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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2019г. 
 

1.       Организация и основна дейност 
 

„Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ" АДСИЦ („ФЕЕИ" или „Дружеството") е 
акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания, по 
смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Предметът на дейност на 
Дружеството е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във 
вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания, както и извършване на 
други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на 
вземанията. Акциите на Дружеството са регистрирани за търговия на Българска Фондова Борса. 
Дружеството е учредено на Учредително събрание, проведено на 21 февруари 2006 и е вписано 
в Търговския регистър с Решение №1/10.03.2006 на Софийски градски съд по ф.д. N"2600/2006. 
Съгласно чл.8 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел „Фонд за енергетика 
и енергийни икономии-ФЕЕИ" АДСИЦ има едностепенна форма на управление. 
Към 30 септември 2019 Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: 
 

• Инж.  Прокопи Дичев Прокопиев - Председател  на Съвета  на директорите  на 
Дружеството; 

• Красимир Димитров Тодоров- член на Съвета на директорите; 
• Деян Боянов Върбанов – член на Съвета на директорите и Изпълнителен 

директор. 
 
 
Обслужващо дружество на ФЕЕИ АДСИЦ е „Енида Инженеринг” АД. 
Адресът на управление на Дружеството е гр.София, ул.”Коста Лулчев" №20. 
 

2.       Счетоводна политика 
 

2.1 Обща рамка на финансово отчитане 
 

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 при спазване на принципа на действащо предприятие. 
 
Ръководството носи отговорност за съставянето и достоверното представяне на информацията 
в настоящия финансов отчет 

 
2.2    Нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които са влезли в сила от 1 януари 
2018 г 

 
 

Дружеството прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, 
разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които имат 
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ефект върху финансовия отчет на Дружеството и са задължителни за прилагане от годишния 
период, започващ на 1 януари 2018 г.: 
 
МСФО 9 „Финансови инструменти” в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС 
МСФО 9 „Финансови инструменти“ заменя МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и 
оценяване”. Новият стандарт въвежда значителни промени в класификацията и оценяването на 
финансови активи, както и нов модел на очакваните кредитни загуби за обезценка на 
финансови активи. 
При прилагането на МСФО 9 Дружеството е използвало преходното облекчение и е избрало да 
не преизчислява предходни периоди.  
 
Прилагането на МСФО 9 е засегнало следните области: 
 
 Класификация и оценяване на финансовите активи на Дружеството 

 
Ръководството държи повечето финансови активи, за да събира свързаните с тях договорни 
парични потоци.  
 
 Оценъчна категория Ефекти от прилагане на МСФО 9  
 Финансови 

активи  
съгласно  
МСС 39 

Финансови  
активи  

съгласно  
МСФО 9  

Салдо  
31 

декември  
2018 г.  

МСС 39 

Рекласи-
фикация 

Очаквани 
кредитни 

загуби/ 
Преоценка 

Салдо  
1 януари  

2019 г.  
МСФО 9 

Текущи финансови активи 
Кредити и 
вземания  

Кредити и 
вземания 

Амортизирана 
стойност 9,102 -  9,102 

    -   

 
 Обезценка на финансови активи по модела на очакваните кредитни загуби 

Моделът на очакваните кредитни загуби има ефект върху  вземанията на Дружеството.  

Натрупаната загуба от обезценка на  вземанията по предоставени кредити към 31 декември 
2017 г. се равнява с началното салдо на натрупаната обезценка към 1 януари 2018 г., както 
следва: 

 Обезценка на  
вземания по 

предоставени 
заеми 

 хил. лв. 
Към 31 декември 2018 г. – изчислена съгласно МСС 39 (5,426) 
Суми, признати в неразпределената печалба  - 
Към 1 януари 2019 г. – изчислена съгласно МСФО 9 (5,426) 

МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти” в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС 

МСФО 15 “Приходи от договори с клиенти” и свързаните разяснения към МСФО 15 „Приходи 
от договори с клиенти" (наричан по-нататък МСФО 15) заместват МСС 18 „Приходи“, МСС 11 
„Договори за строителство”, както и няколко разяснения свързани с приходите. Новият 
стандарт е приложен  ретроспективно без преизчисление, като кумулативният ефект от 
първоначалното прилагане е признат като корекция на началното салдо на неразпределената 
печалба към 1 януари 2018 г. В съответствие с преходните разпоредби, МСФО 15 е приложен 
само към договори, които не са приключени към 1 януари 2018 г. Няма съществен ефект от 
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първоначалното прилагане на МСФО 15. 

 МСФО 2 „Плащане на базата на акции” (изменен) в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС 
 МСФО 4 „Застрахователни договори” (изменен) в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС 
 МСФО 9 „Финансови инструменти” в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС 
 МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти” в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС 
 МСС 40 “Инвестиционни имоти” (изменен) – Трансфер на инвестиционни имоти в сила от 1 

януари 2018 г., приет от ЕС 
 КРМСФО 22 “Сделки и авансови плащания в чуждестранна валута” в сила от 1 януари 2018 

г., приет от ЕС 
 Годишни подобрения на МСФО 2014-2016 г., в сила от 1 януари 2018 г., приети от ЕС 
 

2.3 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 2018 г., и не са били приложени от по-ранна 
дата от Дружеството. Информация за тези стандарти и изменения, които имат ефект върху 
финансовия отчет на Дружеството, е представена по-долу.  
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. 
 
МСФО 9 „Финансови инструменти” (изменен) – Предплащания с отрицателно 
компенсиране,  в сила от 1 януари 2019 г., приет от ЕС 
 
МСФО 14 „Отсрочени сметки при регулирани цени” в сила от 1 януари 2016 г., все още 
не е приет от ЕС 
 
МСФО 16 „Лизинг” в сила от 1 януари 2019 г., приет от ЕС 
 
МСФО 17 „Застрахователни договори” в сила от 1 януари 2021 г., все още не е приет от 
ЕС 
 
МСС 19 „Доходи на наети лица“ (изменен) – Промяна в плана, съкращаване или 
уреждане - в сила от 1 януари 2019 г., все още не е приет от ЕС 
МСС 28 „Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия“ (изменен) – 
Дългосрочни участия в асоциирани и съвместни предприятия в сила от 1 януари 2019 г., 
все още не е приет от ЕС 

 
КРМСФО 23 “Несигурност относно отчитането на данък върху дохода” в сила от 1 
януари 2019 г., все още не е приет от ЕС 
 
Годишни подобрения на МСФО 2015-2017 г., в сила от 1 януари 2019 г., все още не са 
приети от ЕС 

 
Тези изменения включват незначителни промени в: 
 МСФО 3 "Бизнес комбинации" - дружеството преоценява предишния си дял в съвместно 

контролирана дейност, когато придобие контрол върху дейността. 
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 МСФО 11 "Съвместни предприятия " - дружеството не преоценява предишния си дял в 
съвместно контролирана дейност, когато придобие съвместен контрол върху дейността. 

 МСС 12 "Данъци върху дохода" - дружеството отчита всички данъчни последици от 
плащанията на дивиденти по същия начин както самите тях. 

 МСС 23 "Разходи по заеми" - дружеството третира като част от общите заеми всеки заем 
първоначално взет за разработване на актив, когато активът е готов за планираната 
употреба или продажба. 

 

2.4 База за изготвяне 
 

Настоящият финансов отчет е изготвен при спазване на принципите за действащото 
предприятие, текущото начисляване и историческа цена и осигурява информация за 
финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на Дружеството към 30 
септември  2019. 
В отчета за финансовото състояние активите и пасивите са представени в намаляващ ред на 
тяхната ликвидност. 
 
 

2.5 Приложение на принципа на действащото предприятие 
 

Настоящият финансов отчет към 30 септември 2019 е изготвен на база на принципа на 
действащо предприятие. Съгласно условията на договорите, нарушението на изискванията по 
заемите може да доведе до предсрочна изискуемост от страна на банката на част или цялата 
сума на заемите. Дружеството не е в съответствие с изискванията по някои от финансовите 
показатели (коефициенти) по договори за заем с ЕБВР. Вследствие на това, Дружеството бе 
уведомено от ЕБВР на 21.12.2015 г., че банката обявява целия заем на Дружеството към нея за 
предсрочно изискуем, като през януари 2016 Дружеството е уведомено за пристъпване към 
изпълнение на особения залог в полза на банката, което води до несигурност относно принципа 
за изготвяне на финансовия отчет на база действащо предприятие. Договорите, предмет на 
обезпечение по договора за заем с Европейската банка за възстановяване и развитие, са 
отразени в баланса на Дружеството, тъй като не са сменили своя титуляр, т.е. Дружеството 
(бел. 5). 
 
Към 30 септември 2019 г. регистрираният капитал на Дружеството е в размер на 4 454 хил.лв. и 
надвишава нетните активи на Дружеството, които са в размер на 2 683 хил.лв. Финансовият 
резултат за текущия период е отрицателен в размер на 604 хил.лв., натрупаната загуба е 4 159 
хил.лв., паричният поток от оперативна дейност е отрицателен в размер на 238 хил.лв. 
 
Тези обстоятелства показват наличието на значителна несигурност, която може да породи 
съществено съмнение относно възможността на Дружеството да продължи да функционира 
като действащо предприятие без подкрепата на собствениците и други източници на 
финансиране. 
 
Ръководството е уверено, че Дружеството ще поддържа нормална дейност, чрез 
самофинансиране, повишаване ефективността от дейността си и финансова подкрепа от 
основния акционер в случай на необходимост. Според изготвения бизнес план, панираните 
парични потоци покриват изцяло плащанията за обичайна дейност на Дружеството за минимум 
три годишен период, считано от датата на одобрение на настоящия отчет. Предприетите от 
Дружеството съдебни действия по събиране на някои от вземанията дават допълнителна 
увереност на ръководството, че Дружеството ще продължи да поддържа нормална дейност.  
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2.6 Функционална валута и валута на представяне 

 
 

Функционална валута е валутата на основната икономическа среда, в която Дружеството 
функционира и в която главно се генерират и изразходват паричните средства.  
Съгласно българското счетоводно законодателство, Дружеството води своето счетоводство и 
изготвя финансов отчет в националната валута на Република България – българския лев,  
който от 1 януари 1999 е фиксиран към еврото при курс 1.95583 лева = 1 евро. За Дружеството  
функционалната валута е националната валута на Република България.Настоящият финансов 
отчет е представен в хиляди лева (хил. лв.),включително сравнителната информация за 2017 г.), 
освен ако не е посочено друго. 

 
 
 
2.7  Операции в чуждестранна валута 

 

Операциите в чуждестранна валута първоначално се отчитат по обменния курс на Българската 
народна банка (БНБ) в деня на сделката. Валутно-курсовите разлики, възникнали при 
уреждането на парични позиции или при преизчисляването им по курс, различен от този, при 
първоначалното им записване, се отчитат като финансови приходи или разходи за периода, 
през който възникват. Паричните позиции в чуждестранна валута към 30 септември  2019 са 
включени в този финансов отчет по заключителния обменен курс на БНБ. 
 

2.8    Дълготрайни активи - компютърна техника и транспортни средства 
 
Kомпютърната техника и транспортните средства се признават първоначално по цена на 
придобиване, която включва покупната цена и преките разходи, включително мита и 
невъзстановими данъци върху покупката, след приспадане на търговски отстъпки. Те се 
отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка, 
ако има такива. 
 
Активите на Дружеството се амортизират чрез прилагане на линейния метод на амортизация. 
Полезният живот на основните класове активи към 30 септември 2019г. и 31 декември 2018г. е 
както следва:  
 
 
 
 
Активи Полезен живот 

(години) 
Компютърна техника 2 
Транспортни средства 5 - 7 
 
 
 
 

2.9  Финансови инструменти съгласно МСФО 9, считано от 01.01.2018 г.  

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 
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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. 

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. 

Последващо оценяване на финансовите активи 

Дългови инструменти 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 парите и паричните еквиваленти, заеми и вземания. 

 
 

2.9.1  Финансови инструменти (до 31.12.2017 г.) 
 
Финансов инструмент е всеки договор, който поражда едновременно както финансов актив в 
едно предприятие, така и финансов пасив или инструмент на собствения капитал в друго 
предприятие.  
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Финансовите активи и пасиви се признават в отчета за финансовото състояние, когато и само 
когато Дружеството стане страна по договорните условия на инструмента. Финансовите активи 
се отписват от отчета за финансовото състояние, след като договорните права за получаването 
на парични потоци са изтекли или активите са прехвърлени и трансферът им отговаря на 
изискванията за отписване, съгласно МСС 39 Финансови инструменти: Признаване и 
оценяване. Финансовите пасиви се отписват от отчета за финансовото състояние, когато и само 
когато са погасени - т.е. задължението, определено в договора е отпаднало, анулирано или 
срокът му е изтекъл. 
 

При първоначалното им признаване финансовите активи (пасиви) се оценяват по справедлива 
стойност плюс всички разходи по сделката, в резултат на която възникват финансовите активи 
(пасиви), с изключение на финансовите активи (пасиви), отчитани по справедлива стойност в 
печалбата или загубата. 
 
Финансовите активи се класифицират в една от следните категории:  
 

 „финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата”, 
 „финансови активи, държани до падеж”,  
 „финансови активи на разположение за продажба”,  

 
 „заеми и вземания”. 

 

Класификацията зависи от типа и целта на финансовите активи и се определя при 
първоначалното им признаване. 
 
Финансовите активи на Дружеството включват парични средства и парични еквиваленти, 
финансови активи, класифицирани като заеми и вземания, търговски и други вземания. 

 
2.10 Финансови активи 

 
Парични средства и парични еквиваленти 
 

Паричните средства включват парични средства в брой и по сметки в банки. Дружеството счита 
всички високо-ликвидни финансови инструменти с матуритет 3 месеца или по-малко за 
парични еквиваленти. За целите на отчета за паричните потоци, паричните средства и 
еквиваленти включват парични средства и парични еквиваленти, както е описано по-горе. 
 
Заеми и вземания 
 
Основни финансови активи, придобити от Дружеството, са вземания с цел секюритизация. 
Класифицират се като заеми и вземания. Характеризират се с фиксирано плащане и фиксиран 
падеж и не се търгуват на активен пазар. 
 

След първоначалното признаване финансовите активи, класифицирани като заеми и вземания, 
се отчитат по амортизирана стойност, която подлежи на периодичен преглед за обезценка. 
Амортизираната стойност е размерът, с който е бил оценен финансовият актив при неговото 
първоначално признаване, намалена с вноските от погасяване на главницата, натрупаната 
амортизация на всяка разлика между този първоначален размер и размера на падеж и всяка 
загуба от обезценка.  
 

За изчисляване на амортизираната стойност се прилага методът на ефективния лихвен процент. 
Методът на ефективния лихвен процент представлява метод за определяне на амортизираната 
стойност на финансов инструмент и за разпределяне на прихода/разхода от него за определен 
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период от време. Ефективният лихвен процент е лихвата, която точно дисконтира очакваните 
бъдещи парични постъпления или плащания (включително всички получени или платени такси 
и други надбавки или отбиви) за очаквания живот на финансовия инструмент или, когато е 
подходящо за по-кратък период, до балансовата му стойност.  За Дружеството ефективният 
лихвен процент е вътрешната норма на доходност, показващ възвръщаемостта от 
секюритизираните вземания.  
 

Заемите и вземанията се преценяват за наличие на индикации за обезценка към датата на 
изготвяне на финансовия отчет. Индикации за обезценка представляват обективни 
доказателства, че в резултат на едно или повече събития, настъпили след първоначалното му 
признаване, очакваните парични потоци са намалели. Съгласно изискванията на ЗДСИЦ, 
Дружеството ангажира независим оценител да определи справедливата стойност на заемите и 
вземанията към края на всяка финансова година или при настъпване на промяна с повече от 5  
на сто в индекса на инфлация. Дружеството начислява обезценка на заеми и вземания за 
разликата между балансовата и определената справедлива стойност за всички вземания, които 
имат просрочени вноски към края на отчетния период.  
За финансови активи, отчитани по амортизирана стойност, стойността на загубата от обезценка 
е разликата между балансовата стойност на активите и настоящата стойност на очакваните 
бъдещи парични потоци, дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процент процент 
плюс надбавка, съобразно приетата политика за обезценки на финансови активи от 
Дружеството. 
 
Ако в последващ период стойността на загубата от обезценка намалее и намалението може 
обективно да се препише на събитие след признаването на обезценката, предходната призната 
загуба от обезценка се отразява в отчета за всеобхватния доход до степента, до която 
балансовата стойност на инвестицията в деня, в който обезценката се отразява, не превишава 
стойността, която амортизираната стойност би имала, ако не се признава обезценка. 
 

Ръководството на Дружеството преценява към всяка дата на изготвяне на финансовия отчет, 
дали има обективно доказателство за обезценка на сумата на вземанията. Обективно 
доказателство, че един финансов актив или група от активи е обезценен, включва информация 
относно събития за загуби; значими финансови затруднения на емитента или длъжника; 
нарушение на договор, като неизпълнение или просрочие на плащанията по лихва или 
главница; неблагоприятна промяна в платежоспособността на длъжниците или в средата, в 
която развиват своята дейност. 

 
2.10.1 Финансови пасиви и инструменти на собствения капитал 

 
Финансови пасиви 
Финансовите пасиви включват получени заеми (банкови заеми) и търговски и други 
задължения.  
Заемите първоначално се оценяват по справедлива стойност, намалена с направените разходи 
по извършване на транзакцията. Впоследствие заемите се отчитат по амортизирана стойност, 
като се използва метода на ефективния лихвен процент. 
Търговските и други задължения не се амортизират. Те са оценени по стойността, по която се 
очаква да бъдат погасени в бъдеще. 
 
Инструменти на собствения капитал 

 
Инструмент на собствения капитал е всеки договор, който доказва остатъчен дял в активите на 
Дружеството след приспадане на всичките му пасиви. Капиталовите инструменти се отчитат по 
получените постъпления, нетно от разходите по емитирането им. 
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2.11  Приходи от лихви и разходи за лихви 

 
Приходите от лихви и разходите за лихви се начисляват в отчета за всеобхватния доход, в 
момента на тяхното възникване, независимо от момента на паричните постъпления и плащания. 
 
Отчитането и признаването на приходите от лихви и разходите за лихви се извършва по метода 
на ефективния лихвен процент. Основен източник на приходи от лихви са лихвите по 
финансови активи, класифицирани като заеми и вземания и банкови депозити. Разходите за 
лихви включват лихвите по банкови заеми. 
 

2.12 Данъчно облагане и изискване за дивидент 
 

Дружеството е учредено съгласно ЗДСИЦ и е освободено от облагане с български 
корпоративен данък върху печалбата.  
 
Дружеството е задължено да разпределя като дивидент не по-малко от 90% от печалбата си за 
финансовата година, съгласно критериите за разпределение, определени в ЗДСИЦ. 
Съобразявайки се с изискването на ЗДСИЦ, Дружеството начислява дивидент в края на всяка 
финансова година и признава този дивидент като задължение към датата на отчета, отговаряйки 
на изискването за текущо задължение, съгласно МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни 
активи. 
 

 
2.13  Провизии за задължения 

 

Провизии се признават когато Дружеството има настоящи задължения (правно или 
конструктивно) в резултат на минало събитие, има вероятност за погасяване на задължението  
да бъде необходим поток, съдържащ икономически ползи, и може да бъде направена надеждна 
оценка на стойността на задължението.  
 

Стойността, призната като провизия, е най-добрата приблизителна оценка на разходите, 
необходими за покриване на сегашното задължение към датата на отчета, като се вземат 
предвид рисковете и несигурностите около задължението. Когато провизия се измерва с  
паричните потоци, определени за погасяването на сегашното задължение, то балансовата 
стойност на провизия представлява настоящата стойност на паричните потоци. 

 
2.14 Критични счетоводни преценки и основни източници на несигурност при извършване на 

счетоводни оценки 
 

Изготвянето на финансови отчети в съответствие с МСФО изисква от ръководството да 
приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки, които се 
отразяват на отчетените стойности на активите, пасивите и оповестяванията на условните 
активи и задължения към датата на отчета и върху отчетените стойности на приходите и 
разходите през отчетния период. Тези преценки се основават на наличната информация към 
датата на изготвяне на финансовия отчет, като действителните резултати биха могли да се 
различават от тези преценки. 
 

Основните преценки, които имат ефект върху настоящия финансов отчет са свързани с 
обезценка на заеми и вземания, както е оповестено в бел. 5. 
 
Към края на отчетния период, ръководството на Дружеството прави анализ за обезценка на 
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ук Коста ЛулчеВ 20, ет.З
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заемите и вземанията, като отчита следните фактори (виж също бел. 5):

тек: 54 вдо

факс: 02/ ВО Я 337

оТсеОеез!

• Просрочени вноски спрямо договорените погасителни планове — към 30 септември 2019

Дружеството има просрочени вноски за период от 1 до 18 месеца по 34 договора.
Начислената провизия за обезценка по тях е 5,630 хил. лв. (2018: 5,426 хил. лв.)

• Основна част от длъжниците са общини и учреждения, финансирани от държавния
бюджет, при които рискы от неизпълнения на задълженията към 30 септември 2019 е

значителен.

Балансовата стойност на обезпечението по договора за заем към ЕБВР е в размер на 5,570 хил.
лв., нетно от обезценки към 30.09.2019 г. при размер на заема 6,023 хил. лв. Договори с
ба.лансова стойност в размер на 2,396 хил. лв., нетно от обезценки, не са предмет на
обезпечение към ЕБВР. Според прогнозата на ръководството на Дружеството минимално
очакваните парични потоци в Дружеството през 2019 г. възлизат на О хил. лв., като тази сума,
заедно с натрупаните до момента средства по банковите сметки на Дружеството, покрива
очакваните плащания, които Дружеството очаква да направи за същия период, свързани с

оперативната дейност на Дружеството, включително плащанията, свързани със събиране на

вземанията. Ръководството на Дружеството на тази база счита, че Дружеството ще поддържа

нормална дейност, чрез самофинансиране, повишаване ефективностга на дейността си, и
финансова подкрепа от основния акционер в случай на необходимост.

2.15 Данъчно облагане и отсрочени данъци

Съгласно българското данъчно законодателство дружеството не дължи данък върху печалбата.

Дружеството не е регистрирано по ДДС,

2.16 Доход от акция

Доходът на една акция се изчислява на база на нетната печалба за разпределение и средно
претегления брой на обикновените безналични акции през отчетния период.

2.17 Доходи на персонала

Дружеството не отчита краткосрочни задължения по компенсируеми отпуски, възниканали на
база неизползван платен годишен отпуск. Краткосрочните задължения към
персонала(управленски и административни) включват заплати, хонорари по договори за

управление и социални осигуровки

дата: 24.10.2019г.
Гр.София

СЪСТАВИТЕЛ:.
Л.Бойчев /

ИЗП.ДИРЕКТОР•
[Деян Върбанов/
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