани разходи от „Свинекомплекс Николово” АД към Пимаро 

България АД. 

По извършените през периода сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните 

цени. 
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     32.СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 

Няма възникнали събития след датата на баланса, които да изискват промяна на отчета  или 

рекласификация на балансови пера. 


