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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 декември 2022г. 
 

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 впис ано 

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 31 декември 2022 Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: 
 

• Красимир Димитров Тодоров - Председател  на Съвета  на директорите  на 

Дружеството; 
• Роза Цветанова Димитрова- член на Съвета на директорите; 

• Добромир Тодоров Тодоров – член на Съвета на директорите и Изпълнителен 

директор. 

 

 

Адресът на управление на Дружеството е гр.София, ул.”Коста Лулчев" №20.  
 

 

 

 

1. Счетоводна политика 
 

2.1 Обща рамка на финансово отчитане  

 

Финансовият отчет на Дружеството е изготвен в съответствие с всички Международни 
стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от: стандарти за финансови отчети и 

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

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

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

Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2021 г., и 
които са приети от Комисията на Европейския съюз. МСФО, приети от ЕС, е общоприетото 

наименование на рамката с общо предназначение-счетоводна база, еквивалентна на рамката, 

въведена с дефиницията съгласно § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

счетоводството под наименованието „Международни счетоводни стандарти” (МСС). 

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

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

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

От възприемането на тези стандарти и/или тълкувания, в сила за годишни периоди започващи 

на 1 януари 2021 г., не са настъпили промени в счетоводната политика на дружеството, освен 

някои нови и разширяването на вече установени оповестявания, без това да доведе до други 

промени в класификацията или оценката на отделни отчетни обекти и операции.  
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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 2021 г. 
 
 

Дружеството е приложило следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, 

разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които са 

задължителни за прилагане от годишния период, започващ на 1 януари 2021 г., но нямат 
съществен ефект от прилагането им върху финансовия резултат и финансовото състояние на 

Дружеството:  

 
• Промени в МСФО 16 Лизинг (в сила за годишни периоди от 01.06.2020 г., приети от 

ЕК). С тези промени се въвежда практическа целесъобразна мярка, на база, на която вс еки 

лизингополучател може да избере да не преценява дали дадена отстъпка (облекчение) по 
лизинг, възникнала само като пряка последица от пандемията COVID-19, е изменение на 

лизинговия договор. Тази мярка се допуска за прилагане и когато са изпълнени едновре-

менно следните условия: а) с промяната в лизинговите плащания се променя възнагражде-

нието за лизинга, като промененото възнаграждение по същество не надхвърля възнаграж-

дението за лизинга, непосредствено предхождащо промяната; б) всяко намаление на ли-
зинговите плащания засяга само плащанията, първоначално дължими на или преди 30 юни 

2021 г. (с последваща промяна на стандарта от 01.04.2021 г. се удължи срокът до 30 юни 

2022 г.); както и в) останалите условия на лизинга не се променят съществено. Лизингопо-

лучателят, който прилага практическата целесъобразна мярка, отчита всяка промяна в 

плащанията по лизинга по същия начин, по който тя би се отчела при прилагането на 
МСФО 16, ако не представлява изменение на лизинговия договор. Тя не е валидна за ли-

зингодателите. По-ранно прилагане е разрешено. Ръководството е направило проучване и е 

определило, че промените не оказват влияние върху счетоводната политика и върху стой-

ностите, представянето и класификацията на активите, пасивите, операциите и резултатите 

на дружеството. 

 

• Промени в МСФО 9 Финансови инструменти, МСС 39 Финансови инструменти: 

признаване и оповестяване, МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, МСФО 

4 Застрахователни договори и МСФО 16 Лизинг вързани с Фаза 2 от реформата на ба-

зовите лихвени проценти (в сила за годишни периоди от 01.01.2021 г., приети от ЕК).  

Промените в стандартите, свързани с Фаза 2 от реформата на базовите лихвени проценти 

предоставят основно две практически облекчения: а) при определяне и оценка на промени 

в договорени парични потоци от финансови активи и пасиви и лизингови задължения - ка-

то промените в базовите лихвени проценти се отчетат чрез актуализиране на ефективния 

лихвен процент; и б) при отчитането на хеджиращи отношения - като се позволи промяна 
(преразглеждане) в определянето на хеджиращото отношение и на оценката на хеджирания 

обект на база парични потоци, поради и в резултат на заместването на прилаганите базови 

лихвени проценти с други алтернативи. Измененията се прилагат ретроспективно. По-

ранно прилагане е разрешено. Ръководството е направило проучване и е определило, че 

промените не оказват влияние върху счетоводната политика и върху стойностите, предста-

вянето и класификацията на активите, пасивите, операциите и резултатите на дружеството. 
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• Промени в МСФО 16 Лизинг (в сила за годишни периоди от 01.04.2021 г., приети от 

ЕК). С тези промени се: а) позволява практическата целесъобразна мярка за COVID 19, 

свързана с отстъпки в наема, да се приложи от лизингополучателя за отстъпки в наема, за 

които всяко намаление на лизинговите плащания засяга само плащанията, а първоначално 

дължими на или преди 30 юни 2022 г., за които всяко намаление на лизинговите плащания 

засяга само плащанията, а първоначално дължими на или преди 30 юни 2022 г. ( вместо 
само плащания дължими на или преди 30 юни 2021 г.); б) изисква прилагането на промяна-

та да се отрази от лизингополучателя ретроспективно, като ефектите се признават кумула-

тивно като корекция на началното салдо на неразпределената печалба (или друг компонент 

на собствения капитал, ако е подходящо) в началото на годишния отчетен период, през 

който лизингополучателят прилага за първи път промяната; и в) уточнява, че лизингополу-
чателят не е задължен да оповестява информацията, която се изисква от МСС 8, параграф 

28 (е), за отчетния период, през който лизингополучателят е приложил промяната за първи 

път. По- ранно прилагане е разрешено (включително за финансови отчети, които все още 

не са одобрени за издаване към датата на публикуване на промяната). Ръководството е 

направило проучване и е определило, че промените не оказват влияние върху счетоводната 
политика и върху стойностите, представянето и класификацията на активите, пасивите, 

операциите и резултатите на дружеството. 

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 2021 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: 

 
• Промени в МСФО 3 Бизнес комбинации (в сила за годишни периоди от 01.01.2022 г. ,  

приети от ЕК). Тези промени актуализират МСФО 3, като заменят препратка към стара 

версия на Концептуалната рамка за финансово отчитане с последната й актуална версия от 

2018 г. Те добавят и изключение от принципа на признаване за пасиви и условни задълже-

ния, които попадат в обхвата на МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи и 

КРМСФО 21 Задължения за данъци и такси, както и се прави изрично уточнение, че ус-
ловните активи не се признават към датата на придобиването. Промените се прилагат пер-

спективно. Ръководството е в процес на проучване, анализ и оценка на ефектите от проме-

ните, които биха оказвали влияние върху счетоводната политика и върху класификацията и 

представянето на пасивите на дружеството. 

 

•  Промени в МСС 16 Имоти, машини и съоръжения (в сила за годишни периоди от 

01.01.2022 г., приети от ЕК). Тези промени забраняват на предприятията да приспадат от 

разходите си за „тестване дали активът функционира правилно”, които са част от преките 

разходи, отнасящи се до довеждането на актива до местоположението и състоянието, необ-
ходимо за неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството, нетни приходи 

от продажби на произведените артикули по време на самото довеждане на актива до това 

местоположение и състояние. Вместо това предприятието признава тези приходи от про-
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дажба за такива артикули и съответните разходи, свързани с тях, в печалбата и загубата за 

периода съгласно правилата на другите приложими стандарти. Промените уточняват, че 

тестването дали активът функционира правилно, всъщност представлява оценка дали тех-

ническия и физическия статус и демонстрирани възможности за работа на актива са таки-

ва, че той да е в състояние да се използва по предназначение при производство, доставка 
на стоки или услуги, отдаване под наем или за административни цели. Допълнително, 

предприятията трябва да оповестяват отделно сумите на приходите и разходите, свързани с 

произведените артикули, които не са резултат от обичайните дейности на предприятието. 

Промените се прилагат ретроспективно, но само за имоти, машини и съоръжения, които с а 

доведени до местоположението и състоянието, необходими за тяхната експлоатация на или 

след началото на най-ранния период, представен във финансовия отчет, когато предприя-
тието за първи път прилага изменението. Ръководството е в процес на проучване, анализ и 

оценка на ефектите от промените, които биха оказвали влияние върху счетоводната поли-

тика и върху стойностите и класификацията на активите, пасивите, операциите и резулта-

тите на дружеството . 

 

• Промени в МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи (в сила за годишни 
периоди от 01.01.2022 г., приети от ЕК). Промените специално изясняват, че разходите 

за изпълнението на задълженията по обременяващ договор са разходите, които са пряко 

свързани с него, включващи: а) пряк разход на труд и пряк разход на материали; и б) до-

пълнителни разходи, които са пряко свързани с изпълнението на договора по пътя на разп-

ределението - например разпределение на разходи за амортизация на имоти, машини и съ-

оръжения, използвани за изпълнение на този договор. Не се включват административни и 
други общи разходи, освен ако те не се изрично фактурируеми към контрагента по дого-

вор. Промените нанасят и дребна корекция в уточненията за признаването на разходите за 

обезценка на активи, преди да се създаде отделна провизия за обременяващ договор, като 

подчертават, че това са активи, използвани в изпълнение на договора, а не активи предназ-

начени за договора, каквото е изискването до влизане в сила на промяната. Промените се 
прилагат за изменения по договори, за които предприятието все още не е изпълнило всич-

ки свои задължения към началото на годишния период, през който за първи път ги прилага. 

Ръководството е в процес на проучване, анализ и оценка на ефектите от промените, които 

биха оказвали влияние върху счетоводната политика и върху стойностите и класификация-

та на активите, пасивите, операциите и резултатите на дружеството.  

• Годишни подобрения в МСФО 2018-2020 в МСФО 1 Прилагане за първи път на 

Международните стандарти за финансово отчитане, МСФО 9 Финансови инстру-
менти, Илюстративен пример 13 към МСФО 16 Лизинг и МСС 41 Земеделие (в сила за 

годишни периоди от 01.01.2022 г., приети от ЕК).  Тези подобрения внасят частични 

промени в следните стандарти: а) в МСФО 1 е предоставено облекчение по отношение на 

дъщерно предприятие, прилагащо за първи път МСФО на по-късна дата от предприятието 

майка. То оценява в своите индивидуални финансови отчети активите и пасивите по ба-
лансовите стойности, които биха били включени в консолидираните финансови отчети на 

предприятието-майка, по които предприятието майка е придобило дъщерното предприя-

тие. То може в своите финансови отчети да оцени кумулативната разлика от превалутиране 

за всички дейности в чужбина по балансовата стойност, която би била включена в консо-

лидирания финансов отчет на компанията-майка, на базата на датата на преминаването към 
МСФО на предприятието-майка, ако не са извършени никакви корекции за целите на про-

цедурите на консолидация и заради ефектите на бизнес комбинацията. Това изменение ще 

се прилага и за асоциирани и съвместни предприятия, които са предприели същото осво-

бождаване по МСФО 1. Предприятието прилага това изменение за годишните отчетни пе-

риоди, започващи на или след 1 януари 2022. По-ранното прилагане е разрешено.; б) в 
МСФО 9 е направено уточнение във връзка с таксите, които се включват в “10 процентния 

тест” за определяне дали при изменение на даден финансов пасив условията на новия или 
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изменения финансов пасив се различават значително от тези на първоначално признатия. 

Според промените при определянето на тези такси, предприятието включва само тези, пла-

тени или получени между заемополучател и заемодател, включително такси, платени или 

получени от заемополучателя и заемодателя от името на другия. Предприятието прилага 

промените към финансовите пасиви, които се изменят в началото или след началото на го-
дишния отчетен период, в който предприятието първоначално ги прилага; в) в илюстрати-

вен пример 13 към МСФО 16 е премахнато илюстративното отчитане на възстановени от 

лизингодателя разходи за подобрение на лизингов имот с цел елиминиране на всякакво 

объркване относно третиране на стимулите по лизинг. Тъй като изменението се отнася за 

илюстративен пример, който придружава стандарта, а не е част от него, не е посочена дата 

на влизане в сила; г) в МСС 41 е премахнато изискването предприятията да изключват па-
ричните потоци за плащане на данъци при определянето на справедливата стойност на би-

ологичните активи и земеделската продукция. Ръководството е в процес на проучване, 

анализ и оценка на ефектите от промените, които биха оказвали влияние върху счетовод-

ната политика и върху стойностите и класификацията на активите, пасивите, операциите и 

резултатите на дружеството. 
 

• Промени в МСС 1 Представяне на финансови отчети и Изложение за практика 2 

(в сила за годишни периоди от 01.01.2023 г., не са приети от ЕК). Промените: а) налагат 

оповестяване на съществена информация за счетоводните политики вместо на значимите 

счетоводни политики. б) обясняват как предприятията могат да идентифицират съществена 
информацията относно счетоводните политики и да дават примери кога информация за 

счетоводните политики е вероятно да бъде съществена; в) поясняват, че информацията за 

счетоводните политики може да бъде съществена, поради своята същност, дори и когато 

съответните суми са несъществени; г) поясняват, че информацията за счетоводните поли-

тики е съществена, ако е необходима на потребителите на финансовите отчети на предпри-

ятието за разбирането на друга съществена информация във финансовите отчети; и д) по-
ясняват, че ако предприятието оповестява несъществена информация за счетоводните по-

литики, това не следва да води до прикриване на съществена информация за счетоводните 

политики. По-ранно прилагане е разрешено. Ръководството е в процес на проучване, ана-

лиз и оценка на ефектите от промените, които биха оказвали влияние върху счетоводната 

политика и върху стойностите и класификацията на активите, пасивите, операциите и ре-

зултатите на дружеството. 

 
• Промени в МСС 1 Представяне на финансови отчети (в сила за годишни периоди 

от 01.01.2023 г., не приети от ЕК). Тези промени са насочени към критериите на клас и-

фицирането на задълженията като текущи и нетекущи. Според тях предприятието класи-

фицира задълженията си като текущи или нетекущи в зависимост от правата, които същес-

твуват в края на отчетния период и не се влияе от вероятността дали то ще упражни право-
то си да отложи уреждането на задълженията. Промените уточняват, че под „уреждане“ на 

задължения се има предвид прехвърлянето на трета страна на парични средства, инстру-

менти на собствения капитал, други активи или услуги. Класификацията не се отнася за 

деривативите в конвертируеми пасиви, които сами по себе си са инструменти на собстве-

ния капитал. Промените се прилагат ретроспективно. Ръководството е в процес на проуч-
ване, анализ и оценка на ефектите от промените, които биха оказвали влияние върху сче-

товодната политика и върху класификацията и представянето на пасивите на дружеството.  

 
• Промени в МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни 

оценки и грешки (в сила за годишни периоди от 01.01.2023 г., не са приети от ЕК).  

Промените са насочени основно към приблизителните оценки и са свързани с: а) „дефини-
цията за промени в приблизителните оценки“ е заменена с „дефиниция за приблизителните 

оценки“. Според новата дефиниция приблизителните оценки са стойности във финансови-

те отчети, които са обект на несигурност по отношение на оценяването им; б) предприяти-
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ето разработва приблизителни оценки, ако счетоводните политики изискват позиции във 

финансовите отчети да бъдат оценени по начин, който включва несигурност по отношение 

на оценяването им; в) пояснение, че промяна в приблизителна оценка, която е резултат от 

нова информация или ново развитие, не представлява корекция на грешка; и г) промяна в 

приблизителна оценка може да има отражение върху печалбата или загубата за текущия 
период или върху печалбата и загубата за текущия периоди и бъдещи периоди. По-ранно 

прилагане е разрешено. Ръководството е в процес на проучване, анализ и оценка на ефек-

тите от промените, които биха оказвали влияние върху счетоводната политика и върху 

стойностите и класификацията на активите, пасивите, операциите и резултатите на дру-

жеството. 

 
• МСС 12 Данъци върху дохода (в сила за годишни периоди от 01.01.2023 г., не е приет  
от ЕК). Изменения на МСС 12 Данъци върху дохода - Отсрочени данъци, свързани с акти-

ви и пасиви, произтичащи от единична транзакция. Измененията ограничават обхвата на 

освобождаване от признаване на отсрочени данъчни пасиви, вследствие на което то не се 

прилага за транзакции, при които при първоначално признаване, възникват равни по раз-

мер облагаеми и подлежащи на приспадане временни разлики. Такива транзакции са приз-
наването на актив “право на ползване” и задължения по лизинг от лизингополучателите на 

датата на стартиране на лизинга, както и при начисляване на задължения за демонтаж, 

преместване и възстановяване, включени в себестойността на съответния актив. С влизане 

в сила на измененията предприятията следва да признаят всеки отсрочен данъчен актив (до 

степента, до която е вероятно да съществува облагаема печалба, срещу която да могат да се 

използват намаляемите временни разлики) и отсрочен данъчен пасиви (за всички облагае-
ми временни разлики) съобразно критериите на МСС 12 за сделки, свързани с активи и па-

сиви, произтичащи от единични транзакции на или след началото на най-ранния предста-

вен във финансовия отчет сравнителен период. Предприятията признават кумулативния 

ефект от първоначалното прилагане на измененията като корекция на началното салдо на 

неразпределената печалба или друг компонент на собствения капитал, ако е подходящо 
към тази дата. Измененията са в сила за годишни отчетни периоди, започващи на или след 

1 януари 2023 г., по-ранно приложение е разрешено. Ръководството е в процес на проучва-

не, анализ и оценка на ефектите от промените, които биха оказвали влияние върху счето-

водната политика и върху стойностите и класификацията на активите, пасивите, операции-

те и резултатите на дружеството. 
 
• МСФО 10 (променен) - Консолидирани финансови отчети и МСС 28 (променен) - Ин-

вестиции в асоциирани и съвместни предприятия - относно продажби или апорт на 

активи между инвеститор и негови асоциирани или съвместни предприятия (с от-

ложена ефективна дата на влизане в сила, подлежаща на определяне от СМСС).  Тези 

промени са насочени към решаването на счетоводното третиране на продажбите или 
апортите на активи между инвеститор и негови асоциирани или съвместни предпри-

ятия. Те потвърждават, че счетоводното третиране зависи дали продаваните активи 

или апортираните немонетарни активи, конституират или не по същество „бизнес” 

по смисъла на МСФО 3. Ако тези активи като съвкупност не отговарят на опре де ле-

нието за „бизнес” инвеститорът признава печалба или загуба до процента, съответст-
ващ на дела на другите несвързани инвеститори в асоциираното или съвместното 

предприятие. В случаите когато се продават активи или се апортират немонетарни 

активи, които като съвкупност са „бизнес”, инвеститорът признава изцяло печалбата 

или загубата от транзакцията. Тези промени ще се прилагат перспективно. СММС 

отложи началната дата на приложение на тези промени за неопределено време. Ръко-
водството е в процес на проучване, анализ и оценка на ефектите от промените, които 

биха оказвали влияние върху счетоводната политика и върху класификацията, и 

представянето на активите и пасивите на дружеството.  
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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 31 

декември 2022. 

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 31 декември 2022г. е изготвен на база на принципа на 

действащо предприятие. Съгласно условията на договорът за заем с ЕБВР, Дружеството бе в 

нарушението на изискванията по заемите, което доведе до тяхната предсрочна изискуемост от 

страна на банката. В следствие на извършената прехвърляне на правата и привилегиите от 
страна на ЕБВР към „КМ Грийн Енерджи Фонд“АД, както и с постигането на споразумение за 

опрощаване и отписване на част от задълженията на Дружеството се постигнаха съществени 

резултати в полза на принципа на работещото предприятие, а именно:  

 

Към 31 декември 2022г.  регистрираният капитал на Дружеството е в размер на 4 454 хил.лв. ,  а 
стойността на нетните активи на Дружеството  са в размер на 946 хил.лв. Финансовият резултат 

за текущия период е с положителна величина и е в размер на 552 хил.лв., което намалява 

натрупаната загуба до 5 866 хил.лв. Паричният поток от оперативна дейност е в размер на  -  4 

хил.лв. 

 

Тези променени обстоятелства показват наличието на значителна сигурност, която може да 
породи възможността на Дружеството да продължи да функционира като действащо 

предприятие без подкрепата на собствениците и други източници на финансиране.  

 

 Според изготвения бизнес план, планираните парични потоци покриват изцяло плащанията за 

обичайна дейност на Дружеството за 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.  
 

 

 

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 2021 г.),  

освен ако не е посочено друго. 
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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 31 декември 2022г 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 31 декември 2022г. и 31 декември 2021г. 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 

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; 
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 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.  

 

 

2.10  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. 

 

2.11 Данъчно облагане и изискване за дивидент 

 
Дружеството е учредено съгласно ЗДСИЦДС 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 ЗДСИЦДС и чл.247а от Търговския закон. Съобразявайки се с 

изискването на ЗДСИЦДС, 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. 

 

2.12  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.  
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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 пр овизия представлява настоящата стойност на паричните потоци. 
 

 

2.13 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 

заемите и взeманията, като отчита следните фактори (виж също бел. 5): 
 

 Просрочени вноски спрямо договорените погасителни планове – към 31 декември 

2022г. Дружеството има просрочени вноски за период от над 36 месеца по 31 договора.  

Начислената провизия за обезценка по тях е 6,038 хил. лв. (2021: 6,038 хил. лв.)  

 Основна част от длъжниците са общини и учреждения, финансирани от държавния 

бюджет.  
 

Балансовата стойност на обезпечението по договора за заем към „КМ Грийн Енерджи Фонд“АД 

(закупен от ЕБВР)  е в размер на 7,573 хил. лв., нетно от обезценки към 31 декември 2022 г. при 

размер на заема 4 459 хил. лв. Според прогнозата на ръководството на Дружеството минимално 
очакваните парични потоци в Дружеството през 2023 г. възлизат на минимум 260 000 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 счита, че то ще поддържа 

нормална дейност, чрез самофинансиране, повишаване ефективността на дейността си и в 
случай, че се наложи ще ползва подкрепа от основния си акционер. 

 

 

 

 
 

2.14 Данъчно облагане и отсрочени данъци 
 

            
           Съгласно българското данъчно законодателство дружеството не дължи  данък върху печалбата. 

          Дружеството не е регистрирано по ДДС. 

 

2.15   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. 
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2.16  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: 30.01.2023г.                                              СЪСТАВИТЕЛ:………………………… 

    Гр.София                                               /Димитър Радонов - счетоводител / 
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