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ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 
Към 31 декември 2020 година 
 

  
Приложение 

№ 
31 декември 

2020 
31 декември 

2019 
АКТИВИ  хил. лв. хил. лв. 
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ    
Имоти, машини и съоръжения 5 1 369 1 661 
Общо нетекущи активи  1 369 1 661 

    
ТЕКУЩИ АКТИВИ      
Материални запаси 6 1 316 1 293 
Търговски и други вземания 7 568 552 
Парични средства и парични еквиваленти 8 2 282 1 978 
Общо текущи активи  4 166 3 823 
Общо активи  5 535 5 484 

    
    

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ    
СОБСТВЕН КАПИТАЛ      
Основен капитал 9.1 3 200 3 200 
Резерви  9.2 697 697 
Неразпределена печалба  206 280 
Текуща печалба  1 220 1046 
Общо собствен капитал  5 323 5 223 
    
ТЕКУЩИ ПАСИВИ      
Задължения към свързани лица 10 32 29 
Задължения към доставчици  11 68 92 
Задължения към персонала и  
осигурителни предприятия 

12 29 27 

Данъчни задължения 13 62 89 
Други краткосрочни задължения 14 21 24 
Общо текущи пасиви  212 261 
Общо пасиви  212 261 
Общо собствен капитал и пасиви  5 535 5 484 

 
 
 
Годишният финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите и е подписан на 15 януари 2021 
година от: 
  
Десислава Александрова Емил Динков 
Съставител Изпълнителен директор 
  
Заверил, съгласно одиторски доклад от дата 18 януари 2021 г. 
Златка Капинкова  
Регистриран одитор  
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ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 
За годината завършваща на 31 декември 2020 година 
 

  
Приложение 

№ 
2020 2019 

  хил. лв. хил. лв. 
    
Приходи от договори с клиенти 15 5 981 5 289 
Други приходи 16 3 4 
    
Разходи за суровини и материали  17 (2 792) (2 569) 
Разходи за външни услуги 18 (348) (305) 
Разходи за персонала 19 (1 298) (1 142) 
Разходи за амортизация  (310) (329) 
Други оперативни разходи 20 (11) (23) 
Увеличение в запасите от продукция  21 132 240 
Печалба от оперативна дейност  1 357 1 165 
Финансови приходи 22 7 4 
Финансови разходи 23 (7) (5) 
Финансови приходи/ (разходи), нетно  - (1) 
Печалба преди данъци   1 357 1 164 
Разходи за данък върху дохода  24 137 118 
Печалба за периода   1 220 1 046 
        
Нетна печалба на акция лв. 26 0,38 0,33 
       
Друг всеобхватен доход за периода   - - 
    
Общ всеобхватен доход за периода   1 220 1 046 
 

 

Годишният финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите и е подписан на 15 януари 2021 
година от: 
  
Десислава Александрова Емил Динков 
Съставител Изпълнителен директор 
  
Заверил, съгласно одиторски доклад от дата 18 януари 2021 г. 
Златка Капинкова  
Регистриран одитор  
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ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 
 

 
Годишният финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите и е подписан на 15 януари 2021 
година от: 
  
Десислава Александрова Емил Динков 
Съставител Изпълнителен директор 
  
Заверил, съгласно одиторски доклад от дата 18 януари 2021 г. 
Златка Капинкова  
Регистриран одитор  
 
 
  

За годината завършваща на 31 декември 2020 година 
 
 Акционерен Резерви Неразпределена Резултат Общо 
  капитал  печалба за Собствен 
     периода Капитал 
  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
 
Салдо към 31.12.2018 г. 3 200 697 314 1 086 5 297 
      
Промени в собствения капитал за 
2019 г. 

     

Прехвърлени към неразпределена 
печалба 

- - 1 086 (1 086) - 

Дивиденти - - (1 120) - (1 120) 
Общ всеобхватен доход за периода - -  1 046 1 046 
Салдо към 31.12.2019 г. 3 200 697 280 1 046 5 223 
Промени в собствения капитал за 
2020 г.: 

     

Прехвърлени към неразпределена 
печалба 

- - 1046 (1 046) - 

Дивиденти - - (1 120) - (1 120) 
Общ всеобхватен доход за периода  - - - 1 220 1 220 
Салдо към 31.12.2020 г. 3 200 697 206 1 220 5 323 
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 
За годината завършваща на 31 декември 2020 година 
 

   2020 2019 
   хил.лв хил.лв 
Парични потоци от оперативна дейност    
Постъпления от клиенти   6 825 6 263 
Плащания на доставчици  (3 321) (3 022) 
Плащания на персонала и  
за социалното осигуряване 

 (1 196) (1 059) 

Платени данъци  (877) (892) 
Платени лихви и банкови такси  (4) (3) 
Курсови разлики  (3) (1) 
Нетни парични потоци от  
оперативната дейност 

 1 424 1 286 

    
Парични потоци от инвестиционна дейност      
Парични потоци , свързани с дълготрайни активи  (21)     (54)     
Нетни парични потоци използвани  
в инвестиционната дейност 

 (21)      (54)      

    
Парични потоци от финансова дейност      
Изплатени дивиденти  (1 099) (1 102) 
Нетни парични потоци използвани във 
 финансовата дейност 

 (1 099) (1 102) 

    
Нетно увеличение на паричните 
средства и паричните еквиваленти 

 304 130 

Парични средства и парични еквиваленти  
на 1 януари 

 1 978  1 848  

Парични средства и парични еквиваленти  
на 31 декември 

 2 282 1 978 

 
 
Годишният финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите и е подписан на 15 януари 2021 
година от: 
  
Десислава Александрова Емил Динков 
Съставител Изпълнителен директор 
  
Заверил, съгласно одиторски доклад от дата 18 януари 2021 г. 
Златка Капинкова  
Регистриран одитор  
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
 

1. Информация за дружеството 
 
Наименование на предприятието: ”Слънчо” АД. ЕИК: 814244008. Държава на регистрация 
на предприятието: България. Седалище и адрес на регистрация: гр. Свищов, ул. Дунав № 
16. Място на извършване на стопанска дейност: гр. Свищов, ул. Дунав № 16. Дружеството 
е вписано в търговския регистър на Великотърновския окръжен съд с Решение от 
10.11.1999 г. По фирмено дело № 1491/1999 г., партида 34, том 6, стр. 332. 
 

1.1. Собственост и управление 
 
Размерът на регистрирания акционерен капитал към 31.12.2020 г. е 3 200 000 лв, 
разпределен в 3 200 000 броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 лев. 
 
Собственост и управление:   

Акционери Брой акции Относ. Дял в % 
Юридически лица 2 бр., в т.ч.: 2 393 378 74,79 

 Нивиа Кепитъл ЕООД 2 393 278 74,79 
 Рент Инвестмант ЕООД 100 0,00 

Физически лица 101 бр., в т.ч.: 806 622 25,21 
 Виктор Алексиев Михайлов 661 305 20,67 
 Други физически лица 100 бр. 145 317 4,54 

Общо: 3 200 000 100% 
 
Дружеството има едностепенна система на управление. 
 
Слънчо АД се управлява от Съвет на директорите, избран на редовно годишно Общо 
събрание на акционерите от 18.03.2020 г.,  който се състои от трима члена:  
 
Виктор Алексиев Михайлов Председател на Съвета на директорите 
Нина Огнянова Данчева Член на Съвета на директорите 
Емил Митанов Динков Член на Съвета на директорите и 

Изпълнителен директор 
 
На проведено на 18.03.2020 г. редовно годишно Общо събрание на акционерите е избран 
Одитен комитет в състав:  
 
Мариана Симеонова Атанасова Председател на одитния комитет 
Нина Огнянова Данчева Член на Одитния комитет 
Валерия Веселинова Минчева-Иванова Член на Одитния комитет 
 
На Общо събрание на акционерите от 15.05.2017 е одобрен статутът на Одитния комитет. 
Одитният комитет подпомага работата на СД, има роля на Лица, натоварени с общо 
управление, които извършват мониторинг и надзор над вътрешната контролна среда, 
управлението на риска и системата на финансово отчитане на Дружеството. 
 
Средносписъчният брой на персонала към 31.12.2020 г. е 85 души (2019 г: 81 души). 
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1.2. Предмет на дейност 
 
Основната дейност на Слънчо АД е производство на детски и диетични храни на зърнена 
основа; търговска дейност в страната и чужбина. 
 
Това е единственото в страната предприятие за производство на детски инстантни и 
диетични храни на зърнена основа. Фирмата е разположена на площ 17 680 кв.м. в 
индустриалната зона на гр. Свищов. На лице е витална структура, необходима за 
оптимално опериране на предприятието като: железопътен достъп, шосеен достъп, речен 
пристанищен комплекс и наличие на суровини (зърно) в близост на компанията. 
 
Слънчо АД е с цехова структура: Детски цех за инстантни храни, Цех за детски 
стерилизирани храни, Цех за екструдирани продукти, Цех за зърнени храни и Мелница. За 
тяхното обслужване е създадена производствена инфраструктура в предприятието: 
Лаборатория за входящ и изходящ контрол (ОТК), Складова база, Техническа 
работилница, Автостопанство, Зърнобаза, Парова станция, Охрана и Администрация. 
 
В цеховете се произвежда готовата продукция, предназначена за реализация на 
пазарите, както и междинни продукти за производството на готови изделия.  
 

2. База за изготвяне на Финансовия отчет 
Финансовият отчет на Дружеството е съставен в съответствие с Международните 
стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по 
международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (МСФО, 
приети от ЕС). По смисъла на параграф 1, точка 8 от Допълнителните разпоредби на 
Закона за счетоводството, приложим в България, терминът „МСФО, приети от ЕС“ 
представляват Международните счетоводни стандарти (МСС), приети в съответствие с 
Регламент (ЕО) 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета. 
 
Финансовият отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута на 
Дружеството. Всички суми са представени в хиляди лева (хил. лв.) (включително 
сравнителната информация за 2019 г.), освен ако не е посочено друго. Доходът на акция е 
посочен в лева. 
 
Ръководството носи отговорност за съставянето и достоверното представяне на 
информацията в настоящия финансов отчет. 
 
Годишният финансов отчет е изготвен към 31.12.2020 год. 
 
Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие и 
като са взети предвид възможните ефекти от продължаващото въздействие на 
пандемията от коронавирус Covid-19. 
 
Вероятно е да има и бъдещи въздействия върху дейността на Дружеството, свързани с 
бизнес модела, веригата на доставки, правните и договорните отношения, служителите, 
потребителите и оборотните средства в резултат на Covid-19. Първоначалното 
въздействие беше свързано с проблеми относно ритмичнстта на доставките на суровини 
и материали. Инфлационният риск се увеличи заради риска от увеличение на цените на 
основните потребителски стоки. По данни на Националния статистически институт 
годишната инфлация ноември 2020 г., спрямо ноември 2019 г. е 0,4 %, но повишените 
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разходи за доставки и производство доведе до увеличение на цените през 2020 г. 
Увеличения инфлационен риск постави дружеството под натиск да увеличава крайните 
продажни цени за да догонва увеличените си разходи за суровини и материали, но 
договорите, които има с търговските вериги могат да забавят увеличението, което има 
риск да доведе до намаляване на рентабилността му. Ситуацията в разпространението на 
COVID-19 е много динамична и не може да се прогнозира на този етап как това ще 
повлияе на приходите от продажби. От една страна се очаква увеличение на продажбите, 
тъй като дружеството е в сектора на хранителните стоки, потреблението, на които 
нараства в кризисната ситуация. От друга страна платежоспособността на населението, а 
от там и на дистрибуторите и веригите за хранителни стоки намалява и е вероятно да се 
получи забавяне в плащанията от клиенти или неритмичност на продажбите. 
 
Към датата на съставяне на финансовия отчет са в сила забрани за пътуване, карантинни 
мерки и ограничения. Бизнесът трябва да се справя с предизвикателства, свързани с 
намалени приходи и нарушени вериги за доставки. Докато някои държави започнаха да 
облекчават ограниченията, отпускането на мерките става постепенно в България при 
несигурност за удължаване на мерките за неопределени бъдещи периоди. 
 
Пандемията доведе до значителна волатилност на финансовите и стоковите пазари в 
България и в световен мащаб. Различни правителства, включително България обявиха 
мерки за предоставяне както на финансова, така и на нефинансова помощ за засегнатите 
сектори и засегнатите бизнес организации. 
 
В тези условия ръководството на Дружеството направи анализ и преценка на 
способността на Дружеството да продължи своята дейност като действащо предприятие 
на база на наличната информация за предвидимото бъдеще и ръководството очаква, че 
Дружеството има достатъчно финансови ресурси, за да продължи оперативната си 
дейност в близко бъдеще и продължава да прилага принципа за действащо предприятие 
при изготвянето на финансовия отчет. 
 

3. Промени в счетоводната политика 

3.1. Нови стандарти, изменения и разяснения, които са влезли в сила за 
финансовата година, започваща на 1 януари 2020 г. 

Дружеството прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения, които са влезли 
в сила тази година и са както следва: 

МСС 1 и МСС 8 (изменени) - Дефиниция на същественост, в сила от 1 януари 2020 г., 
приети от ЕС   

Целта на измененията е да се използва една и съща дефиниция на същественост в 
рамките на Международните стандарти за финансово отчитане и Концептуалната рамка 
за финансово отчитане. Съгласно измененията:  

 неясното представяне на съществената информация с несъществена има същия ефект 
като пропускането на важна информация или неправилното й представяне. 
Предприятията решават коя информация е съществена в контекста на финансовия 
отчет като цяло; и  

 „основните потребители на финансови отчети с общо предназначение“ са тези, към 
които са насочени финансовите отчети и включват „съществуващи и потенциални 
инвеститори, заемодатели и други кредитори“, които трябва да разчитат на 
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финансовите отчети с общо предназначение за голяма част от финансовата 
информация, от която се нуждаят. 

Изменения на референциите към Концептуална рамка за финансово отчитане в 
сила от 1 януари 2020 г., приети от ЕС 

СМСС е издал преработена концептуална рамка, която влиза в сила незабавно за Съвета 
в дейностите му, свързани с разработването на нови счетоводни стандарти. Тази рамка 
не води до промени в нито един от съществуващите счетоводни стандарти. Въпреки това, 
предприятията, които разчитат на концептуалната рамка при определяне на своите 
счетоводни политики за сделки, събития или условия на дейността си, които не са 
разгледани специално в конкретен счетоводен стандарт, ще могат да прилагат 
преработената рамка от 1 януари 2020 г. Тези предприятия ще трябва да преценят дали 
техните счетоводни политики са все още подходящи съгласно преработената 
концептуална рамка. Основните промени са:  

 за да се постигне целта на финансовото отчитане се фокусира върху ролята на 
ръководството, което трябва да служи на основните потребители на отчетите  

 отново се набляга на принципа на предпазливостта като необходим компонент, за да 
се постигне неутрално представяне на информацията 

 дефинира се кое е отчитащото се предприятие, като е възможно да е отделно 
юридическо лице или част от предприятието 

 преразглеждат се определенията за актив и пасив 
 при признаването на активи и пасиви се премахва условието за вероятност от входящи 

или изходящи потоци от икономически ползи и се допълват насоките за отписване  
 дават се допълнителни насоки относно различните оценъчни бази и  
 печалбата или загубата се определят като основен показател за дейността на 

предприятието и се препоръчва приходите и разходите от другия всеобхватен доход да 
бъдат рециклирани през печалбата или загубата, когато това повишава уместността 
или достоверното представяне на финансовите отчети. 

МСФО 3 (изменен) – Определение на стопанска дейност, в сила от 1 януари 2020 г., 
приет от ЕС  

Измененото определение за стопанска дейност изисква придобиването да включва 
входящи материали и съществен процес, които в съвкупност значително да допринасят за 
способността за създаване на изходяща продукция. Определението на понятието 
„продукция“ се изменя така че да се фокусира върху стоките и услугите, предоставяни на 
клиентите, които генерират доход от инвестиции и други доходи. Определението 
изключва възвращаемостта под формата на по-ниски разходи и други икономически 
ползи. Измененията вероятно ще доведат до отчитане на повече придобивания, 
класифицирани като придобивания на активи. 

Изменения на МСФО 9, МСС 39 и МСФО 7: Реформа на референтните лихвени 
проценти (издадена на 26 септември 2019 г.), в сила от 1 януари 2020 г., приети от ЕС 

Предлаганите изменения включват елементи, отразяващи новите изисквания за 
оповестяване, въведени от измененията на МСФО 9, МСС 39 и МСФО 7. 

Изменения на МСФО 16 отстъпки в лизинговите договори, свързани с Ковид 19, в 
сила от 1 юни 2020, приет от ЕС 

Лизингополучателят може да реши да не оценява дали свързаната с COVID-19 концесия 
за наем е модификация на лизинга. Лизингополучател, който прилага практическото 
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улеснени, отчита отстъпките за наем, свързани с COVID-19, сякаш не са модификации на 
лизинг. 

3.2. Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила 
и не се прилагат от по-ранна дата от Дружеството 

Към датата на одобрение на този финансов отчет са публикувани нови стандарти, 
изменения и разяснения към съществуващи вече стандарти, но не са влезли в сила или 
не са приети от ЕС за финансовата година, започваща на 1 януари 2020 г., и не са били 
приложени от по-ранна дата от Дружеството. Не се очаква те да имат съществен ефект 
върху финансовите отчети на Дружеството. Ръководството очаква всички стандарти и 
изменения да бъдат приети в счетоводната политика на Дружеството през първия период, 
започващ след датата на влизането им в сила. 

Промените са свързани със следните стандарти: 

 Изменения в МСС 1 Представяне на финансовите отчети: Класификация на пасивите 
като  текущи и нетекущи, в сила от 1 януари 2023 г., все още не е приет от ЕС 

 Изменения в МСФО 3 Бизнес комбинации, МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, МСС 
37 Провизии, условни пасиви и условни активи, в сила от 1 януари 2022 г., все още не 
са приети от ЕС 

 Годишни подобрения 2018-2020 г. в сила от 1 януари 2022 г., все още не са приети от 
ЕС 

 Изменения на МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 16 Реформа на лихвените 
показатели - Фаза 2, в сила от 1 януари 2022 г., все още не са приети от ЕС 

4. Счетоводната политика 
 

4.1. Общи положения 

Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на този финансов отчет, 
са представени по-долу. 

Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципите за оценяване на всички видове 
активи, пасиви, приходи и разходи съгласно МCФО. Базите за оценка са оповестени 
подробно по-нататък в счетоводната политика към  финансовия отчет. 

Следва да се отбележи, че при изготвянето на представения финансов отчет са 
използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки че те са базирани на информация, 
предоставена на ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет, реалните 
резултати могат да се различават от направените оценки и допускания. 

4.2. Представяне на финансовия отчет 

Финансовият отчет е представен в съответствие c МCC 1 „Представяне на финансови 
отчети”. 

Дружеството представя отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход в 
единен отчет. 

В отчета за финансовото състояние се представят два сравнителни периода, когато 
Дружеството прилага счетоводна политика ретроспективно, преизчислява ретроспективно 
позиции във финансовия отчет или преклаcифицира позиции във финансовия отчет и 
това има съществен ефект върху информацията в отчета за финансовото състояние към 
началото на предходния период. 
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Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират, за да се постигне 
съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година. 
 

4.3. Приходи по договори с клиенти 

Основните приходи, които Дружеството генерира са свързани с продажба на готова 
продукция по собствена спецификация: детски инстантни храни, екструдирани продукти, 
детски стерилизирани храни, зърнени храни и др.  

За да определят дали и как да признаят приходи, дружеството използва следните 5 
стъпки: 
1 Идентифициране на договора с клиент 
2 Идентифициране на задълженията за изпълнение 
3 Определяне на цената на сделката  
4 Разпределение на цената на сделката към задълженията за изпълнение 
5 Признаване на приходите, когато са удовлетворени задълженията за изпълнение. 

Приходите се признават или в даден момент или с течение на времето, когато или докато 
Дружеството удовлетвори задълженията за изпълнение, прехвърляйки обещаните стоки 
или услуги на своите клиенти. 

Дружеството признава като задължения по договор възнаграждение, получено по 
отношение на неудовлетворени задължения за изпълнение и ги представя като други 
задължения в отчета за финансовото състояние. По същия начин, ако Дружеството 
удовлетвори задължение за изпълнение, преди да получи възнаграждението, то признава 
в отчета за финансовото състояние или актив по договора, или вземане, в зависимост от 
това дали се изисква нещо друго освен определено време за получаване на 
възнаграждението. 
 
Приходите в дружеството се признават, когато контролът върху обещаните в договора 
продукти се прехвърли на клиента, което съгласно обичайната търговска практика е при 
предаването на готовата продукция на клиента. Дружеството не предоставя 
допълнителни или свързани услуги с продажбите на продукция. Транспортът на 
продукцията е отделно задължение за изпълнение и се организира или от клиента или от 
дружеството, като услугата по транспорт не променя по никакъв начин продажбите на 
продукция. Приходите се измерват въз основа на определената за всеки договор цена на 
сделката и въз основа на индивидуалните продажни цени на продуктите. Променливите 
възнаграждения представляват обичайни отстъпки за обем покупки, които се отчитат при 
постигане на условието в края на текущия месец, а за определени клиенти и при 
постигане на определени показатели в края на годината. Обичайните условия на плащане 
са най-често 30 или 45  дни от датата на издаване на фактурата, като не се дължат 
отстъпки за предварително плащане. Дружеството не отчита активи и пасиви по договори 
с клиенти, тъй като не поема каквито и да е било разходи по договори с клиенти, а също 
така не получава предварителни плащания по тях. Активи по договорите с клиенти 
представляват търговските вземания представляващи правото дружеството да получи 
възнаграждението по вече изпълнени договори. 

Предоставяне на услуги 

Услугите, предоставяни от Дружеството – отдаване под наем на закрита площ. Приходите 
от наем  се признават на линеен принцип, когато контролът върху ползите от 
предоставените услуги е прехвърлен върху ползвателя на услугите и за периода, за който 
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ефективно се отнасят получените и/или подлежащите за получаване суми на наемната 
цена. 

 

4.4. Разходи 
Оперативните разходи се признават в печалбата или загубата при ползването на услугите 
или на датата на възникването им. 
 
Дружеството отчита два вида разходи, свързани с изпълнението на договорите с клиенти 
за доставка на услуги/стоки: разходи за сключване/ постигане на договора и разходи за 
изпълнение на договора. Когато разходите не отговарят на условията за разсрочване 
съгласно изискванията на МСФО 15, същите се признават като текущи в момента на 
възникването им като например не се очаква да бъдат възстановени или периодът на 
разсрочването им е до една година. 
 
Първоначално всички разходи се отчитат по икономически елементи и разпределят във 
съответното направление. Разходите по направления са: разходи за основна дейност, 
разходи за спомагателна дейност, разходи за придобиване на нетекущи активи, разходи 
за организация и управление и разходи за продажба на продукция. 
 
Организация на отчитане на преките материални разходи на фирмата – Отразяват се 
вложените суровини и материали пряко в себестойността на готовата продукция, като 
същите съблюдават утвърдените разходни норми за суровини и материали за съответния 
вид готова продукция. 
 
Структура на разходите за организация и управление. Административно-управленските  
се извършват за организацията, управлението и обслужването на цялостната дейност на 
фирмата. 
 

4.5. Имоти, машини и съоръжения 
Имотите, машините и съоръженията се оценяват първоначално по себестойност, 
включваща цената на придобиване, както и всички преки разходи за привеждането на 
актива в работно състояние.   
 
Последващото оценяване на Имотите, машините и съоръженията се извършва по цена на 
придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените 
обезценки се отчитат като разход и се признават в отчета за печалбата или загубата и 
другия всеобхватен доход за съответния период.  
 
Последващите разходи, свързани с определен актив от имоти, машини и съоръжения, се 
прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно Дружеството да има 
икономически ползи, надвишаващи първоначално оценената ефективност на 
съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават за разход за 
периода, в който са направени. 
 
Остатъчната стойност и полезният живот на имоти, машини и съоръжения се преценяват 
от ръководството към всяка отчетна дата. 
 
Имоти, машини и съоръжения, придобити при условията на лизингови договори, се 
амортизират на база на очаквания полезен срок на годност, определен посредством 
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сравнение с подобни собствени активи на Дружеството, или на база на лизинговия 
договор, ако неговият срок е по-кратък.  
 
Дружеството използва линеен метод на амортизация на имотите, машините и 
съоръжения. 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, бъдещите намерения за употреба 
и с предполагаемото морално остаряване. 
 
Оцененият полезен живот по групи активи е както следва: 

 Сгради    25 години 
 Машини    3.33 - 10 години 
 Транспортни средства  4 -10 години 
 Стопански инвентар   6.67 години 
 Компютри   2 години 
 Други    6.67 години 

Определените срокове на полезен живот на дълготрайните материални активи се 
преглеждат от ръководството на дружеството 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. 
Разходите за амортизация са включени в отчета за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход. 

Печалбата или загубата от продажбата на имоти, машини и съоръжения се определя като 
разлика между постъпленията от продажбата и балансовата стойност на актива и се 
признава в отчета за печалбата или загубата/отчета за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход на ред „Печалба/ (Загуба) от продажба на нетекущи активи”. 

Избраният праг на същественост за имотите, машините и съоръженията на Дружеството е 
в размер на 700 лв. 

4.6. Нематериални активи 
Като нематериалните активи се отчитат активи, които отговарят на определението за 
нематериален актив и отговарят на критериите за отчитане на нематериални активи, 
формулирани в МСС 38. При придобиването им нематериалните активи се отчитат по 
цена на придобиване. Нематериалните активи се представят в отчета за финансовото 
състояние по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и евентуална 
загуба от обезценка. Не е извършвана обезценка на нематериални активи, тъй като не са 
налице условията за това съгласно МСС 36.  
 
Амортизират се по линейния метод за срока на определения полезен живот.  
 

4.7. Тестове за обезценка на нематериални активи и имоти, машини и 
съоръжения 

При изчисляване размера на обезценката Дружеството дефинира най-малката 
разграничима група активи, за която могат да бъдат определени самостоятелни парични 
потоци (единица, генерираща парични потоци). В резултат на това някои от активите 
подлежат на тест за обезценка на индивидуална база, а други - на база на единица, 
генерираща парични потоци.  
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Всички активи и единици, генериращи парични потоци, се тестват за обезценка поне 
веднъж годишно. Всички други отделни активи или единици, генериращи парични потоци, 
се тестват за обезценка, когато събития или промяна в обстоятелствата индикират, че 
тяхната балансова стойност не може да бъде възстановена. 

За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден актив 
или единица, генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност, която 
е по-високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден 
актив, и неговата стойност в употреба. За да определи стойността в употреба, 
ръководството на Дружеството изчислява очакваните бъдещи парични потоци за всяка 
единица, генерираща парични потоци, и определя подходящия дисконтов фактор с цел 
калкулиране на настоящата стойност на тези парични потоци. Данните, използвани при 
тестването за обезценка, се базират на последния одобрен бюджет на Дружеството, 
коригиран при необходимост с цел елиминиране на ефекта от бъдещи реорганизации и 
значителни подобрения на активи. Дисконтовите фактори се определят за всяка отделна 
единица, генерираща парични потоци, и отразяват съответния им рисков профил, оценен 
от ръководството на Дружеството. 

Загубите от обезценка на единица, генерираща парични потоци, се посочват в намаление 
на балансовата сума на активите от тази единица. За всички активи на Дружеството 
ръководството преценява последващо дали съществуват индикации за това, че загубата 
от обезценка, призната в предходни години, може вече да не съществува или да е 
намалена. Обезценка, призната в предходен период, се възстановява, ако 
възстановимата стойност на единицата, генерираща парични потоци, надвишава нейната 
балансова стойност. 

4.8. Лизинг 

Дружеството като лизингополучател 

За новите договори, сключени на или след 1 януари 2019 г. Дружеството преценява дали 
даден договор е или съдържа лизинг. Лизингът се определя като „договор или част от 
договор, който предоставя правото да се използва актив (базовият актив) за определен 
период от време в замяна на възнаграждение.“ За да приложи това определение, 
Дружеството извършва три основни преценки: 

 дали договорът съдържа идентифициран актив, който или е изрично посочен в 
договора, или е посочен по подразбиране в момента, когато активът бъде 
предоставен за ползване; 

 Дружеството има правото да получава по същество всички икономически ползи от 
използването на актива през целия период на ползване, в рамките на определения 
обхват на правото му да използва актива съгласно договора; 

 Дружеството има право да ръководи използването на идентифицирания актив през 
целия период на ползване. 

Дружеството оценява дали има правото да ръководи „как и с каква цел“ ще се използва 
активът през целия период на ползване. 
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Оценяване и признаване на лизинг от дружеството като лизингополучател 

На началната дата на лизинговия договор Дружеството признава актива с право на 
ползване и пасива по лизинга в отчета за финансовото състояние. Активът с право на 
ползване се оценява по цена на придобиване, която се състои от размера на 
първоначалната оценка на пасива по лизинга, първоначалните преки разходи, извършени 
от Дружеството, оценка на разходите, които лизингополучателят ще направи за демонтаж 
и преместване на основния актив в края на лизинговия договор и всякакви лизингови 
плащания, направени преди датата на започване на лизинговия договор (минус 
получените стимули по лизинга). 

Дружеството амортизира актива с право на ползване по линейния метод от датата на 
започване на лизинга до по-ранната от двете дати: края на полезния живот на актива с 
право на ползване или изтичане на срока на лизинговия договор. Дружеството също така 
преглежда активите с право на ползване за обезценка, когато такива индикатори 
съществуват.  

На началната дата на лизинговия договор Дружеството оценява пасива по лизинга по 
настоящата стойност на лизинговите плащания, които не са изплатени към тази дата, 
дисконтирани с лихвения процент, заложен в лизинговия договор, ако този процент може 
да бъде непосредствено определен или диференциалния лихвен процент на 
Дружеството. 

Лизинговите плащания, включени в оценката на лизинговото задължение, се състоят от 
фиксирани плащания (включително по същество фиксирани), променливи плащания въз 
основа на индекс или процент, суми, които се очаква да бъдат дължими от 
лизингополучателя по гаранциите за остатъчна стойност и плащания, произтичащи от 
опции, ако е достатъчно сигурно, че Дружеството ще упражни тези опции. 

След началната дата пасивът по лизинга се намалява с размера на извършените 
плащания и се увеличава с размера на лихвата. Пасивът по лизинга се преоценява, за да 
отрази преоценките или измененията на лизинговия договор или да отрази коригираните 
фиксирани по същество лизингови плащания.  

Когато задължението за лизинг се преоценява, съответната корекция се отразява в актива 
с право на ползване или се признава в печалбата или загубата, ако балансовата стойност 
на актива с право на ползване вече е намалена до нула. 

Дружеството е избрало да отчита краткосрочните лизингови договори и лизинга на активи 
с ниска стойност, като използва практическите облекчения, предвидени в стандарта. 
Вместо признаване на активи с право на ползване и задължения по лизингови договори, 
плащанията във връзка с тях се признават като разход в печалбата или загубата по 
линейния метод за срока на лизинговия договор. 

В отчета за финансовото състояние, няма признати активите с право на ползване и 
задълженията по лизингови договори тъй като Дружеството  е страна само по 
краткосрочен лизингов договор. 

Дружеството като лизингодател  

Като лизингодател, Дружеството класифицира своите лизингови договори като 
оперативен или финансов лизинг. 

Лизинговият договор се класифицира като договор за финансов лизинг, ако с него се 
прехвърлят по същество всички рискове и изгоди от собствеността върху основния актив, 
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и като договор за оперативен лизинг, ако с него не се прехвърлят по същество всички 
рискове и изгоди от собствеността върху основния актив. 

 

4.9. Безвъзмездни средства, предоставени от държавата и европейски 
фондове 

Правителственото финансиране представлява различни форми на предоставяне на 
безвъзмездни средства от държавата (местни и централни органи и институции) и/или 
междуправителствени споразумения и организации. 
 
Правителствените финансирания (общински, държавни и международни институции, вкл. 
по реда на използване на Европейските фондове и програми) се признават първоначално 
като отсрочен доход (финансиране), когато е налице разумна сигурност, че то ще бъде 
получено от Дружеството, и че последното е спазило и спазва условията и изискванията 
по дарението.  
 
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.  
 
За признаване на правителствено финансиране, свързано с компенсиране на 
инвестиционни разходи за придобиване на актив, Слънчо АД избира капиталовия подход 
по МСС 20. Чрез избрания метод финансирането се намалява от балансовата стойност на 
актива. Така тя се свежда до средствата, които е изразходвало дружеството в съвместно 
финансираните активи. Финансирането се признава като приход за срока на полезния 
живот на амортизируемия актив чрез намалението на амортизационните разходи. 
 

4.10. Материални запаси 
 
Като материални запаси се отчитат активи: 
 - държани за продажба в обичайният ход на стопанската дейност; 
 - намиращи се в процес на производство за такава продажба; 
 - под формата на материали или запаси, които се изразходват в производствения 
процес или при предоставянето на услуги; 
Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализуема 
стойност. Себестойността включва сумата от всички разходи по закупуването, 
преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до 
сегашното състояние и местоположение.  
Материалните запаси в Слънчо АД са: суровини и материали, готова продукция. В 
стойността им не се включват: складови разходи, разходи за продажба, 
административните разходи. При потреблението им МЗ се отчитат по средно-претеглена 
цена, която се пресмята към края на всеки месец. 

Разходите, които се извършват за да доведат даден продукт в неговото настоящо 
състояние и местонахождение, се включват в цената на придобиване (себестойност), 
както следва: 

Суровини и материали Всички доставни разходи, които включват покупна цена, вносни 
мита и такси, транспортни разходи, невъзстановими данъци и други разходи, които 
допринасят за привеждане на материалите в готов за тяхното използване вид.  
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Готова продукция  Себестойност на продукцията – Себестойността се определя от 
стойността на употребените материали, разходите за преработка и другите разходи, 
свързани с производството на съответната продукция. В себестойността не се включват 
административните , финансовите , извънредните разходи и разходите по продажбите. 
Тези разходи се отчитат като текущи в периода, в който са направени. 
 
При месечното отчитане на постоянните непреки разходи за производство в случаите, 
когато има нисък обем на производство, съгласно МСС 2 и утвърдената счетоводна 
политика се използва методика, по която на база нормативен коефициент се разпределя 
частта от фактически отчетените постоянни общопроизводствени разходи, формираща 
себестойност на продукцията и съответно частта от постоянните общопроизводствени 
разходи , отчитани като текущи за периода. При отчетен нисък обем на производство 
неразпределените общопроизводствени разходи се отчитат извън разходите за 
преработка и не утежняват себестойността на готовата продукция, съгл. МСС 2 
 

4.11. Финансови инструменти 

4.11.1. Признаване и отписване 

Финансовите активи и финансовите пасиви се признават, когато Дружеството стане 
страна по договорните условия на финансовия инструмент. 

Финансовите активи се отписват, когато договорните права върху паричните потоци от 
финансовия актив изтичат или когато финансовият актив и по същество всички рискове и 
изгоди се прехвърлят. 

Финансовите пасиви се отписват, когато задължението, посочено в договора, е 
изпълнено, е отменено или срокът му е изтекъл. 

4.11.2. Класификация и първоначално оценяване на финансови активи 

Първоначално финансовите активи се отчитат по справедлива стойност, коригирана с 
разходите по сделката, с изключение на финансовите активи по справедлива стойност 
през печалбата или загубата и търговските вземания, които не съдържат съществен 
финансов компонент. Първоначалната оценка на финансовите активи по справедлива 
стойност през печалбата или загубата не се коригира с разходите по сделката, които се 
отчитат като текущи разходи. Първоначалната оценка на търговските вземания, които не 
съдържат съществен финансов компонент представлява цената на сделката съгласно 
МСФО 15. 

В зависимост от начина на последващо отчитане, финансовите активи се класифицират в 
една от следните категории: 

 дългови инструменти по амортизирана стойност; 
 финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата; 
 финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход с или без 

рекласификация в печалбата или загубата в зависимост дали са дългови или 
капиталови инструменти. 

Класификацията на финансовите активи се определя на базата на следните две условия: 

 бизнес моделът на Дружеството за управление на финансовите активи; 
 характеристиките на договорните парични потоци на финансовия актив. 
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Всички приходи и разходи, свързани с финансовите активи, които са признати в печалбата 
и загубата, се включват във финансови разходи, финансови приходи или други 
финансови позиции с изключение на обезценката на търговските вземания, която се 
представя на ред други разходи в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен 
доход. 

Финансовите активи, притежавани от Дружеството са парични средства и търговски и 
други вземания и са класифицирани като дългови инструменти по амортизирана стойност. 

4.11.3. Последващо оценяване на финансовите активи 

Финансови активи по амортизирана стойност  

Финансовите активи се оценяват по амортизирана стойност, ако активите изпълняват 
следните критерии и не са определени за оценяване по справедлива стойност през 
печалбата и загубата: 

 дружеството управлява активите в рамките на бизнес модел, чиято цел е да държи 
финансовите активи и да събира техните договорни парични потоци; 

 съгласно договорните условия на финансовия актив на конкретни дати възникват 
парични потоци, които са единствено плащания по главница и лихва върху 
непогасената сума на главницата. 

Тази категория включва недеривативни финансови активи като заеми и вземания с 
фиксирани или определими плащания, които не се котират на активен пазар. След 
първоначалното признаване те се оценяват по амортизирана стойност с използване на 
метода на ефективната лихва. Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от него е 
несъществен.  

Дружеството класифицира в тази категория паричните средства, търговските и другите 
вземания. 

 Търговски вземания  

Търговските вземания са суми, дължими от клиенти за продадени продукция или услуги, 
извършени в обичайния ход на стопанската дейност. Обикновено те се дължат за 
уреждане в кратък срок и следователно са класифицирани като текущи. Търговските 
вземания се признават първоначално в размер на безусловното възнаграждение, освен 
ако съдържат значителни компоненти на финансиране. Дружеството държи търговските 
вземания с цел събиране на договорните парични потоци и следователно ги оценява по 
амортизирана стойност, като използва метода на ефективната лихва. Дисконтиране не се 
извършва, когато ефектът от него е несъществен. 

4.11.4. Обезценка на финансовите активи  

Изискванията за обезценка съгласно МСФО 9 използват информация, ориентирана към 
бъдещето, за да признаят очакваните кредитни загуби – моделът за „очакваните кредитни 
загуби“. 

Инструментите, които попадат в обхвата на новите изисквания, включват търговски 
вземания, активи по договори, признати и оценявани съгласно МСФО 15. 

Признаването на кредитни загуби вече не зависи от настъпването на събитие с кредитна 
загуба. Вместо това Дружеството разглежда по-широк спектър от информация при 
оценката на кредитния риск и оценяването на очакваните кредитни загуби, включително 
минали събития, текущи условия, разумни и поддържащи прогнози, които влияят върху 
очакваната събираемост на бъдещите парични потоци на инструмента. 
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При прилагането на тази подход, насочен към бъдещето, се прави разграничение между: 

 финансови инструменти, чието кредитното качество не се е влошило значително 
спрямо момента на първоначалното признаване или имат нисък кредитен риск 
(Фаза 1) и 

 финансови инструменти, чието кредитното качество се е влошило значително 
спрямо момента на първоначалното признаване или на които кредитния риск не е 
нисък (Фаза 2) 

 „Фаза 3“ обхваща финансови активи, които имат обективни доказателства за 
обезценка към отчетната дата. Нито един от финансовите активи на Дружеството 
не попада в тази категория. 

Изчисляването на очакваните кредитни загуби се определя на базата на вероятностно 
претеглената приблизителна оценка на кредитните загуби през очаквания срок на 
финансовите инструменти. 

Търговски и други вземания, активи по договор и вземания по лизингови договори 

Дружеството използва опростен подход при отчитането на търговските и други вземания, 
както и на активите по договор и признава загуба от обезценка като очаквани кредитни 
загуби за целия срок. Те представляват очакваният недостиг в договорните парични 
потоци, като се има предвид възможността за неизпълнение във всеки момент от срока на 
финансовия инструмент. Дружеството използва своя натрупан опит, външни показатели и 
информация в дългосрочен план, за да изчисли очакваните кредитни загуби чрез 
разпределянето на клиентите по индустрии и срочна структура на вземанията и 
използвайки матрица на провизиите. 

Дружеството прилага опростен подход за определяне на очакваните кредитни загуби на 
търговските вземания, като е използвало историческата информация за събираемост на 
вземанията. При анализа на търговските вземания е формирана матрица за обезценка, 
която може да бъде представена както следва: 
Интервали на 
просрочие 

Непросрочено 1-30 дни 31-60 дни 61-90 дни 91-180 дни 180-360 дни 1-5 години Над 5 години 

% обезценка 1.38% 1,40% 2.09% 9.07% 72.44% 85.84% 86.19% 100% 

4.11.5. Класификация и оценяване на финансовите пасиви 

Финансовите пасиви на Дружеството включват търговски и други финансови задължения. 

Финансовите пасиви се оценяват първоначално по справедлива стойност и, където е 
приложимо, се коригират по отношение на разходите по сделката, освен ако Дружеството 
не е определило даден финансов пасив като оценяван по справедлива стойност през 
печалбата и загубата. 

Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност, използвайки 
метода на ефективната лихва. 

Всички разходи свързани с лихви и, ако е приложимо, промени в справедливата стойност 
на инструмента, които се отчитат в печалбата или загубата, се включват във финансовите 
разходи или финансовите приходи. 

4.12. Пари и парични еквиваленти 
Паричните средства и парични еквиваленти включват парични средства в брой и в банки 
съответно в лева и във валута. Паричните еквиваленти са краткосрочни, лесно обратими 
високоликвидни вложения, които съдържат незначителен риск от промяна в стойността 
им.  
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За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци: 
 паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са 

представени брутно, с включен ДДС; 
 платеният ДДС по покупки на дълготрайни активи се посочва като “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). 
 

4.13. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово 
законодателство 

 
Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в дружеството се 
основават на разпоредбите на Кодекса на труда (КТ), на разпоредбите на действащото 
осигурително законодателство . 
 
Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на 
наетия персонал за пенсионно, здравно и срещу безработица осигуряване. 
Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на 
ДОО за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното 
лице в съотношение, определено с осигурителния кодекс.  
 
Краткосрочните доходи за персонала под формата на възнаграждения, бонуси, 
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 доходите 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. Дължимите от дружеството вноски по социалното и здравно 
осигуряване се признават като текущ разход и задължение в недисконтиран размер, 
заедно и в периода на начисление на съответните доходи, с които те са свързани.   
 
Към датата на всеки финансов отчет дружеството прави оценка на 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 за разходите за самите възнаграждения и разходите за вноски 
по задължителното обществено осигуряване, които работодателят дължи върху тези 
суми. 
Дългосрочните задължения към персонала представляват сегашната стойност на 
задължението на дружеството за изплащане на обезщетения на наетия персонал към 
края на отчетния период при настъпване на пенсионна възраст. Съгласно Кодекса на 
труда всеки служител има право на обезщетение в размер на две брутни заплати при 
пенсиониране, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от 
трудовия му стаж, обезщетението е в размер на 6 брутни заплати към момента на 
пенсиониране. 
 
Средната численост на персонала в дружеството е 85 души. Дружеството е извършило 
оценка на пенсионните задължения към персонала. Тъй като сумата е несъществена за 
целите на финансовия отчет като цяло и допълнително голямата несигурност при 
прогнозиране на текучеството, нивото на бъдещите възнаграждения, смърността и 
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дисконтовия фактор, дружеството счита за достатъчни основания за неначисляването на 
посочените задължения. 
 

4.14. Собствен капитал 
 
 Слънчо АД е акционерно дружество 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.  
 
Съгласно изискванията на Търговския закон и устава дружеството е длъжно да формира 
Законови резерви, 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 от 
Общото събрание; 
 други източници, предвидени по конкретно 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. 
 
Резерв от емисия е в резултат на издавани ценни книжа от капитала на дружеството. 
Като Преоценъчен резерв в баланса на дружеството е представен резултата от 
извършваните преоценки на активи с инфлационни коефиценти и оценка при преход към 
МСФО. 
 

4.15. Данъчно облагане и отсрочени данъци 
 
Текущите данъци върху печалбата се определят в съответствие с изискванията на 
българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. 
Номиналната данъчна ставка за 2020 г. е 10% (2019 г.: 10 %).  
 
Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики. 
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.  
 
Балансовата стойност на всички отсрочени данъчни активи се преглеждат на всяка дата 
на финансовия отчет и се редуцират до степента, до която е вероятно те да се проявят 
обратно и да се генерира достатъчно облагаема печалба, от която те да могат да бъдат 
приспаднати. 
 
Данъкът, които произтича от разпределение на дивиденти, се начислява и намалява 
дължимият дивидент в момента, в който възниква задължението за изплащането му. 
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4.16. Доход на акция 
Основният доход на акция се изчислява като се раздели нетната печалба или загуба за 
периода, подлежаща на разпределение между акционерите, притежатели на поименни 
безналични акции, на средно-претегления брой на държаните поименни безналични акции 
за периода. 
 
Средно-претегленият брой акции представлява броят на държаните поименни безналични 
акции в началото на периода, коригиран с броя на обратно изкупените поименни 
безналични 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. 
 
Доходи на акции с намалена стойност не се изчисляват, тъй като няма издадени 
потенциални акции с намалена стойност.   
 

4.17. Провизии, условни активи и условни пасиви 

Провизиите се признават, когато има вероятност сегашни задължения в резултат от 
минало събитие да доведат до изходящ поток на ресурси от Дружеството и може да бъде 
направена надеждна оценка на сумата на задължението. Възможно е срочността или 
сумата на изходящия паричен поток да е несигурна. Сегашно задължение се поражда от 
наличието на правно или конструктивно задължение вследствие на минали събития, 
например гаранции, правни спорове или обременяващи договори. Провизиите за 
преструктуриране се признават само ако е разработен и приложен подробен формален 
план за преструктуриране или ръководството е обявило основните моменти на плана за 
преструктуриране пред тези, които биха били засегнали. Провизии за бъдещи загуби от 
дейността не се признават. 

Сумата, която се признава като провизия, се изчислява на база най-надеждната оценка на 
разходите, необходими за уреждане на сегашно задължение към края на отчетния 
период, като се вземат в предвид рисковете и несигурността, свързани със сегашното 
задължение. Когато съществуват редица подобни задължения, вероятната необходимост 
от изходящ поток за погасяване на задължението се определя, като се отчете групата на 
задълженията като цяло. Провизиите се дисконтират, когато ефектът от времевите 
разлики в стойността на парите е значителен. 

Обезщетения от трети лица във връзка с дадено задължение, за които Дружеството е  
сигурна, че ще получи, се признават като отделен актив. Този актив може и да не 
надвишава стойността на съответната провизия.  

Провизиите се преразглеждат към края на всеки отчетен период и стойността им се 
коригира, за да се отрази най-добрата приблизителна оценка.  

В случаите, в които се счита, че е малко вероятно да възникне изходящ поток на 
икономически ресурси в резултат на текущо задължение, пасив не се признава. Условните 
пасиви следва да се оценяват последващо по по-високата стойност между описаната по-
горе сравнима провизия и първоначално признатата сума, намалена с натрупаната 
амортизация. 

Вероятни входящи потоци на икономически ползи, които все още не отговарят на 
критериите за признаване на актив, се смятат за условни активи. 
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4.18. Значими преценки на ръководството при прилагане на счетоводната 
политика 

 
Значимите преценки на ръководството при прилагането на счетоводните политики на 
Дружеството, които оказват най-съществено влияние върху финансовите отчети, са 
описани по-долу. 

Несигурност на счетоводните приблизителни оценки 

При изготвянето на финансовия отчет ръководството прави редица предположения, 
оценки и допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и 
разходи. 
 
Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките и 
допусканията на ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително 
оценените резултати. 
 
При изготвянето на представения финансов отчет значимите преценки на ръководството 
при прилагането на счетоводните политики на Дружеството и основните източници на 
несигурност на счетоводните приблизителни оценки не се различават от тези, оповестени 
в годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2020 г. 
Информация относно съществените предположения, оценки и допускания, които оказват 
най-значително влияние върху признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и 
разходи е представена по-долу. 
 

Полезен живот на амортизируеми активи 

Ръководството преразглежда полезния живот на амортизируемите активи в края на всеки 
отчетен период. 
 
Към 31 декември на текущата година ръководството определя полезния живот на 
активите, който представлява очакваният срок на ползване на активите от Дружеството. 
Действителният полезен живот може да се различава от направената оценка поради 
техническо и морално изхабяване, предимно на софтуерни продукти и компютърно 
оборудване. 
 

Обезценка на нефинансови активи 

За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден актив 
или единица, генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност, която 
е по-високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден 
актив, и неговата стойност в употреба. За да определи стойността в употреба, 
ръководството на Дружеството изчислява очакваните бъдещи парични потоци за всяка 
единица, генерираща парични потоци, и определя подходящия дисконтов фактор с цел 
калкулиране на настоящата стойност на тези парични потоци. При изчисляване на 
очакваните бъдещи парични потоци ръководството прави предположения относно 
бъдещите брутни печалби. Тези предположения са свързани с бъдещи събития и 
обстоятелства. Действителните резултати могат да се различават и да наложат 
значителни корекции в активите на Дружеството през следващата отчетна година. 
Дружеството не е отчело загуби от обезценка на нефинансови активи през двата 
представени периода. 
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Срок на лизинговите договори 

При определяне на срока за лизинговите договори, ръководството взема предвид всички 
факти и обстоятелства, които създават икономически стимул да упражняват опция за 
удължаване или не упражняват опция за прекратяване. Опциите за удължаване (или 
периодите след опциите за прекратяване) са включени в срока на лизинга само ако е 
достатъчно сигурно, че лизинговият договор е удължен (или не е прекратен). 
 
Материални запаси 
Материалните запаси се оценяват по по-ниската стойност от цената на придобиване и 
нетната реализуема стойност. При определяне на нетната реализуема стойност 
ръководството взема предвид най-надеждната налична информация към датата на 
приблизителната оценка.  
 
Нормален капацитет 
Нормалният производствен капацитет е определен на база преценките на 
ръководството(след направени анализи) за оптимално натоварване на производствените 
мощности при продуктова структура на производството, приета за обичайна. 

Отсрочени данъчни активи 

Оценката на вероятността за бъдещи облагаеми доходи за усвояването на отсрочени 
данъчни активи се базира на последната одобрена бюджетна прогноза, коригирана 
относно значими необлагаеми приходи и разходи и специфични ограничения за 
пренасяне на неизползвани данъчни загуби или кредити. Ако надеждна прогноза за 
облагаем доход предполага вероятното използване на отсрочен данъчен актив особено в 
случаи, когато активът може да се употреби без времево ограничение, тогава отсроченият 
данъчен актив се признава изцяло. Признаването на отсрочени данъчни активи, които 
подлежат на определени правни или икономически ограничения или несигурност, се 
преценява от ръководството за всеки отделен случай на базата на специфичните факти и 
обстоятелства. 
 
Измерване на очаквани кредитни загуби 

Кредитните загуби представляват разликата между всички договорни парични потоци, 
дължими на Дружеството и всички парични потоци, които Дружеството очаква да получи. 
Очакваните кредитни загуби са вероятностно претеглена оценка на кредитните загуби, 
които изискват преценката на Дружеството. 
 
Задължение за изплащане на дефинирани доходи 

Ръководството оценява веднъж годишно задължението за изплащане на дефинирани 
доходи. Действителната стойност на задължението може да се различава от 
предварителната оценка поради нейната несигурност. Дружеството е извършило оценка 
на пенсионните задължения към персонала. Сумата е несъществена (под 1% от пасивите) 
за целите на финансовия отчет като цяло. Фактори, които оказват влияние са голямата 
несигурност при прогнозиране на текучеството, нивото на бъдещите възнаграждения, 
смърността и дисконтовия фактор. Несигурност в приблизителната оценка съществуваща 
по отношение на допусканията, може да варира и да окаже значителен ефект върху 
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стойността на задълженията за изплащане на дефинирани доходи и свързаните с тях 
разходи. 

 

Справедлива стойност 

Дружеството не разполага с активи или пасиви оценявани по справедлива стойност. 
Политиката на Ръководството е да използва техники за оценяване на справедливата 
стойност на финансови инструменти при липса на котирани цени на активен пазар, ако са 
налични такива активи. При прилагане на техники за оценяване ръководството използва в 
максимална степен пазарни данни и предположения, които пазарните участници биха 
възприели при оценяването на даден финансов инструмент. Когато липсват приложими 
пазарни данни, ръководството използва своята най-добра оценка на предположенията, 
които биха направили пазарните участници. Дружеството възлага изготвянето на оценки и 
на лицензирани оценители с доказан професионален опит.  
 
Тези оценки могат да се различават от действителните цени, които биха били определени 
при справедлива пазарна сделка между информирани и желаещи страни в края на 
отчетния период. 
 
Несигурност при определяне на задълженията на Дружеството за корпоративен 
данък и несигурни условни данъчни пасиви 
 
Ръководството на дружеството е направило оценка дали е вероятно данъчният орган да 
приеме несигурно данъчно третиране. В своята дейност дружеството се е съобразило с 
данъчната практика и вероятното данъчно третирането, и следователно облагаемата 
печалба, данъчните основи, неизползваните данъчни кредити и данъчната ставка, 
съответстват на използваното и очаквано третиране, което ще бъде използвано при 
деклариране на данъците върху доходите. 
 

5. Имоти, машини и съоръжения 
  Земи 

 
Сгради 

 
Машини 

Оборудване 
Съоръжения 

Транспортни 
средства 

Други 
 

Общо 
 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
На 31.12.2019 год.        
Отчетна стойност 98 1 152 3 579 560 302 131 5 822 
Амортизация  (714) (2 704) (361) (267) (115) (4 161) 
Балансова стойност 98 438 875 199 35 16 1 661 
        
На 01.01.2020 год.        
Балансова с-ст  
в началото на периода 

98 438 875 199 35 16 1 661 

Новопридобити  3 11  4  18 
Амортизация  (41) (236) (14) (14) (5) (310) 
Отписана амортизация        
Балансова с-ст в края  
на периода 

98 400 650 185 25 11 1 369 

На 31.12.2020 год.        
Отчетна стойност 98 1155 3590 560 306 131 5 840 
Амортизация  (755) (2940) (375) (281) (120) (4 471) 
Балансова стойност 98 400 650 185 25 11 1 369 

 
През периода януари – декември 2020 год. са закупени: компресор – 10 хил. лв., 
паропроводен бойлер – 5 хил. лв., извършена е частична хидроизолация на покрив към 
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производствена сграда – 3 хил. лв., извършен е ремонт на товарен автомобил – 4 хил. лв., 
върната е капкоподаваща глава към комплектация за бутилки Конико – 4 хил. лв.  
 
Извършена е годишна инвентаризация на Имоти, машини и съоръжения. Не са 
установени липси и излишъци. 
 
Стойността на напълно амортизираните активи към 31.12.2020 г. е 2 113 хил. лв.  
(2019 –1 685 хил. лв.). 
- материални активи с брутна балансова стойност (цена на придобиване) 2 108 хил. лв.; 
- нематериални активи с брутна балансова стойност 5 хил. лв. 
 
Към 31 декември 2020 година е извършен преглед на всички значими имоти, машини и 
съоръжения с цел проверка за наличие на данни за обезценка, в резултат на което е 
установено, че няма съществени различия между балансовата стойност на активите и 
техните възстановими стойности.  
 
Към 31.12.2020 г. няма учредени тежести върху дълготрайни материални и нематериални 
активи на дружеството. 
 
Дружеството няма съществени договорни задължения за придобиване на дълготрайни 
материални активи към 31 декември 2020 г. 
 

6. Материални запаси 
 31.12.2020  31.12.2019 

 хил. лв. хил. лв. 
   
Материали 858 873 
Продукция 458 420 

Общо 1 316 1 293 
 
Основно перо в статия Материали към 31.12.2020 год., съставляват основните суровини и 
материали необходими за производството на готовата продукция, които възлизат на 658 
хил. лв. и представляват 76,69 % от общия дял на материалите. От тях с най-висок дял са 
материали за производство на детски стерилизирани храни на стойност 292 хил. лв., 
материали за производство на детски инстантни храни на стойност 263 хил. лв., 
материали за производство на екструдирани продукти на стойност 58 хил.лв и материали 
за произодство на зърнени храни на стойност 45 хил. лв.  
 
Извършена е годишна инвентаризация на Материалните запаси. Установените липси и 
излишъци са признати във финансовия отчет. 
 
Извършен е преглед на всички значими Материални запаси към 31 декември 2020 година 
с цел проверка за наличие на данни за обезценка, в резултат на което е установено, че 
няма съществени различия между доставната им стойност и нетната реализуема 
стойност. 
 
Към 31.12.2020 г. няма учредени тежести върху Материалните запаси на дружеството. 
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7. Търговски и други вземания 

 31.12.2020  31.12.2019 
 хил. лв. хил. лв. 
   

Вземания от клиенти 557 542 

Други вземания 11 10 
Общо 568 552 

 

Нетната балансова стойност на търговските и други вземания се приема за разумна 
приблизителна оценка на справедливата им стойност. Към датата на баланса няма 
просрочени вземания. 

За всички търговски вземания е приложен опростен подход за определяне на очакваните 
кредитни загуби към края на периода. Оценената стойност е в размер на  0,6% от 
брутната стойност на търговските вземния, поради което е определена като 
несъществена и не е начислена във финансовите отчети на Дружеството.  

Анализ на търговските и другите финансови вземания е представен в пояснение 29. 

Други вземания включват: 
- разходи за бъдещи периоди на суми, предплатени от дружеството в размер на 3 хил. 

лв. 
- предплатени разходи по застраховане 7 хил. лв. 
- разчети по липси и начети 1 хил. лв. 

 
Към 31.12.2020 г. няма учредени тежести върху Търговските и други вземания на 
дружеството. 
 

8. Парични средства и парични еквиваленти 
  31.12.2020  31.12.2019 
  хил. лв. хил. лв. 
    
Парични средства в брой  3 6 
Парични средства в разплащателни и депозитни 
сметки 

 2 279 1 972 

Общо  2 282 1 978 
 
Наличните парични средства са, както следва: 
 Каса в левове                                                                  –         1 хил. лв. 
 Каса във валута                                                              –          2 хил. лв. 
 Разплащателни и депозитни сметки в левове             –   2 264 хил. лв. 
 Разплащателни сметки във валута                               –        15 хил. лв. 
 

Дружеството е извършило оценка на очакваните кредитни загуби върху парични средства 
и парични еквиваленти. Оценената стойност е в размер под 0.2% от брутната стойност на 
паричните средства, поради добрия кредитен рейтинг на финансовите институциите, в 
които са депозирани средствата. Сумата е определена като несъществена и не е 
начислена във финансовите отчети на Дружеството.   
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9. Собствен капитал 

9.1. Основен капитал 
Основен капитал на дружеството към 31.12.2020 г. е регистрираният акционерен капитал 
на Слънчо АД възлизащ на 3 200 хил. лв., разпределен в 3 200 000 поименни безналични 
акции с право на глас с номинална стойност на акция 1 лев. 
 

9.2. Резерви 
Резервите включват: 

 Законовите резерви в размер на 320 хил. лв. са формирани от разпределение на 
печалбата, съгласно изискванията на Търговския закон и устава на дружеството. 

 Резерв от емисия в размер на 199 хил. лв. е в резултат на издавани ценни книжа 
от капитала на дружеството. 

 Преоценъчен резерв в размер на 178 хил. лв. е формиран от извършваните 
преоценки на активи с инфлационни коефиценти и оценка при преход към МСФО. 

 
10. Задължения към свързани лица 

Задължението към 31.12.2020 г. в размер на 32 хил. лв., представлява неизплатен 
дивидент съгласно решения на ОСА от 2020 г. - 7 хил. лв., за 2019 г. – 7 хил. лв., за 2018 г. 
– 6 хил. лв., за 2017 г. – 9 хил. лв., за 2016 г. – 3 хил. лв.  (2019: 29 хил. лв., представлява 
неизплатен дивидент от 2019 г. – 7 хил. лв., за 2018 г. – 6 хил. лв., за 2017 г. – 9 хил. лв., 
за 2016 г.- 3 хил. лв., за 2015 – 4 хил. лв.) 
 
 

11. Задължения към доставчици 
   31.12.2020  31.12.2019 
 хил. лв. хил. лв. 
   
Задължения към доставчици 68 92 

Общо 68 92 
 
 Задълженията към доставчици включват:       
    
 31.12.2020 
 хил. лв. 
  
Демакс Холограми АД 8 
Демакс АД 8 
Ди Ес Смет България АД 5 
Петрол АД 3 
Синергон Енерджи ЕООД 11 
Полипринт ЕООД 27 
Други 6 

Общо: 68 
 
Като текущи са класифицирани задължения, поети от дружеството, които са без фиксиран 
падеж или със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на 
финансовия отчет.  
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12. Задължения към персонала и осигурителни предприятия 
  31.12.2020  31.12.2019 
 хил. лв. хил. лв. 
   
Задължения по компенсируеми отпуски, вкл.осигуровки  1  
Задължения по осигурителни вноски на работници 27 26 
Задължения по осигурителни вноски  
за Ключов управленски персонал 

1 1 

Общо: 29 27 
Задълженията по осигурителни вноски се признати във връзка с възнагражденията за 
м.12.2020г. и са дължими през месец януари 2021. Няма просрочени задължения. 
 

13. Данъчни задължения 
 31.12.2020  31.12.2019 

 хил. лв. хил. лв. 
ДОД  15 14 
Корпоративен данък 22 13 
ДДС за внасяне 25 62 

Общо 62 89 
Няма просрочени данъчни задължения.  
 

14. Други краткосрочни задължения 
 31.12.2020  31.12.2019 

 хил. лв. хил. лв. 
Разчети за гаранции 19 19 
Разчети по застраховане 2 5 
                                                                                       Общо 21 24 

 
15. Приходи от договори с клиенти 

 2020  2019  
 хил. лв. хил. лв. 
   

Приходи от договори с клиенти по видове продукция 5 967 5 263 
 Продукция от цех за детски инстантни храни 2 928 2 712 
 Продукция от цех за екструдирани продукти 1 660 1 417 
 Продукция от цех за детски стерилизирани храни 1 226 986 
 Продукция от зърнени храни 145 142 
 Продукция от цех мелница 8 6 

Приходи от продажба на материали 2 5 
Други 12 21 
                                                                                             Общо 5981 5289 

 
Приходите от продажби на продукция на дружеството са изцяло предназначени за 
вътрешен пазар. 
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16. Други приходи 
 2020  2019  

 хил. лв. хил. лв. 
   
Приходи от излишъци на активи 1 4 
Застрахователни обезщетения 2 - 
                                                                                              Общо 3 4 

 
17. Разходи за суровини и материали 

 2020  2019  
 хил. лв. хил. лв. 
   
Основни и спомагателни материали  2 262 2 020 
Горива и смазочни материали 318 350 
Електроенергия 104 98 
Резервни части и окомплектовка 85 81 
Хранителни среди 17 13 
Други материали 6 7 
                                                                                              Общо 2 792 2 569 

 
18. Разходи за външни услуги 

 2020  2019  
 хил. лв. хил. лв. 
   
Бонус оборот 94 71 
Застраховки 74 70 
Данъци и такси 34 23 
Микробиологични анализи 25 27 
Услуги по договори 24 19 
Разходи за продуктова такса 31 25 
Вода 14 11 
Съобщителни услуги 12 11 
Наем лек автомобил 7 9 
Текущ ремонт 6 4 
Абонаменти 5 4 
Други 22 31 
                                                                                              Общо 348 305 

 

Лизингови плащания, които не се признават като пасив  

Дружеството е избрало да не признава задължение по лизингови договори, ако те са 
краткосрочни (лизинги с очакван срок от 12 месеца или по-малко).Плащания направени по 
тези лизингови договори се признават като разход по линейния метод.  
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Разходите свързани с плащания, които не са признати като задълженията по лизингови 
договори, са както следва: 

 
 2020  2019  

 хил. лв. хил. лв. 
Краткосрочни лизингови договори 7 9 
                                                                                             Общо 7 9 

 
Оповестяване на информацията за начислените суми на регистрираните одитори за 
извършените от тях услуги: 
Разходите за независим финансов одит за 2020 г. са в размер на 3 300 лв.  
Настоящето оповестяване е в изпълнение на изискванията на чл.30 от Закона за 
счетоводството. 
 

19. Разходи за персонала 
 2020  2019  

 хил. лв. хил. лв. 
   
Разходи за заплати по трудови договори 972 864 
Възнаграждиния изборни длъжности Одитен комитет 3 3 
Възнаграждения на Ключов управленски персонал 95 87 
Обезщетение по КТ 19 1 
Начисления ДОО и ЗО по трудови договори 192 171 
Начисления ДОО и ЗО на Ключов управленски прсонал 17 16 
                                                                                              Общо 1 298 1 142 

 
20. Други оперативни разходи 

 2020  2019  
 хил. лв. хил. лв. 
   

Други разходи 4 5 
Брак на материални запаси  3 9 
Пробно производство 1 1 
ДДС върху брак, липси и мостри 1 2 
Командировки 1 1 
Балансова стойност на продадените активи 1 5 
                                                                                              Общо 11 23 

 
21. Увеличение в запасите от продукция 

 2020  2019  
 хил. лв. хил. лв. 
   
Увеличение на запасите от продукция 132 240 
                                                                                              Общо 132 240 
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22. Финансови приходи 
 2020  2019  
 хил. лв. хил. лв. 
   

Положителни разлики от промяна на валутни курсове 3 1 
Други финансови приходи 4 3 
                                                                                             Общо 7 4 

 
23. Финансови разходи 

 2020  2019  
 хил. лв. хил. лв. 
   
Банкови такси 4 3 
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 3 2 
                                                                                              Общо 7 5 

 
24. Разходи за данъци  

Основните компоненти на разхода/(икономията) на данъци върху печалбата за годините, 

завършващи на 31 декември са: 

Отчет за печалбата или загубата и  
другия всеобхватния доход 

2020 2019 

 хил. лв. хил. лв. 
   
Данъчна печалба за годината по дaнъчнa декларация 1 370 1 182 
   
Текущ разход за данъци върху печалбата за годината (137) (118) 
   
Общо разход/(икономия) за данъци върху печалбата, 
отчетени в Отчета за печалбата или загубата  
и другия всеобхватния доход 

(137) (118) 

 
Равнение на данъчния разход,  
определен спрямо счетоводния резултат 2020 2019 
 хил. лв. хил. лв. 
   
Счетоводна печалба/загуба за годината 1 357 1 164 
   
Разход за данък на база приложима данъчна ставка 
 – 10%  (2019 г.: 10%) 

(136) (116) 

Непризнати суми по данъчна декларация 14 18 
Разход за данък върху непризнати суми по данъчна 
декларация 

(1) (2) 

Общо разход/(икономия) за данъци върху печалбата, 
отчетени в Отчета за за печалбата или загубата  
и другия всеобхватния доход 

(137) (118) 
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25. Оповестяване на свързани лица 
Свързаните лица са акционерите на Дружеството, Ключов управленски персонал и други 
свързани лица. 
 
През отчетният период са извършвани сделки с други свързани лица.  
Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при 
специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции. Разчетните 
суми се изплащат по банков път. 

Нает е лек автомобил от фирма „Рент инвестмънт” ЕООД, с представляващ Виктор 
Алексиев Михайлов. Отчетеният разход през 2020 г. за наем на лек автомобил  по сделки 
със свързани лица за 2020 г. е на стойност 7 хил. лв. (2019: 9 хил. лв.). Задължение към 
свързани лица към 31.12.2020 г. няма (2019: 1 хил. лв.). 

Възнагражденията на ключов управленски персонал през отчетния период са в размер на 
95 хил. лв.(2019: 87 хил. лв.).  
 
Съгласно решение на Редовно годишно общо събрание на акционерите на 18.03.2020 г. е 
взето решение за разпределение на дивидент в размер на 0.35 лв. на акция. 
 
През отчетния период е начислен дивидент на акционерите в размер на 1 120 хил. 
лв.(2019: 1 120 хил. лв.). Задължението за дивидент към 31.12.2020 г. е в размер на 32 
хил. лв. (2019: 29 хил. лв.) 

26. Доход на акция 
Към датата на настоящия финансов отчет основният доход на акция е в размер на 0,38 
лева на акция (2019: 0.33 лева на акция). Всичките 3 200 000 бр. акции в капитала на 
Слънчо АД са поименни безналични акции и са публично търгуеми. 
 

27. Безналични сделки 
През представените отчетни периоди Дружеството е осъществило финансови сделки в 
размер на 114 хил. лв. чрез прихващане на насрещни разчети, при които не са използвани 
пари или парични еквиваленти и които не са отразени в отчета за паричните потоци (2019: 
139 хил. лв.)  
 

28. Условни активи и пасиви 
Дружеството не е ответник по граждански или административни съдебни дела. Не е 
предоставяло свои активи като обезпечение по кредити или други условни задължения. 
 

29. Рискове, свързани с финансови инструменти 
 
Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска  
 
Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си 
инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са 
пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск. 
 
Управлението на риска на Дружеството се осъществява от Съвета на директорите. 
Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични 
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потоци, като намали излагането си на финансови рискове. Дългосрочните финансови 
инвестиции се управляват, така че да имат дългосрочна възвращаемост. 
 
Дружеството не се занимава активно с търгуването на финансови активи за спекулативни 
цели, нито пък издава опции.  
 
Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на 
пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и 
риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната 
дейност на Дружеството. 
 
Анализ на пазарния риск 
 

 Валутен риск 
Сделките на Дружеството се осъществяват в български лева. Чуждестранните транзакции 
на Дружеството в евро не излагат Дружеството на валутен риск, тъй като курсът на 
българският лев е фиксиран към еврото. 

 Лихвен риск 
Лихвеният риск представлява риска от колебание в размера на лихвоносните заеми. 
Дружеството не е изложено на риск, дължащо се на изменението на пазарните лихвени 
проценти. Дужеството не е страна по лихвени заеми. Дружеството не е изложено на 
лихвен риск във връзка с договоро за срочен депозит, тъй като лихвените проценти по тях 
са фиксирани. 
 

 Кредитен риск 
Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си 
към Дружеството. Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на 
кредитен риск, са предимно вземания по продажби. Дружеството е изложено на кредитен 
риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на Дружеството в 
областта на вземанията от търговски контрагенти е насочена към осъществяване на 
продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща кредитна репутация. Дружеството 
предоставя кредитни периоди на по големите си клиенти от тридесет до четиридесет и 
пет дни.  
 
Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата 
стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период както е посочено по-
долу: 
 
Групи финансови активи-балансови стойности 31.12.2020 31.12.2019 
 хил. лв.  хил. лв.  
Търговски и други вземания 568 552 
Пари и парични еквиваленти 2 282 1 978 

Общо 2 850 2 530 
 
Ръководството на Дружеството счита, че всички гореспоменати финансови активи, които 
не са били обезценявани или са с настъпил падеж през представените отчетни периоди, 
са финансови активи с добра кредитна оценка. 
 
По отношение на търговските и други вземания Дружеството не е изложено на значителен 
кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат 
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сходни характеристики. На базата на исторически показатели, ръководството счита, че 
кредитната оценка на търговски вземания, които не са с изтекъл падеж, е добра. 
 
Кредитният риск относно парични средства се счита за несъществен, тъй като 
контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг. 

Структурата на финансовите активи по фази и относимата към тях обезценка може да 
бъде представена както следва: 

 

Финансови активи по 
амортизирана стойност 

Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 Възникнали или 
първоначално 

създадени активи с 
кредитна обезценка 

Търговски и други вземания 568 - - - 
Пари и парични еквиваленти 2 282 - - - 
 
Анализ на ликвидния риск 
 
Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите 
задължения. Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно 
следи плащанията по текущи си финансови задължения, както и входящите и изходящи 
парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност.  

Към 31 декември 2020 г. падежите на договорните задължения на Дружеството 
(съдържащи лихвени плащания, където е приложимо) са обобщени, както следва: 

 

31 декември 2020 г. Текущи Нетекущи 
До 6 

месеца 
Между 6 и 
12 месеца 

От 1 до 5 
години 

Над 5 
години 

  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
     
Търговски и други задължения  70 - - 19 
Задължения към свързани лица-за дивидент - - 32 - 
Общо 70  32 19 
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30. Политика за управление на капитала 

Дружеството управлява капитала си така, че да осигури: 

 функционирането си като действащо предприятие; 
 максимална възвращаемост за собствениците, чрез оптимизация на 

съотношението между дълг и капитал (възвращаемостта на инвестирания 
капитал). 

 
Целта на Ръководството е да поддържа доверието на инвеститорите, кредиторите и 
пазара и да гарантира бъдещото развитие на дружеството. 
 
Ръководството на Дружеството определя размера на необходимия капитал 
пропорционално на нивото на риск, с който се характеризира дейността на Дружеството. 
Поддържането и коригирането на капиталовата структура се извършва в тясна връзка с 
промените в икономическите условия, както и в зависимост от нивото на риск, присъщо на 
съответните активи, в които се инвестира. Основните инструменти, които се използват за 
управление на капиталовата структура са: дивидентна политика; продажба на активи, с 
цел намаляване на нивото на задлъжнялост и др. Всички решения за промени в тази 
насока се вземат при отчитане на баланса между цената и рисковете, присъщи на 
различните източници на финансиране. 
 
Съотношението дълг/капитал е представено по-долу: 
 31.12.2020 31.12.2019 
 хил. лв.   хил. лв.  
   
Общо дългов капитал в т.ч.: 212 261 
Задължения към свързани лица 32 29 
Задължения към доставчици и клиенти 68 92 
Задължения към персонала и осигурителни предприятия 29 27 
Данъчни задължения 62 89 
Други задължения 21 24 
Парични и парични еквиваленти 2 282 1 978 
Нетен дългов капитал - - 
Общо собствен капитал 5 323 5 223 
Общо капитал 5 323 5 223 
Съотношение на задлъжнялост - - 
 

31. Събития след датата на финансовия отчет 
На ръководството на Дружеството не са известни коригиращи събития или значителни 
некоригиращи събития между датата на финансов отчет и датата на оторизирането му за 
издаване. 
 

32. Одобрение на финансовия отчет 
Финансовият отчет към 31 декември 2020 г. (включително сравнителната информация) е 
утвърден за издаване от Съвета на директорите на 15 януари 2021 г. 
 


