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Пояснения към финансовия отчет 
1. Предмет на дейност 

Основната дейност на „РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД се състои в управление на собствени 
активи – земя: отдаване под наем, покупко-продажба. 

„РЕГАЛА ИНВЕСТ“ АД е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 
на 18.10.2013 г. с ЕИК 202780647, седалище и адрес на управление град Варна, ул. Георги 
Стаматов № 1.  
Дружеството е учредено чрез разделяне по смисъла на чл. 262б от Търговския закон на 
„Инвестиционна Компания Галата” АД на две новоучредени дружества – „РЕГАЛА 
ИНВЕСТ” АД и „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД. В резултат на 
разделянето преобразуващото се дружество „Инвестиционна Компания Галата” АД се 
прекратява без ликвидация, а двете новоучредени дружества „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД и 
„ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД стават негови правоприемници за 
части от имуществото му, съгласно предвиденото в плана за преобразуване по чл. 262д, 
ал. 3 и 262ж от Търговския закон. Самото преобразувало се дружество „Инвестиционна 
Компания Галата” АД е учредено чрез правоприемство в резултат на преобразуване на 
дружество с ограничена отговорност „Асен Николов 1” ООД в „Асен Николов 1” АД, 
впоследствие с наименование - „Инвестиционна Компания Галата” АД, гр. Варна. 
Акционерите в преобразуващото се дружество стават акционери във всяко от двете 
новоучредени дружества „РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД и „ИНВЕСТИЦИОННА 
КОМПАНИЯ ГАЛАТА” АД като придобиват акции в тях пропорционално на дела им в 
капитала на преобразуващото се дружество. 
Преобразуващото се „Инвестиционна Компания Галата” АД е публично дружество по 
смисъла на чл. 110 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”). 
Съгласно чл. 122, ал. 1 и чл. 110, ал. 2 ЗППЦК и тъй като е учредено в резултат на 
преобразуване на публично дружество,„РЕГАЛА ИНВЕСТ” АД придобива статут на 
публично дружество по силата на закона. Дружеството осъществява своята дейност при 
спазване и на разпоредбите на ЗППЦК, ЗПЗФИ, подзаконовите нормативни актове по 
прилагането им, както и на останалите нормативни актове, регулиращи дейността на 
публичните дружества. 
Предметът на дейност на дружеството е: строителство и продажба на недвижими имоти; 
вътрешно и външнотърговска дейност; транспорт на пътници и товари в страната и 
чужбина; спедиционна, лизингова, комисионна и информационна дейност; хотелиерство 
и ресторантьорство; вътрешен международен туризъм и туроператорска дейност след 
лиценз; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; 
производство на стоки и услуги; сделки с интелектуална собственост; рекламна и 
издателска дейност; както и всяка друга дейност, разрешена от закона. 
 
Дружеството се управлява от едностепенна система за управление, включваща Съвет на 
директорите, в състав както следва: 
 

 Цанко Тодоров Цаков; 

 Ивелина Кънчева Кънчева-Шабан; 

 Рада Радославова Коева; 

 Милена Найденова Найденова 

 Михаил Николаев Статев 

 Надя Радева Динчева 
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Изпълнителни директори към 31 Декември 2013 г. са Цанко Тодоров Цаков и Ивелина 
Кънчева Кънчева-Шабан, които представляват дружеството само заедно. 
 
Към 31 Декември 2013 г. акциите на Дружеството са регистрирани на Българската 
фондова борса. 

Към 31 декември 2013 г. Дружеството има назначено по трудов договор едно лице. 

 

2. Основа 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 (ЕС). 

Финансовият отчет е съставенвбългарски лева, което е функционалната валута на 
Дружеството.Всички суми са представени в хиляди лева(‘000 лв.), освен ако не е посочено 
друго.  

Финансовият отчет е индивидуалени обхваща периода от датата на учредяване на 
дружеството - 18 октомври 2013г. до 31 декември 2013г.. 

Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие. 
 
Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет ръководството е направило 
преценка на способността на Дружеството да продължи своята дейност като действащо 
предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще. След 
извършения преглед на дейността на Дружеството Съветът на директорите 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. Общи положения 

Дружеството прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, 
разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които 
имат ефект върху финансовия отчет на Дружеството и са задължителни за прилагане от 
годишния период, започващ на 18 октомври 2013 г.: 

МСФО 7 „Финансови инструменти: оповестяване” – нетиране на финансови 
активи и финансови пасиви – в сила от 1 януари 2013 г., приет от ЕС на 13 декември 
2012 г. 

Новите оповестявания са свързани с количествена информация относно признати 
финансови инструменти, нетирани в отчета за финансово състояние, както и онези 
финансови инструменти, за които има споразумение за нетиране независимо от това дали 
те са нетирани. Тъй като Дружеството няма действащи споразумения за нетиране на 
финансови активи и финансови пасиви, прилагането на измененията няма съществен 
ефект върху оповестяванията или сумите, признати в отчета за финансовото състояние. 

МСФО 13 „Оценяване на справедлива стойност” в сила от 1 януари 2013 г., приет от 
ЕС на 11 декември 2012 г. 
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МСФО 13 „Оценяване на справедлива стойност” дефинира справедливата стойност като 
цена, която би била получена при продажба на даден актив или платена при 
прехвърлянето на задължение при обичайна сделка между пазарни участници към датата 
на оценката. Стандартът уточнява, че справедливата стойност се базира на сделка, 
сключвана на основния пазар за активи или пасива или при липса на такъв – на пазара с 
най-благоприятни условия. Основният пазар е пазарът с най-голям обем и дейност за 
съответния актив или пасив. Стандартът се прилага перспективно за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2013 г.  

МСС 1 „Представяне на финансови отчети” – друг всеобхватен доход – в сила от 1 
юли 2012 г., приет от ЕС на 5 юни 2012 г. 
Измененията изискват представянето на отделните компоненти на другия всеобхватен 
доход в две групи, в зависимост от това дали те ще се рекласифицират в печалбата или 
загубата през следващи периоди. Компоненти, които не се рекласифицират, напр. 
преоценки на имоти, машини и съоръжения, се представят отделно от компоненти, които 
ще се рекласифицират, напр. отсрочени печалби и загуби от хеджиране на парични 
потоци. Дружеството е избрало да представя компонентите на другия всеобхватен доход преди данъци 
и затова показва съответната сума на данъците за всяка една от групите по отделно. Наименованието 
на отчета за всеобхватния доход е променено на „отчет за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход“.Измененията следва да се прилагат ретроспективно.  

МСС 12 „Данъци върху доходи” – отсрочени данъци – в сила от 1 януари 2013 г., 
приет от ЕС на 11 декември 2012 г. 
Стандартът изисква дружествата да оценяват отсрочените данъци, свързани с активи, в 
зависимост от начина, по който се очаква да бъде възстановена тяхната балансова 
стойност чрез използване или продажба. Тъй като при инвестиционни имоти, отчитани 
по справедлива стойност съгласно МСС 40 „Инвестиционни имоти”, е трудно и 
субективно да се определи каква част от възстановяването ще се извърши чрез 
последващо използване или продажба, се въвежда изключение от посочения принцип - 
опровержимото предположение, че балансовата стойност на посочените инвестиционни 
имоти ще бъде възстановена единствено чрез продажба. В резултат на изменението в 
стандарта са включени указанията на ПКР 21 „Данъци върху дохода – възстановяване на 
преоценените неамортизируеми активи” и разяснението е отменено. 

МСС 19 „Доходи на наети лица” в сила от 1 януари 2013 г., приет от ЕС на 5 юни 
2012 г.Измененията на МСС 19не са релевантни за финансовия отчет на Дружеството, тъй 
като Дружеството няма планове с дефинирани доходи. 

Годишни подобрения 2011 г. в сила от 1 януари 2013 г., приети от ЕС на 27 март 
2013г. 
-Измененията на МСФО 1 поясняват, че дадено предприятие може да приложи МСФО 1 
повече от един път при определени обстоятелства. Въвежда се право на избор при 
прилагането на МСС 23 от датата на преминаване или по-ранна дата. 
-Изменението на МСС 1 пояснява, че отчет за финансовото състояние към началото на 
предходния период следва да се представи, само в случай че ретроспективните промени 
имат съществен ефект към тази дата. Предприятия, които представят два сравнителни 
периода в отчета за финансовото състояние съгласно изискванията на МСС 8, не следва 
да включват информация за началните салда на предходния период в поясненията. В 
случай че ръководството представя по собствено желание допълнителна сравнителна 
информация в отчета за финансовото състояние или отчета за печалбата или загубата, то 
и поясненията трябва да включват допълнителна информация. 
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Ретроспективното прилагане на МСС 19 и МСС 1 през 2013 г. няма ефект върху отчета за 
финансовото състояние на Дружеството предвид това, че същото е учредено през 2013г. 
-Изменението на МСС 16 пояснява, че резервни части и обслужващо оборудване се 
класифицират като имоти, машини и съоръжения, а не като материални запаси, когато е 
приложима дефиницията за имоти, машини и съоръжения и те се използват за повече от 
една година. 
-Изменението на МСС 32 пояснява, че отчитането на данък печалба във връзка с 
разпределение на дивиденти и разходи по сделки със собствениците е в съответствие с 
МСС 12. Данък върху доходите във връзка с разпределение на дивиденти се признава в 
печалбата или загубата, докато данък върху доходите във връзка с разходи по сделки със 
собствениците се признава в собствения капитал. 
-Изменението на МСС 34 пояснява, че общата сума на активите и пасивите по сегменти се 
представя в междинния финансов отчет, в случай че тази информация се предоставя 
регулярно на лицата, отговорни за вземане на оперативни решения, и тя се е променила 
съществено в сравнение с оповестената информация в последния годишен финансов 
отчет.  
Посочените изменения нямат влияние върху финансовите отчети на дружеството към 
настоящия момент. 
 

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

Следните нови стандарти, изменения и разяснения към съществуващи вече стандарти са 

публикувани, но не са влезли в сила за финансовата година, започваща на 1 януари 2013 г. 

и не са били приложени от по-ранна дата от Дружеството: 

МСФО 9 „Финансови инструменти” в сила от 1 януари 2015 г., все още не е приет 
от ЕС 
МСФО 9 представлява първата част от проекта на Съвета по международни счетоводни 
стандарти (СМСС) за замяна на МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и 
оценяване”. Той заменя четирите категории финансови активи при тяхното оценяване в 
МСС 39 с класификация на базата на един единствен принцип. МСФО 9 изисква всички 
финансови активи да се оценяват или по амортизирана стойност, или по справедлива 
стойност. Амортизираната стойност предоставя информация, която е полезна при 
вземането на решения, относно финансови активи, които се държат основно с цел 
получаването на парични потоци, състоящи се от плащане на главница и лихва. За 
всички други финансови активи включително тези, държани за търгуване, справедливата 
стойност представлява най-подходящата база за оценяване. МСФО 9 премахва 
необходимостта от няколко метода за обезценка, като предвижда метод за обезценка само 
за активите, отчитани по амортизирана стойност. Допълнителни раздели във връзка с 
обезценка и счетоводно отчитане на хеджиране са все още в процес на разработване. 
Ръководството на Дружеството не очаква измененията да бъдат приложени преди 
публикуването на всички раздели на стандарта и към момента не може да оцени техния 
цялостен ефект.   

МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети” в сила от 1 януари 2014 г., приет от 
ЕС на 11 декември 2012 г. 
МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети” въвежда нова дефиниция на контрола, 
базирана на определени принципи, която следва да се прилага за всички инвестиции при 
определянето на базата за консолидация. Ръководството не очаква измененията да имат 
ефект върху финансовия отчет на дружеството. 
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МСФО 11 „Съвместни ангажименти” в сила от 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 11 
декември 2012 г. 
МСФО 11 „Съвместни ангажименти” замества МСС 31 „Дялове в съвместни предприятия“ 
и заменя трите категории „съвместно контролирани предприятия“, „съвместно 
контролирани операции“ и „съвместно контролирани активи“ с две категории – 
„съвместни операции“ и „съвместни предприятия“. Изборът относно прилагането на 
метода на пропорционална консолидация при отчитането на съвместни предприятия вече 
не е допустим. Методът на собствения капитал е задължителен за прилагане при 
отчитането на всички съвместни предприятия. Ръководството не очаква измененията да 
имат ефект върху финансовия отчет на дружеството. 

МСФО 12 „Оповестяване на дялове в други предприятия” в сила от 1 януари 2014 г., 
приет от ЕС на 11 декември 2012 г.  
МСФО 12 „Оповестяване на дялове в други предприятия” е нов стандарт относно 
изискванията за оповестяване при всички форми на дялово участие в други предприятия, 
включително съвместни предприятия, асоциирани предприятия, дружества със специална 
цел и други неконсолидирани структурирани предприятия относно рисковете, на които е 
изложено Дружеството в резултат на инвестиции в структурирани 
предприятия.Ръководството не очаква измененията да имат ефект върху финансовия 
отчет на дружеството. 

МСФО 10, МСФО 11, МСФО 12 – Преходни разпоредби, в сила от 1 януари 2014 г., 
приети от ЕС на 16 април 2013 г. 
Преходните разпоредби позволяват на предприятията да не прилагат МСФО 10 
ретроспективно при определени обстоятелства и да представят коригирана сравнителна 
информация съгласно МСФО 10, МСФО 11, МСФО 12 единствено за предходния 
сравнителен период. Разпоредбите освобождават предприятията от изискването да 
представят сравнителна информация в неконсолидирани финансови отчети за периоди, 
предхождащи първата финансова година, в която МСФО 12 е приложен за първи път. 

МСС 27 „Индивидуални финансови отчети” (ревизиран) в сила от 1 януари 2014 г., 
приет от ЕС на 11 декември 2012 г. 

МСС 27 „Индивидуални финансови отчети” (ревизиран)се отнася вече само за 

индивидуални финансови отчети, изискванията за които не са съществено променени. 

МСФО 10, МСФО 12, МСС 27 (изменения) – Инвестиционни дружества, в сила от 1 

януари 2014 г., все още не са приети от ЕС 

Измененията изключват дружества, които отговорят на дефиницията „инвестиционни 

предприятия“ и имат определени характеристики, от изискването да консолидират своите 

дъщерни предприятия. Вместо това инвестициите в дъщерни предприятия следва да се 

отчитат от инвестиционните дружества по справедлива стойност в печалбата или загубата. 

МСС 28 „Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия” (ревизиран) в сила 
от 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 11 декември 2012 г. 

МСС 28 „Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия” (ревизиран) изисква 

прилагането на метода на собствения капитал при отчитането на асоциирани и съвместни 

предприятия. Промените в обхвата на стандарта са извършени поради публикуването на 

МСФО 11 „Съвместни ангажименти”. 

МСС 32 „Финансови инструменти: представяне” (изменен) в сила от 1 януари 2014, 
приет от ЕС на 13 декември 2012 г. 
Изменението уточнява, че правото на нетиране на финансови активи и пасиви трябва да 
бъде в сила към момента, а не да възниква в зависимост от бъдещо събитие. То също така 
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трябва да може да бъде упражнявано от всички страни в рамките на обичайната дейност, 
както и в случаи на неизпълнение, несъстоятелност или банкрут. 

МСС 36 „Обезценка на активи” (изменен) в сила от 1 януари 2014, все още не е 
приет от ЕС 
Измененията изискват оповестяване на информация относно възстановимата стойност на 
обезценени нефинансови активи, в случай че тя е определена на базата на справедливата 
стойност, намалена с разходите за продажба. Те следва да се приложат ретроспективно. 
По-ранното прилагане е възможно само заедно с МСФО 13. 

МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване” (изменен) в сила от 1 
януари 2014, все още не е приет от ЕС 
Измененията позволяват да продължи отчитането на хеджиране в случай на новиране на 
деривативи в резултат на законови промени, които са определени като хеджиращи 
инструменти и които не се търгуват на борсата. 

КРМСФО 20 „Данъци“, в сила от 1 януари 2014, все още не е приет от ЕС 
Разяснението засяга отчитането на задължения за плащане на данъци, различни от данъци 
върху дохода, наложени от държавата. Задължаващото събитие е дейността, в резултат на 
която следва да се плати данък съгласно законодателните норми. Дружествата нямат 
конструктивно задължение да заплащат данъци за бъдеща оперативна дейност, ако те са 
икономически принудени да продължат дейността си в бъдещи периоди. 

4. Счетоводна 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 спазванена принципите за оценяване навсички 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” (ревизиран2007 г.).  

Дружеството прие да 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:  

а) прилага счетоводна политика ретроспективно; 

б) преизчисляваретроспективно позиции във финансовия отчет; или 

 в) преклаcифицира позиции във финансовия отчет, 

когато това има съществен ефект върху информацията в отчета за финансовото 
състояние към началото на предходния период. 
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4.3. Инвестиции в дъщерни предприятия 

Дъщерни предприятия са всички предприятия, които се намират под контрола на 
Дружеството. Контролът върху дъщерните предприятия на Дружеството се изразява във 
възможността му да ръководи и определя финансовата и оперативната политика на 
дъщерните предприятия, така че да се извличат изгоди в резултат на дейността им. В 
индивидуалния финансов отчет на Дружеството инвестициите в дъщерни предприятия се 
отчитат по себестойност. 

Дружеството признава дивидент от дъщерно предприятие в печалбата или загубата в 
своите индивидуални финансови отчети, когато бъде установено правото му да получи 
дивидента. 

Към 31 декември 2013г. Дружеството не притежава инвестиции в дъщерни предприятия. 

 

4.4. Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия  

Съвместно предприятие е договорно споразумение, по силата на което Дружеството и 
други независими страни се заемат със стопанска дейност, която подлежи на съвместен 
контрол.Инвестициите в съвместни предприятия се отчитат по себестойностния метод. 

Асоциирани са тези предприятия, върху които Дружеството е в състояние да оказва 
значително влияние, но които не са нито дъщерни предприятия, нито съвместно 
контролирани предприятия. Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат по 
себестойностния метод. 

Дружеството признава дивидент от съвместно контролирано предприятие или 
асоциирано предприятие в печалбата или загубата в своите индивидуални финансови 
отчети, когато бъде установено правото му да получи дивидента. 

Към 31 декември 2013г. Дружеството притежава инвестиции в асоцииранипредприятия, 
като същите са класифицирани като финансови активи на разположение за продажба. 

 

4.5. Сделки в чуждестранна валута 

Сделките в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута на Дружеството по 
официалния обменен курс към датата на сделката (обявения фиксинг на Българска 
народна банка). Печалбите и загубите от курсови разлики, които възникват при 
уреждането на тези сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна 
валута към края на отчетния период, се признават в печалбата или загубата. 

Непаричните позиции, оценявани по историческа цена в чуждестранна валута, се отчитат 
по обменния курс към датата на сделката (не са преоценени). Непаричните позиции, 
оценявани по справедлива стойност в чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс 
към датата, на която е определена справедливата стойност. 

4.6. Приходи 

Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на 
получаване възнаграждение, като не се включват данък добавена стойност, всички 
търговски отстъпки и количествени рабати, направени от Дружеството.  

При сделки, които включват продажбата на няколко вида продукти и услуги 
(многокомпонентни сделки),Дружеството прилага критериите за признаване на приход, 
представени по-долу, за всеки отделен компонент от такъв вид сделка за продажба, за да 
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отрази нейната същност. Полученото възнаграждение от такъв вид сделка за продажба, се 
разпределя между отделните компоненти на базата на съотношението на справедливите 
им стойности. 

Приходът се признава, когато са изпълнени следните условия: 

 Сумата на прихода може да бъде надеждно оценена; 

 Вероятно е икономическите ползи от сделката да бъдат получени; 

 Направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени,могат надеждно 
да бъдат оценени; 

 Критериите за признаване, които са специфични за всяка отделна дейност на 
Дружеството, са изпълнени. Те са определени в зависимост от продуктите или 
услугите, предоставени на клиента, и на договорните условия, както са изложени по-
долу. 

4.6.1. Продажба на стоки  

Приход от продажба на стоки се признава, когато Дружеството е прехвърлило на купувача 
значимите ползи и рискове от собствеността на предоставените стоки. Счита се, че 
значимите рискове и ползи са прехвърлени на купувача, когато клиентът е приел стоките 
без възражение. 

Приходите от продажба на стоки, които не са обвързани с договор за бъдеща сервизна 
поддръжка, се признават към момента на доставката. Когато стоките изискват 
приспособяване към нуждите на клиента, модификация или внедряване, приход се 
признава по метода на процент на завършеност, описан по-долу. 

Когато продажбата на стоки включва поощрения за лоялни клиенти, полученото 
възнаграждение се разпределя между отделните компоненти на договора за продажба на 
база на тяхната справедлива стойност. Приход от този вид продажби се признава, когато 
клиентът замени получените поощрения с продукти, доставени от Дружеството.  

През отчетния период Дружеството не е реализиралоприходи от продажба на стоки. 

 

4.6.2. Предоставяне на услуги 

Дружеството не е обвързано с дългосрочен договор за предоставяне на услуги.  

Приходите от услуги се признават, когато услугите са предоставени в съответствие със 
степента на завършеност на договора към датата на финансовия отчет (за повече 
информация относно метода степен на завършеност вижте по-долу). 

Приходът от наеми от предоставяне на инвестиционните имоти на Дружеството по 
договори за оперативен лизинг се признава на база на линейния метод за периода на 
лизинга. 

През отчетния период Дружеството не е реализирало приходи от продажба на услуги. 

 

4.6.3. Приходиот лихви и дивиденти 

Приходите от лихви се отчитат текущо по метода на ефективния лихвен процент. 
Приходите от дивиденти се признават в момента на възникване на правото за получаване 
на плащането. 
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4.7. Оперативни разходи 

Оперативните разходи се признават в печалбата или загубата при ползването на услугите 
или на датата на възникването им. Разходите за гаранции се признават и се приспадат от 
свързаните с тях провизии при признаването на съответния приход.  

4.8. Разходи за лихви и разходи по заеми 

Разходите за лихви се отчитат текущо по метода на ефективния лихвен процент. 

Разходите по заеми основно представляват лихви по заемите на Дружеството. Всички 
разходи по заеми, които директно могат да бъдат отнесени към закупуването, 
строителството или производството на един отговарящ на условията актив, се 
капитализират през периода, в който се очаква активът да бъде завършен и приведен в 
готовност за използване или продажба. Останалите разходи по заеми следва да се 
признават като разход за периода, в който са възникнали, в отчета за печалбата или 
загубата и другия всеобхватен доходна ред „Финансови разходи”.  

Когато са получени заеми без конкретно целево предназначение и те са използвани за 
придобиването на един отговарящ на условията актив, размерът на разходите по заеми, 
които могат да се капитализират, се определя чрез прилагане на процент на 
капитализация към разходите по този актив. Процентът на капитализация е 
среднопретеглената величина на разходите по заеми, отнесени към заемите на 
Дружеството, които са непогасени през периода, като се изключат заемите, получени 
специално за целите на придобиване на един отговарящ на условията актив. 
 

4.9. Печалба или загуба от преустановени дейности 

Преустановена дейност е компонент на Дружеството, който или е освободен, или е 
класифициран като държан за продажба, и:  

 представлява определен вид основна дейност или обхваща дейности от определена 
географска област;  

 е част от отделен съгласуван план за продажба на даден вид основна дейност или на 
дейности от определена географска област; или 

 представлява дъщерно предприятие, придобито с цел последваща продажба. 

Печалбата или загубата от преустановени дейности, както и компонентите на печалбата 
или загубата от предходни периоди, са представени като една сума в отчета за печалбата 
или загубата и другия всеобхватен доход. 

Към датата на изготвяне на настоящите финансови отчети не са налице преустановени 
дейности. 

4.10. Нематериални активи 

Нематериалните активи се отчитат по цена на придобиване, включваща всички платени 
мита, невъзстановими данъци и направените преки разходи във връзка с подготовка на 
актива за експлоатация, при което капитализираните разходи се амортизират въз основа 
на линейния метод през оценения срок на полезен живот на активите, тъй като се счита, 
че той е ограничен.  

Последващото оценяване 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.  
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Последващите разходи, които възникват във връзка с нематериалните активи след 
първоначалното им признаване, се признават в отчета за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход за периода на тяхното възникване, освен ако благодарение на тях 
активът може да генерира повече от първоначално предвидените бъдещи икономически 
ползи и когато тези разходи могат надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. Ако 
тези условия са изпълнени, разходите се добавят към себестойността на актива. 

Остатъчната стойност и полезният живот на нематериалните активи се преценяват от 
ръководството към всяка отчетна дата. 

Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен 
срок на годност на отделните активи. 

Разходите за амортизация са включени в отчета за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход на ред „Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи”. 

Разходи за научно-изследователска дейност (или в научно-изследователска фаза по 
вътрешен проект) се признават като разходи в момента на възникването им. 

Разходите, които могат да бъдат отнесени директно към фазата на разработване на 
нематериален актив се капитализират, ако отговарят на следните критерии: 

 Завършването на нематериалния актив е технически изпълнимо, така че той да бъде 
на разположение за ползване или продажба; 

 Дружеството възнамерява да завърши нематериалния актив и да го използва или 
продаде; 

 Дружеството има възможност да използва или да продаде нематериалния актив; 

 Нематериалният актив ще генерира вероятни бъдещи икономически ползи. Освен 
това съществува пазар за продукцията на нематериалния актив или за самия 
нематериален актив, или ако той бъде използван в дейността на Дружеството, ще 
генерира икономически ползи; 

 Налични са адекватни технически, финансови и други ресурси за приключване на 
развойната дейност и за ползването или продажбата на нематериалния актив; 

 Разходите, отнасящи се до нематериалния актив по време на неговото разработване, 
могат да бъдат надеждно оценени. 

Разходите по разработването на нематериални активи, които не отговарят на тези 
критерии за капитализиране, се признават в момента на възникването им. 

Вътрешно създадените софтуерни продукти, признати като нематериални активи, се 
оценяват последващо както закупените нематериални активи.  

Печалбата или загубата от продажбата нанематериални активи се определя като разлика 
между постъпленията от продажбата и балансовата стойност на активите и се отразява в 
отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Печалба/(Загуба) от 
продажба на нетекущи активи”. 

Избраният праг на същественост за нематериалните активи на Дружеството е в размер 
на700 лв. 

Към 31.12.2013г. дружеството не притежава нематериални активи. 
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4.11. 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 финансов лизинг, се 
амортизират на база на очаквания полезен срок на годност, определен посредством 
сравнение с подобни собствени активи на Дружеството, или на база на лизинговия 
договор, ако неговият срок е по-кратък.  

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 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. 

4.12. Отчитане на лизинговите договори 

В съответствие с изискванията на МСС 17 „Лизинг” правата за разпореждане с актива се 
прехвърлят от лизингодателя върху лизингополучателя в случаите, в които 
лизингополучателят понася съществените рискове и изгоди, произтичащи от 
собствеността върху наетия актив.  

При сключване на договор за финансов лизинг активът се признава в отчета за 
финансовото състояние на лизингополучателя по по-ниската от двете стойности – 
справедливата стойност на наетия актив и настоящата стойност на минималните 
лизингови плащания плюс непредвидени плащания, ако има такива. В отчета за 
финансовото състояние  се отразява и съответното задължение по финансов лизинг, 
независимо от това дали част от лизинговите плащания се дължат авансово при 
сключване на договора за финансов лизинг. 

Впоследствие лизинговите плащания се разпределят между финансов разход и намаление 
на неплатеното задължение по финансов лизинг.  

Лизинг на земя и сгради се класифицира по отделно, като се разграничават компонентите 
земя и сгради пропорционално на съотношението на справедливите стойности на 
дяловете им в лизинговия договор към датата, на която активите са признати 
първоначално. 
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Активите, придобити при условията на финансов лизинг, се амортизират в съответствие с 
изискванията на МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения” или МСС 38 „Нематериални 
активи”.  

Лихвената част от лизинговата вноска представлява постоянен процент от непогасеното 
задължение и се признава в печалбата или загубата за периода на лизинговия договор. 

Всички останали лизингови договори се считат за оперативни лизингови договори. 
Плащанията по оперативен лизингов договор се признават като разходи по линейния 
метод за срока на споразумението. Разходите, свързани с оперативния лизинг, напр. 
разходи за поддръжка и застраховки, се признават в печалбата или загубата в момента на 
възникването им. 

Към 31.12.2013г. Дружеството не е страна по договори за финансов лизинг. 

 

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

При изчисляване размера на обезценкатаДружеството дефинира най-малката 
разграничимагрупа 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.  

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. 

4.14. Инвестиционни имоти 

Дружеството отчита като инвестиционни имоти земи, които се държат за получаване на 
приходи от наем и /или за увеличение на капитала,по модела на справедливата стойност. 
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Инвестиционните имоти се оценяват първоначално по себестойност, включваща 
покупната цена и всякакви разходи, които са пряко свързани с инвестиционния 
имот,например хонорари за правни услуги, данъци по прехвърляне на имота и други 
разходи по сделката.  

Инвестиционните имоти се преоценяват на годишна база и се включват в отчета за 
финансовото състояние по пазарните им стойности. Те се определят от независими 
оценители с професионална квалификация и значителен професионален опит в 
зависимост от характера и местонахождението на инвестиционните имоти, базирайки се 
на доказателства за пазарните условия.  

Всяка печалба или загуба от промяна в справедливата стойност или от продажба на даден 
инвестиционен имот се признава незабавно в печалбата или загубата на ред „Промяна в 
справедливата стойност на инвестиционни имоти”. 

Последващите разходи, свързани с инвестиционни имоти, които вече са признати във 
финансовия отчет на Дружеството, се прибавят към балансовата стойност на имотите, 
когато е вероятно Дружествотода получи бъдещи икономически ползи, надвишаващи 
първоначално оценената стойност на съществуващите инвестиционни имоти. Всички 
други последващи разходи се признават за разход в периода, в който са възникнали.   

Дружествотоотписва инвестиционните си имоти при продажбата им или при трайното 
им изваждане от употреба, в случай че не се очакват никакви икономически изгоди от 
тяхното освобождаване. Печалбите или загубите, възникващи от изваждането им от 
употреба или тяхната продажба, се признават вотчета за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход и се определят като разлика между нетните постъпления от 
освобождаването на актива и балансовата му стойност. 

Приходите от наем и оперативните разходи, свързани с инвестиционни имоти, се 
представят в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доходсъответно на ред 
„Приходи” и ред „Други разходи”, и се признават, както е описано в пояснение 4.6 и 
пояснение4.7. 

През отчетния период не са реализирани приходи от наем. 

 

4.15. Финансови инструменти 

Финансовите активи и пасиви се признават, когато Дружеството стане страна по 
договорни споразумения, включващи финансови инструменти. 

Финансов актив се отписва, когато се загуби контрол върху договорните права, които 
съставляват финансовия актив, т.е. когато са изтекли правата за получаване на парични 
потоци или е прехвърлена значимата част от рисковете и изгодите от собствеността. 

Финансов пасив се отписва при неговото погасяване, изплащане, при анулиране на 
сделката или при изтичане на давностния срок. 

При първоначално признаване на финансов актив и финансов пасив Дружеството ги 
оценява по справедлива стойност плюс разходите по транзакцията с изключение на 
финансовите активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или 
загубата, които се признават първоначално по справедлива стойност. 

Финансовите активи се признават на датата на сделката. 

Финансовите активи и финансовите пасиви се оценяват последващо, както е посочено по-
долу. 
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4.15.1. Финансови активи 

С цел последващо оценяване на финансовите активи, с изключение на хеджиращите 
инструменти, те се класифицират в следните категории:  

 кредити и вземания; 

 финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата; 

 инвестиции, държани до падеж; 

 финансови активи на разположение за продажба. 

Финансовите активи се разпределят към отделните категории в зависимост от целта, с 
която са придобити. Категорията на даден финансов инструмент определя метода му на 
оценяване и дали приходите и разходите се отразяват в печалбата или загубата или в 
другия всеобхватен доход на Дружеството.Всички финансови активи с изключение на 
тези, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, подлежат на тест за 
обезценка към датата на финансовия отчет. Финансовите активи се обезценяват, когато 
съществуват обективни доказателства за това. Прилагат се различни критерии за 
определяне на загубата от обезценка в зависимост от категорията на финансовите активи, 
както е описано по-долу. 

Всички приходи и разходи, свързани с притежаването на финансови инструменти, се 
отразяват в печалбата или загубата при получаването им, независимо от това как се 
оценява балансовата стойност на финансовия актив, за който се отнасят, и се представят 
вотчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доходна редове „Финансови 
разходи”, „Финансови приходи” или „Други финансови позиции”, с изключение на 
загубата от обезценка на търговски вземания, която се представя на ред „Други разходи”. 

Кредити и вземания 

Кредити и вземания, възникнали първоначално вДружеството, са недеривативни 
финансови инструменти с фиксирани плащания, които не се търгуват на активен пазар. 
Кредитите и вземанията последващо се оценяват по амортизирана стойност, като се 
използва методът на ефективната лихва, намалена с размера на обезценката. Всяка 
промяна в стойността им се отразява в печалбата или загубата за текущия период. Парите 
и паричните еквиваленти, търговските и по-голямата част от други вземания на 
Дружеството спадат към тази категория финансови инструменти. Дисконтиране не се 
извършва, когато ефектът от него е незначителен. 

Значими вземания се тестват за обезценка по отделно, когато са просрочени към датата на 
финансовия отчет или когато съществуват обективни доказателства, че контрагентът няма 
да изпълни задълженията си. Всички други вземания се тестват за обезценка по групи, 
които се определят в зависимост от индустрията и региона на контрагента, както и от 
други кредитни рискове, ако съществуват такива. В този случай процентът на обезценката 
се определя на базата на исторически данни относно непогасени задължения на 
контрагенти за всяка идентифицирана група. Загубата от обезценка на търговските 
вземания се представя отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доходна ред 
„Други разходи”. 

 

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата 

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, са активи, 
които са държани за търгуване или са определени при първоначалното им признаване 
като финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата. 
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Всички деривативни финансови активи, освен ако не са специално определени като 
хеджиращи инструменти, попадат в тази категория. Активите от тази категория се 
оценяват по справедлива стойност, чийто изменения се признават в печалбата или 
загубата. Всяка печалба или загуба, произтичаща от деривативни финансови инструменти, 
е базирана на промени в справедливата стойност, която се определя от транзакции на 
активен пазар или посредством оценъчни методи при липсата на активен пазар.  

Инвестиции, държани до падеж 

Инвестиции, държани до падеж, са недеривативни финансови инструменти с фиксирани 
или определяеми плащания и определена дата на падежа, различни от кредити и 
вземания. Инвестициите се определят като държани до падеж, ако намерението на 
ръководството на Дружествотое да ги държи до настъпване на падежа им. Инвестициите, 
държани до падеж, последващо се оценяват по амортизирана стойност чрез метода на 
ефективната лихва. При наличието на обективни доказателства за обезценка на 
инвестицията на базата на кредитен рейтинг, финансовите активи се оценяват по 
настояща стойност на очакваните бъдещи парични потоци. Всички промени в 
преносната стойност на инвестицията, включително загубата от обезценка, се признават в 
печалбата или загубата. 

Финансови активи на разположение за продажба 

Финансови активи на разположение за продажба са недеривативни финансови активи, 
които са определени като финансови активи на разположение за продажба или не спадат 
към нито една от останалите категории финансови активи. Финансовите активи на 
разположение за продажба на Дружеството включват акции, които Дружеството 
притежава от капитала на Галатекс АД.Финансовите активи от тази категория последващо 
се оценяват по справедлива стойност с изключение на тези, за които няма котировки на 
пазарната цена на активен пазар и чиято справедлива стойност не може да бъде надеждно 
определена. Последните се оценяват по амортизирана стойност по метода на ефективния 
лихвен процент или по себестойност, в случай че нямат фиксиран падеж. Промените в 
справедливата им стойност се отразяват в другия всеобхватен доход и се представят в 
съответния резерв в отчета за собствения капитал, нетно от данъци, с изключение на 
загубите от обезценка и валутни курсови разлики на парични активи, които се признават в 
печалбата или загубата. Когато финансов актив на разположение за продажба бъде 
продаден или обезценен, натрупаните печалби и загуби, признати в другия всеобхватен 
доход, се рекласифициратот собствения капитал в печалбата или загубата за отчетния 
период и се представят като рекласифицираща корекция в другия всеобхватен доход. 
Лихви, изчислени по метода на ефективната лихва, и дивиденти се признават в печалбата 
или загубата като „финансови приходи”.Възстановяване на загуби от обезценка се 
признава в другия всеобхватен доход с изключение на дълговите финансови инструменти, 
при които възстановяването се признава в печалбата или загубата, само ако 
възстановяването може обективно да бъде свързано със събитие, настъпило след момента 
на признаване на обезценката. 

4.15.2. Финансови пасиви 

Финансовите пасиви на Дружествотовключват банкови заеми и овърдрафти, търговски и 
други задължения и задължения по финансов лизинг.  

Финансовите пасиви се признават, когато съществува договорно задължение за плащане 
на парични суми или друг финансов актив на друго предприятие или договорно 
задължение за размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално 
неблагоприятни условия. Всички разходи, свързани с лихви, и промени в справедливата 
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стойност на финансови инструменти, ако има такива, се признават в печалбата или 
загубата на ред „Финансови разходи” или „Финансови приходи”. 

Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност, като се използва 
методът на ефективната лихва, с изключение на финансови инструменти, държани за 
търгуване или определени за оценяване по справедлива стойност в печалбата или 
загубата, които се оценяват по справедлива стойност с отчитане на промените в печалбата 
или загубата. 

Търговските задължения се признават първоначално по номинална стойности 
впоследствие се оценяват по амортизирана стойност, намалена с плащания по уреждане 
на задължението. 

Дивидентите, платими на акционерите, се признават, когато дивидентите са одобрени на 
общото събрание на акционерите. 

4.16. Материални запаси 

Материалните запаси включват материали, незавършено производство и стоки. В 
себестойността на материалните запаси се включват директните разходи по закупуването 
или производството им, преработката и други преки разходи, свързани с доставката им, 
както и част от общите производствени разходи, определена на базата на нормален 
производствен капацитет. Финансовите разходи не се включват в стойността на 
материалните запаси. Към края на всеки отчетен период материалните запаси се оценяват 
по по-ниската от себестойността им и тяхната нетна реализуема стойност. Сумата на всяка 
обезценка на материалните запаси до нетната им реализуема стойност се признава като 
разход за периода на обезценката.   

Нетната реализуема стойност представлява очакваната продажна цена на материалните 
запаси, намалена с очакваните разходи по продажбата. В случай че материалните запаси 
са били вече обезценени до нетната им реализуема стойност и в последващ отчетен 
период се окаже, че условията довели до обезценката не са вече налице, то се възприема 
новата им нетна реализуема стойност. Сумата на възстановяването може да бъде само до 
размера на балансовата стойност на материалните запаси преди обезценката. Сумата на 
обратно възстановяване на стойността на материалните запаси се отчита като намаление 
на разходите за материали за периода, в който възниква възстановяването. 

Дружеството определя разходите за материални запаси, като използва метода 
среднопретеглена стойност.  

При продажба на материалните запаси тяхната балансова стойност се признава като 
разход в периода, в който е признат съответният приход. 

4.17. Данъци върху дохода 

Разходите за данъци, признати в печалбата или загубата, включват сумата на отсрочените 
и текущи данъци, които не са признати в другия всеобхватен доход или директнов 
собствения капитал. 

Текущите данъчни активи и/или пасиви представляват тези задължения към или вземания 
от данъчните институции, отнасящи се за текущи или предходни отчетни периоди, които 
не са платени към датата на финансовия отчет. Текущият данък е дължим върху 
облагаемия доход, който се различава от печалбата или загубата във финансовите отчети. 
Изчисляването на текущия данък е базиран на данъчните ставки и на данъчните закони, 
които са в сила към края на отчетния период. 
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Отсрочените данъци се изчисляват по пасивния метод за всички временни разлики между 
балансовата стойност на активите и пасивите и тяхната данъчна основа. Отсрочен данък 
не се предвижда при първоначалното признаване на актив или пасив, освен ако 
съответната транзакция не засяга данъчната или счетоводната печалба.  

Отсрочените данъчни активи и пасиви не се дисконтират. При тяхното изчисление се 
използват данъчни ставки, които се очаква да бъдат приложими за периода на 
реализацията им, при условие че те са влезли в сила или е сигурно, че ще влезнат в сила, 
към края на отчетния период. 

Отсрочените данъчни пасивисе признават в пълен размер. 

Отсрочени данъчни активи се признават, само ако съществува вероятност те да бъдат 
усвоени чрез бъдещи облагаеми доходи. Относно преценката на ръководството за 
вероятността за възникване на бъдещи облагаеми доходи, чрез които да се усвоят 
отсрочени данъчни активи, вижте пояснение4.24. 

Отсрочени данъчни активи и пасиви се компенсират, само когато Дружеството има право 
и намерение да компенсира текущите данъчни активи или пасиви от същата данъчна 
институция. 

Промяната в отсрочените данъчни активи или пасиви се признава като компонент от 
данъчния приход или разход в печалбата или загубата, освен ако те не са свързвани с 
позиции, признати в другия всеобхватендоход(напр. преоценка на земя) или директно в 
собствения капитал, при което съответният отсрочен данък се признава в другия 
всеобхватендоход или в собствения капитал. 

4.18. Пари и парични еквиваленти 

Парите и паричните еквиваленти се състоят от наличните пари в брой, парични средства 
по банкови сметки, безсрочни депозити и депозити до 3 месеца, краткосрочни и 
високоликвидни инвестиции, които са лесно обращаеми в конкретни парични суми и 
съдържат незначителен риск от промяна в стойността си. 

Към 31.12.2013г. паричните средства на Дружеството се състоят от пари в брой и парични 
средства по банкови сметки. 

4.19. Нетекущи активи и пасиви, класифицирани като държани за продажба и 
преустановени дейности 

Когато Дружеството възнамерява да продаде нетекущ актив или група активи (група за 
освобождаване) и ако продажбата е много вероятно да бъде осъществена в 12-месечен 
срок, активът или групата за освобождаване се класифицират като държани за продажба и 
се представят отделно в отчета за финансовото състояние. 

Пасиви се класифицират като държани за продажба и се представят като такива в отчета 
за финансовото състояние, само ако са директно свързани с групата за освобождаване. 

Активи, класифицирани като държани за продажба, се оценяват по по-ниската от тяхната 
балансова стойност непосредствено след тяхното определяне като държани за продажба и 
тяхната справедлива стойност, намалена с разходите по продажбата им. Някои активи, 
държани за продажба, като финансови активи или активи по отсрочени данъци, 
продължават да се оценяват в съответствие със счетоводната политика относно тези 
активи на Дружеството. Активите, класифицирани като държани за продажба, не 
подлежат на амортизация след тяхното класифициране като държани за продажба. 
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Печалбите или загубите, възникнали от продажбата или преоценката на преустановени 
дейности,сепредставят, както е описано в пояснение4.9. 

Към 31.12.2013г. Дружеството не се отчитат нетекущи активи и пасиви, класифицирани 
като държани за продажба и преустановени дейности. 

 

4.20. Собствен капитал, резерви и плащания на дивиденти 

Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на емитираните 
акции. 

Резервитевключват законови резервии резерв от преоценка на финансови активи на 
разположение за продажба. 

Неразпределената печалба включва текущия финансов резултат и натрупаните печалби и 
непокрити загуби от минали години.  

Задълженията за плащане на дивиденти на акционерите са включени на ред „Задължения 
към свързани лица” в отчета за финансовото състояние, когато дивидентите са одобрени 
за разпределение от общото събрание на акционеритепреди края на отчетния 
период.През текущия отчетен период не са разпределяни дивиденти. 

Всички транзакции със собствениците на Дружеството са представени отделно в отчета за 
промените в собствения капитал. 

4.21. Пенсионни и краткосрочни възнаграждения на служителите 

Дружеството отчита краткосрочни задължения по компенсируеми отпуски, възникнали 
поради неизползван платен годишен отпуск в случаите, в които се очаква той да бъдат 
ползван в рамките на 12 месеца след датата на отчетния период, през който наетите лица 
са положили труда, свързан с тези отпуски. Краткосрочните задължения към персонала 
към 31.12.2013г. включват, заплати и социални осигуровки. 

Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото 
правоотношение, след като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж 
и възраст, Дружеството е задължено да му изплати обезщетение в размер до шест брутни 
работни заплати.  

Дружеството не е разработвало и не прилага планове за възнаграждения на служителите 
след напускане.  

Разходите за лихви, свързани с пенсионните задължения, са включени в отчета за 
печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Финансови разходи”. 
Възвращаемостта на активите по плана се включва в „Други финансови позиции”. 
Всички други разходи, свързани с разходи за пенсионни възнаграждения на служителите, 
са включени в „Разходи за персонала”. 

Краткосрочните доходи на служителите, включително и полагаемите се отпуски, са 
включени в текущите пасиви на ред „Пенсионни и други задължения към персонала” по 
недисконтирана стойност, която Дружеството очаква да изплати. 

Към 31.12.2013 г. няма неползвани компенсируеми отпуски от текущия период. 
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4.22. Възнаграждение на персонала на базата на акции 

Дружествотонеприлага планове за плащане на базата на акции като възнаграждение на 
персонала. Дружеството не предвижда плащане, базирано на цената на акциите. 

Дружеството не е разработвало и не прилага планове за възнаграждения на служителите 
под формата на компенсации с акции или с дялове от собствения капитал. 

 

4.23. Провизии, условни пасиви и условни активи 

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  
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. Те са описани заедно с 
условните задължения на Дружеството в пояснение22. 

4.24. Значими преценки на ръководството при прилагане на счетоводната  
политика 

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

Основните източници на несигурност при използването на приблизителните счетоводни 
оценки са описани в пояснение 4.25. 

 

4.24.1. Приходи 

Дружеството не ереализирало приходи от стопанска дейност през отчетния период. 
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4.24.2. 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. Данъчните норми в различните 
юрисдикции, в които Дружеството извършва дейност, също се вземат предвид. 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. 

Сумата на приспадащите се временни разлики и неизползваните данъчни загуби, за които 
в отчета за финансовото състояние не е бил признат отсрочен данъчен актив, възлиза на 
2 хил. лв. Датата на изтичане на срока им е 2018г.  

 

4.25. 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. 

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. 

4.25.1. 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 (вж. пояснение4.13). 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. 

В повечето случаи при определянето на приложимия дисконтов фактор се прави оценка 
на подходящите корекции във връзка с пазарния риск и рисковите фактори, които са 
специфични за отделните активи. 

Дружеството не е претърпяло загуби от обезценка на нетекущи активи през 2013 г.  

4.25.2. Полезен живот на амортизируеми активи 

През отчетния период Дружеството не е придобивало амортизируеми активи. 
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4.25.3. Материални запаси 

През отчетния период Дружеството не е притежавало материални запаси. 

4.25.4. Обезценка на кредити и вземания 

Дружеството използва корективна сметка за отчитане на обезценка на трудносъбираеми и 
несъбираеми вземания от клиенти. Ръководството преценява адекватността на тази 
обезценка на база на възрастов анализ на вземанията, исторически опит за нивото на 
отписване на несъбираеми вземания, както и анализ на платежоспособността на 
съответния клиент, промени в договорените условия на плащане и др. Ако финансовото 
състояние и резултатите от дейността на клиентите се влошат над очакваното, стойността 
на вземанията, които трябва да бъдат отписани през следващи отчетни периоди, може да 
бъде по-голяма от очакваната към отчетната дата. Към 31 декември 2013 г. няма 
необходимост от обезценка на вземанията. 

4.25.5. Справедлива стойност на финансови инструменти  

Ръководството използва техники за оценяване на справедливата стойност на финансови 
инструменти при липса на котирани цени на активен пазар. Подробности относно 
използваните предположения са представени в поясненията за финансови активи и 
пасиви. 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. 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. 

5. Ефект от промяна на счетоводната политика 

През отчетния период не е извършвана промяна в счетоводната политика на 

Дружеството. 

6. Имоти, машини и съоръжения 

Балансовата стойност на имотите, машините и съоръженията е формирана от разходи за 
придобиване на активи по стопански начин и може да бъде анализирана, както следва: 

 Разходи за придобиване 
на  имотите, машините, 

съоръженията 
 ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност  
Салдо към 18 октомври2013 г. 89 
Новопридобити активи - 
Отписани активи - 
Салдо към 31 декември 2013 г. 89 

Балансова стойност към 
31 декември 2013 г. 89 

 

Към 31 декември 2013г. Дружеството има поет ангажименти по договор, сключен във 
връзка с изготвяне на проекти за изграждане на многофункционален комплекс.  
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Приблизителната стойност на очакваните разходи във връзка с уреждане на поетите 
задължения е в размер на 2 хил.лв /1 хил.евро/. 

Дружеството не е заложило имоти, машини, съоръжения като обезпечение по свои 
задължения. 

7. Инвестиционни имоти 

Инвестиционните имоти на Дружеството включват имоти - земис площ  от 255 058 кв.м., 
които се намират в гр. Варна иоколноститеседържат с цел получаване на приходи от наем 
или за увеличаване стойността на капитала. 

 
 
 
 
 
 

Промените в балансовите стойности, представени в отчета за финансовото състояние, 
могат да бъдат обобщени, както следва: 
 
 Инвестицио

нни имоти 
 ‘000 лв. 
Балансова стойност към 18октомври 2013 г. 20 942 

Разходи в увеличение на стойността на инвестиционните  
имоти 
 

 
18 

Балансова стойност към 31 декември 2013 г. 20 960 

 
Възприет е подход за последваща оценка на инвестиционните имоти по тяхната 
справедлива стойност. Дружеството извършва преоценка на база оценка на лицензиран 
оценител - Валентин Кирилов Тодоров, тел. 052 630 284, 088 892 1797, адрес: 9000 Варна, 
ул. Македония 101, ет. 1 Сертификат Рег.№ 100100617/14.12.2009г. от Камарата на 
независимите оценители в България; Сертификат Рег.№ 500100229/14.12.2009г. от 
Камарата на независимите оценители в България; Сертификат Рег.№ 810100138/ 
09.05.2011г. от Камарата на независимите оценители в България. 
 
За информация относно определянето на справедливата стойност на инвестиционните 
имоти вижте пояснение 25. 

 
Към 31 декември 2013г. Дружеството има поети ангажименти по договор, сключен във 
връзка с изготвяне на проекти за промяна на правния статут, представляващи подобрения 
на земя, собственост на Дружеството, класифицирана като инвестиционен имот.  
Приблизителната стойност на очакваните разходи във връзка с уреждане на поетите 
задължения е в размер на 27 хил.лв /14 хил.евро/. 
 
Към 31 декември 2013г. върху инвестиционните имоти, собственост на Дружеството е 
учредена първа по ред договорна ипотека. Същите са предоставени като обезпечение по 
кредит – овърдрафт от Централна Кооперативна Банка АД. Подробна информация за 
размера и условията на кредита е видна от пояснение 22.  
 

 2013 

 ‘000 лв. 

Инвестиционни имоти 
Разходи за подобрение на инвестиционни имоти 

20934 
26 

 20960 
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8. Дългосрочни финансови активи 

Сумите, признати в отчета за финансовото състояние, се отнасят към следните категории 
дългосрочни финансови активи: 

 Пояснение 2013 
 ‘000 лв. 
Финансови активи на разположение за 
продажба:  

  

Акции 8.1 2 288 

  2 288 

 

8.1. Финансови активи на разположение за продажба 

Балансовата стойност на финансовите активи на разположение за продажба, включващи 
акции – 45% от капитала на Галатекс АД, и е представена, както следва: 
 
 2013 
 ‘000 лв. 
Акции 2 288 
Балансова стойност 2 288 

 
Активите се отчитат по справедлива стойност. 

Финансовите активи на разположение за продажба са номинирани в български лева и не 
се търгуват на публична фондова борса. Справедливата им стойност е определена от 
лицензиран оценителВалентин Кирилов Тодоров, тел. 052 630 284, 088 892 1797, адрес: 
9000 Варна, ул. Македония 101, ет. 1 Сертификат Рег.№ 100100617/14.12.2009г. от 
Камарата на независимите оценители в България; Сертификат Рег.№ 
500100229/14.12.2009г. от Камарата на независимите оценители в България; Сертификат 
Рег.№ 810100138/ 09.05.2011г. от Камарата на независимите оценители в България. 

Върху притежаваните акции от капитала на „Галатекс”АД са наложени тежести. Подробна 
информация е представена в пояснение 22.  

 

9. Други вземания 

  2013 
  ‘000 лв. 
Предоставени аванси 

135 
Други, в т.ч. 

6 
Вземания съгласно споразумения 5 

 141 

 
Всички вземания са краткосрочни. Нетната балансова стойност на други вземания се 
приема за разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност. 
 
Всички търговски и други вземания на Дружеството са прегледани относно индикации за 
обезценка.  
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10. Пари и парични еквиваленти 

Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи: 

 2013 
 ‘000 лв. 
Парични средства в банки и в брой в:  
- български лева 330 
Пари и парични еквиваленти 330 

 
Дружеството няма блокирани пари и парични еквиваленти.  
 
 
 

11. Собствен капитал  

 

11.1. Акционерен капитал 

Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 18 428734на брой напълно платени 
безналични, обикновени, поименни акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за 
акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и 
представляват един глас от общото събрание на акционерите на  Дружеството. 
 
 
 

Брой акции, напълно платени на 18 октомври 2013 г.:  

акции 18428734 

  

Брой акции, издадени и напълно платени към 31 декември 2013 г.:  

акции 18 428 734 

 
 
 
Списъкът на основните акционери на Дружеството е представен, както следва:  
 
 

 31 декември 2013 

  
Брой акции % 

 
 

РОСИМ ЕООД 3 685 750 20.00 

С И Р  ЕООД 3 685 750 20.00 

ХОЛДИНГ ВАРНА АД 2 349 167 12.75 

ЦКБ АД 1 825 939 9.91 

УПФ СЪГЛАСИЕ 1 286 327 6.98 

УПФ ЦКБ-СИЛА 1 284 017 6.96 

АКЦИОНЕРИ С ПОД  5 % 4 311 784 23.40 

  18428734 100,00 
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11.2. Резерви 

 Законови 
резерви 

Резерв от 
преоценка на 

финансови 
активи на 

разпореждане 
за продажба 

Общо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 

Салдо към 18 октомври 2013 г. 1 843 - 1 843 

Преоценка на нефинансови активи  -  

Друг всеобхватен доход за годината преди данъци  528 528 
Данъчен приход/(разход)   - - 

Друг всеобхватен доход за годината след данъци  528 528 

Салдо към 31 декември 2013 г. 1 843 528 2 371 

 

 

12. Възнаграждения на персонала 

12.1. Разходи за персонала 

Разходите за възнаграждения на персонала включват: 

  2013 
  ‘000 лв. 
  
Разходи за заплати (7) 
Разходи за социални осигуровки (3) 
Разходи за персонала (10) 

 

12.2. Задължения към персонала и осигурителни институции 

Задължения към персонала, признати в отчета за финансовото състояние, се състоят от 
следните суми: 
 
  2013 
  ‘000 лв. 
Текущи:   
Задължения за заплати 1 
Задължения за осигуровки 3 
 4 

 
Текущата част от задълженията към персонала представляват задължения към настоящи 
служители на Дружеството, които следва да бъдат уредени през 2014 г. Към края на 
отчетния период няма неползвани компенсируеми отпуски. 

Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото 
правоотношение, след като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж 
и възраст, Дружеството е задължено да му изплати обезщетение в размер до шест брутни 
работни заплати. Дружеството не е начислило правно задължение за изплащане на 
обезщетения на наетите лица при пенсиониране в съответствие с изискванията на МСС 19 
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„Доходи на наети лица” предвид изключително малкия средно-списъчен брой на 
персонала (1 човек). Размера на задължението би бил несъществен за целите на отчета. 

13. Търговскии други задължения 

  2013 
 ‘000 лв. 

Текущи:  
Търговски задълженияв т.ч.: 2 

Легапланкънсълтинггруп ООД 2 

 2 

 
 
Нетната балансова стойност на текущите търговски и други задължения се приема за 
разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност. 
 

14. Данъчни задължения 

 

Данъчни задължения (с изключение на данъци 
върху дохода) в т.ч.: 9 

Местни данъци и такси 9 

 

15. Промяна в справедливата стойност на инвестиционните имоти 
 
Промяна в справедливата стойност на 2013 
инвестиционните имоти:  ‘000 лв. 
в т.ч.:                               -  в увеличение 2 712 

 2 712 

 
Подробна информация касаеща определянето на справедливата стойност на 
инвестиционните имоти е направена в пояснение 25. 
 

16. Разходи за външни услуги 

Разходите за външни услуги включват: 
 2013 
 ‘000 лв. 
Разходи за такси  (4) 
Разходи за адвокатски услуги (1) 

 (5) 

 

17. Други разходи 

 

 2013 
 ‘000 лв. 
Разходи за МДТ (4) 
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18. Разходи за данъци върху дохода 

 

Очакваните разходи за данъци, базирани на  приложимата данъчна ставка за България в 

размер на  10 % и действително признатите данъчни разходи в печалбата или загубата 

могат да бъдат равнени, както следва: 

 
 2013 
 ‘000 лв. 
  
 Печалба преди данъчно облагане 2 693 
Данъчна ставка  10% 

Очакван разход за данъци върху дохода - 
  
Данъчен ефект от:  
Увеличения на финансовия резултат за данъчни цели 1 
Намаления на финансовия резултат за данъчни цели (272) 

Разходи за данъци върху дохода - 

  

19. Доход/ (Загуба) на акция и дивиденти 

19.1. Доход/ (Загуба)на акция 

Основният доход/(загуба) на акция и доходът/(загубата) на акция с намалена стойност са 
изчислени, като за числител еизползвана нетната печалба/(загуба), подлежаща на 
разпределение между акционерите на Дружеството. 

Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход/ (загуба) 
на акция, както и нетната печалба/ (загуба), подлежаща на разпределение между 
притежателите на обикновени акции, е представен, както следва: 
 
 2013 
  
Печалба, подлежаща на разпределение (в лв.) 2 692 710 
Средно претеглен брой акции  18 428 734 
Основен доходна акция (в лв. за акция) 0,15 

 
 
Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на дохода на акция с 
намалена стойност, може да бъде равнен със среднопретегления брой обикновени акции, 
използван за изчислението на основния доход на акция, по следния начин: 
 
 2013 
 Брой 

акции 
  
Среднопретеглен брой акции за основния доходна 
акция 18 428 734 
Акции, приети като бонус-акции по планове за 
плащания на базата на акции  - 

Среднопретеглен брой акции задоход на акция с 
намалена стойност 18 428 734 
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Дохода на акция с намалена стойност е изчислен по следния начин: 
 
 2013 
  
Печалба, подлежаща на разпределение (в лв.) 2 692 710 
Среднопретеглен брой акции с намалена стойност  18 428 734 

Доход на акция с намалена стойност (в лв. за акция) 0,15 

 
19.2. Дивиденти 

През 2013 г. Дружеството не е изплатилодивиденти на своите собственици. 

 

20. Сделки със свързани лица 

СвързанителицанаДружеството включват собствениците, ключов управленски персонал и 
други описани по-долу.  

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при 
специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.  

20.1. Сделки със  свързани лица под общ контрол 

 18.10.2013- 
31.12.2013 

 ‘000 лв. 
Получени заемиот Инвестиционна компания Галата АД 24 

 24 

20.2. Сделки с ключов управленски персонал 
 
Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Съвета на 
директорите. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните 
разходи: 
 2013 
 ‘000 лв. 
Краткосрочни възнаграждения:   

Заплати (7) 

Разходи за социални осигуровки (3) 

Общо краткосрочни възнаграждения (10) 
Общо възнаграждения (10) 

 

21. Разчети със свързани лица в края на годината 

 
 2013 
 ‘000 лв. 
Текущи  
Задължения към:  
 - ключов управленски персонал 5 
- свързани лица по линия на управлението 24 
Общо текущи задължения към свързани лица 29 
Общо задължения към свързани лица 29 
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Задълженията са във връзка с получени заеми на "Инвестиционна компания Галата"АД: 
 
-дата на договора                                  м.11.2013г. 
-главница                                              24 хил.лв 
-договорна лихва                                 11,5 % 
-срок на договора                                 31.03.2014 г. 
-начислени лихви за 2013г.                  0 хил.лв 
-неуредени разчети към 31.12.2013    24 хил.лв. 
- в т.ч. главница                                  24 хил.лв 
                  лихва                                   0 хил.лв 

 
 
 

22. Условни активи и условни пасиви 

През периода няма предявени гаранционни и правни искове към Дружеството. 

Не са възникнали условни пасиви за Дружеството по отношение на асоциирани 

предприятия. 

Към 31 декември 2013г. дружеството е предоставило собствените си активи – 
инвестиционни имоти, като обезпечение по кредит – овърдрафт от Централна 
Кооперативна Банка АД. Кредита е в полза на Инвестиционна компания Галата АД и към 
31 декември 2013 г. е със следните параметри: 

 Име на кредитора – Централна кооперативна банка АД; 

 Дата на договор – 30 май 2007 г.; 

 Размер на разрешения лимит към 31.12.2013 г. – до 700 хил. евро; 

 Лихвен процент – сбора от базовия лихвен процент, който към 31.12.2013 г.е в 
размер на 4%, плюс надбавка 4 %; 

 Наказателна лихва в размер на ОЛП плюс надбавка от 15%. Дружеството и 
кредитополучателя не са нарушавали условията по Договора за кредит и Анексите 
към него; 

 Срок на погасяване – 31.12.2015 г.; 

 Обезпечения предоставени от „Регала инвест“ АД:  
- първа по ред договорна ипотека върху недвижими имоти, собственост на 

Дружеството - 255 хил.кв.м. земи, с балансова стойност в размер на 20 960 хил.лв.; 
- първи по ред залог по реда на ЗОЗ на търговско предприятие Регала инвест АД 

като съвкупност от права, задължения и фактически отношения;  
- първи по ред особен залог по реда на ЗОЗ на притежаваните от Регала инвест АД  

101 891 броя поименни безналични акции с балансова стойност в размер на 2 288 
хил.лв., представляващи 45% от капитала на „Галатекс” АД, емисия BG11GAVAAT10;  

 Валута, в която се извършват плащанията – евро. 
Кредита се обслужва редовно от кредитополучателя и към момента не са възникнали 
условия, налагащи усвояване на предоставеното обезпечение. 
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23. Категории финансови активи и пасиви 

Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Дружеството могат да бъдат 
представени в следните категории: 
 
 
Финансови активи Пояснение 2013 
 ‘000 лв. 
Кредити и вземания:   
    Търговски и други вземания  9 141 
    Пари и парични еквиваленти 10 330 
  471 

 

Финансови пасиви Пояснение 2013 
 ‘000 лв. 
   
   Търговски и други задължения  133 2 
   Задължения към свързани лица (без аванси) 21 24 

  26 

 

Вижте пояснение 4.15за информация относно счетоводната политика за всяка категория 
финансови инструменти. Методите, използвани за оценка на справедливите стойности на 
финансови активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност, са описани в пояснение 

25.Описание на политиката и целите за управление на риска на Дружеството относно 
финансовите инструменти е представено в пояснение 24. 

24. Рискове, свързани с финансовите инструменти 

Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска  
Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си 
инструменти. За повече информация относно финансовите активи и пасиви по категории 
на Дружеството вижте пояснение04. Най-значимите финансови рискове, на които е 
изложеноДружеството са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск. 

Управлението на риска на Дружеството се осъществява от Ръководството на Дружеството 
в сътрудничество със Съвета на директорите. Политиката на Дружеството за управление 
на риска е развита така, че да идентифицира и анализира рисковете, с които се сблъсква 
Дружеството, да установява лимити за поемане на рискове и контроли, да наблюдава 
рисковете и съответствието с установените лимити. Тези политики подлежат на 
периодична проверка с цел отразяване на настъпили изменения в пазарните условия и в 
дейността на Дружеството. Дружеството, чрез своите стандарти и процедури за обучение 
и управление, цели да развие конструктивна контролна среда, в която всички служители 
разбират своята роля и задължения. 

Одитният комитет на Дружеството следи как Ръководството осигурява съответствие с 
политиките за управление на риска и преглежда адекватността на рамката за управление 
на риска по отношение на рисковете, с които се сблъсква Дружеството.Приоритет на 
ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като 
намали излагането си на финансови пазари. Дългосрочните финансови инвестиции се 
управляват, така че да имат дългосрочна възвращаемост. 
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Дружеството не се занимава активно с търгуването на финансови активи за спекулативни 
цели, нито пък издава опции.  

Най-съществените финансови рискове, на които е изложено Дружеството, са описани по-
долу. 

24.1. Анализ на пазарния риск 

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. 

24.1.1. Валутен риск 

Сделките на Дружеството се осъществяват в български лева и евро. За Дружеството не 
съществува валутен риск поради фиксирания курс на българския лев към еврото:                
BGN 1.95583 / EUR 1 

24.1.2. Лихвен риск 

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при 
дългосрочно финансиране. Затова дългосрочните заеми са обикновено с фиксирани 
лихвени проценти.  

Към 31 декември 2013 г. Дружествотонее изложено на риск от промяна на пазарните 
лихвени проценти. Всички финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани 
лихвени проценти. 

Анализ на чувствителността на справедливата стойност за инструменти с 
фиксирана лихва 

Дружеството не отчита финансови активи и пасиви с фиксирана лихва по справедлива 
стойност в печалби и загуби и не определя деривативи (лихвени суапове) като хеджиращи 
инструменти по модела на отчитане на хеджинг на справедлива стойност. Поради това, 
промени в лихвените нива към датата на баланса не биха засегнали печалби и загуби. 

24.1.3. Други ценови рискове 

Дружествотонее изложено на други ценови рискове, тъй като непритежава публично 
търгувани акции и облигации. 

24.2. Анализ на кредитния риск 

Кредитният риск представлява рискътдаденконтрагент да не заплати задължението си към 
Дружеството. Дружеството е изложена на този риск във връзка с различни финансови 
инструменти, като напр. при предоставянето на заеми, възникване на вземания от 
клиенти, депозиране на средства, инвестиции в облигации и други. 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: 

 

 2013 
  ‘000 лв. 
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Групи финансови активи – балансови стойности:   
    Търговски и други вземания  141 

Пари и парични еквиваленти 330 

Балансова стойност 471 
 
Дружеството редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други 
контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за 
контрол на кредитния риск. Политика на Дружеството е да извършва транзакции само с 
контрагенти с добър кредитен рейтинг. 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 висока кредитна 
оценка. 
Дружеството е предоставяло финансовите си активи, класифицирани като финансови 
активи на разположение за продажба, с балансова стойност в размер на 2 288 хил.лв. като 
обезпечение. Подробна информация е оповестена в пояснение 22. 
 

По отношение на търговските и други вземания Дружеството не е изложено на 
значителен кредитен риск. Търговските вземания се състоят от малък брой клиенти.  На 
базата на исторически показатели, ръководството счита, че кредитната оценка на 
търговски вземания, които не са с изтекъл падеж, е добра.  

Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти се счита за несъществен.  

Загуба от обезценка не е признавана. Балансовите стойности описани по-горе, 
представляват максимално възможното излагане на кредитен риск на Дружеството по 
отношение на тези финансови инструменти. 

 

24.3. Анализ на ликвидния риск 

Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите 
задължения. Дружествотопосреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно 
следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, 
както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната 
дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди -
ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от 
ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят 
месечно. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение, за да 
бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ определя дали заемите на 
разположение ще са достатъчни, за да покрият нуждите на Дружеството за периода. 

Дружеството държи пари в бройза да посреща ликвидните си нужди както за 
краткосрочни, така и за дългосрочни периоди. Средства за дългосрочните ликвидни 
нужди се осигуряват и чрез заеми в съответния размер.   
 
Към 31 декември 2013 г. падежите на договорните задължения на Дружеството 
(съдържащи лихвени плащания, където е приложимо) са обобщени, както следва: 
 
 
 

Текущи   Нетекущи 

31 декември 2013 г. До 6 месеца Между 6 и   От 1 до 5 Над 5 



Регала инвест АД 
Финансов отчет 
31 декември 2013 г.  
 

 

37 

12 месеца години години 
  ‘000 лв. ‘000 лв.   ‘000 лв. ‘000 лв. 
            
Търговски и други задължения  2 -   - - 
Задължения към свързани лица (без 
аванси) 

24 -   - - 

Общо 26 -   - - 

 
 
Финансовите активи като средство за управление на ликвидния риск 
При оценяването и управлението на ликвидния риск Дружеството отчита очакваните 
парични потоци от финансови инструменти, по-специално наличните парични средства 
и търговски вземания. Наличните парични ресурси и търговски вземания ненадвишават 
значително текущите нужди от изходящ паричен поток.  

25. Оценяване по справедлива стойност  

25.1. Оценяване по справедлива стойност на финансови инструменти 

Справедливата стойност на финансови инструменти е представена в сравнение с тяхната 
балансова стойност към края на отчетните периоди в следната таблица: 

 
Финансови активи Към 31 декември 2013 г. 
 Справедлива 

стойност 
‘000 лв. 

Балансова 
стойност 

 ‘000 лв. 
Финансови активи на разположение за 
продажба: 

  

Акции 2 288 1 760 

 2 288 1 760 

 

Финансовите активи и пасиви, оценявани по справедлива стойност в отчета за 
финансовото състояние, са групирани в следните категории съобразно йерархията на 
справедливата стойност. 

31 декември 2013 г. Ниво 3 Общо 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Финансови активи на разположение 
за продажба: 

  

Акции 2 288 2 288 

Нетна справедлива стойност 2 288 2 288 

 

Тази йерархия групира финансовите активи и пасиви в три нива въз основа на 
значимостта на входящата информация, използвана при определянето на справедливата 
стойност на финансовите активи и пасиви. Йерархията на справедливата стойност 
включва следните нива: 

- 1 ниво: пазарни цени (некоригирани) на активни пазари за идентични активи или 
пасиви;  
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- 2 ниво: входяща информация, различна от пазарни цени, включени на ниво 1, 
която може да бъде наблюдавана по отношение на даден актив или пасив, или 
пряко (т. е. като цени) или косвено (т. е. на база на цените); и  

- 3 ниво: входяща информация за даден актив или пасив, която не е базирана на 
наблюдавани пазарни данни. 

Даден финансов актив или пасив се класифицира на най-ниското ниво на значима 
входяща информация, използвана за определянето на справедливата му стойност.  

За финансовите активи на Дружеството, класифицирани на ниво 3, се използват техники 
за оценяване с помощта на независим оценител Валентин Кирилов Тодоров, тел. 
052 630 284, 088 892 1797, адрес: 9000 Варна, ул. Македония 101, ет. 1 Сертификат Рег.№ 
100100617/14.12.2009г. от Камарата на независимите оценители в България; Сертификат 
Рег.№ 500100229/14.12.2009г. от Камарата на независимите оценители в България; 
Сертификат Рег.№ 810100138/ 09.05.2011г. от Камарата на независимите оценители в 
България. 
 
Акции (Ниво 3): 
Акциите, притежавани от Дружеството не се търгуват на активен пазар. Справедливата им 
стойност е определена на базата на техника за изчисляване на настоящата стойност. 
Очакваните бъдещи парични потоци са претеглени с вероятност от 50%, коригирани за 
определен риск и дисконтирани с 11%. Дисконтовият процент отговаря на очаквания 
лихвен процент за необезпечени задължения на Дружеството към отчетната дата и 
следователно отчита кредитната позиция на Дружеството.  
 
Използвани входящи 
данни: Отчтт за 
паричните потоци – 
междинен към 
31.12.2013г. и 
сравнителните периоди; договори с наематели, в т.ч. със съществено значение с общ 
годишен размер от 470 хил.лв: 
 
 
 
Началното салдо на финансовите инструменти, включени на това ниво, може да бъде 
равнено с крайното им салдо към отчетната дата, както следва: 
  
  
 2013 
 ‘000 лв. 
Салдо към 18 октомври 2013 1 760 
Печалби, признати в:  
    Друг всеобхватен доход 528 
 Салдо към 31 декември 528 

 
Промяната на входящите данни при оценяването на инструментите на ниво 3 вследствие 
на разумно възможни алтернативни предположения не би довела до съществено 
изменение на сумите, признати в печалбата или загубата, общите активи или общите 
пасиви, или общия капитал.  
Не е имало трансфери в или от ниво 3 през представените отчетни периоди. 

Наемател 
Дата на 

договора 

Годишен паричeн 
поток в хил.лв. 

"Милки Груп Био"ООД 1.10.2012 180 

"Община - Варна" 11.12.2012 160 
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25.2. Оценяване по справедлива стойност на нефинансови активи 

Следната таблица представя нивата в йерархията на нефинансови активи към 31 декември 
2013 г., оценявани периодично по справедлива стойност:  

31 декември 2013 г. Ниво 3 Общо 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Инвестиционни имоти:   
- земя 20 960 20 960 

 

Справедливата стойност на недвижимите имоти на Дружеството е определена на базата на 
доклади на независим лицензиран оценител Валентин Кирилов Тодоров, тел. 052 630 284, 
088 892 1797, адрес: 9000 Варна, ул. Македония 101, ет. 1 Сертификат Рег.№ 
100100617/14.12.2009г. от Камарата на независимите оценители в България; Сертификат 
Рег.№ 500100229/14.12.2009г. от Камарата на независимите оценители в България; 
Сертификат Рег.№ 810100138/ 09.05.2011г. от Камарата на независимите оценители в 
България. 
 
Използваният метод за оценка е Пазарен подход, който се прилага, когато са налице 
сделки с един и същ вид стоки или услуги, осъществявани между свързани лица и същият 
вид сделки между независими търговци, като определянето на обичайните пазарни цени 
се извършва чрез анализ и сравнение на цените и условията на сделките между независими 
търговци. 
 
При прилагане на метода на сравнимите неконтролирани цени: 

 Сравняването на цените се извършва като се преценяват всички фактори, с които 
могат да се обясняват различията, като характеристика на продукта или услуга, условията 
на сделката, пазарни условия и др. 

 Сравняват се и количествените различия за еднакви сделки с един и същи вид 
стоки или услуги, като се преценяват обичайните отстъпки за съответните количества; 
 
Оценката по справедлива стойност се базира на наблюдавани цени на скорошни пазарни 
сделки за подобни имоти, коригирани за специфични фактори като площ, 
местоположение и настоящо използване. През 2013 г. няма обстоятелства, налагащи 
корекцията за тези фактори. Земята е оценена към 31.12.2013 г.  

Съществени ненаблюдавани данни са свързани с корекцията за специфичните за земите   
на Дружеството фактори. Степента и посоката на тази корекция зависи от броя и 
характеристиките на наблюдаваните пазарни сделки с подобни имоти, които са 
използвани за целите на оценката. Въпреки че тези данни са субективна преценка, 
ръководството счита, че крайната оценка не би се повлияла значително от други 
възможни предположения. 

 

Началното салдо на инвстиционните имоти на ниво 3 може да бъде равнено с крайното 
им салдо към отчетната дата, както следва: 
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 Инвестиционни  

имоти 
  
 ‘000 лв. 
Салдо към 18 октомври 2013 г. 18 229 
 Разходи за придобиване на инвестиционни имоти 18 
 Салдо към 31 декември 2013 г. преди промяна в 

справедливата стойност 18 248 
Салдо към 31 декември 2013г след промяна в 

справедливата стойност  20 960 
Сума, включена в печалбата или загубата на ред 

„Промяна в справедливата стойност на 
инвестиционни имоти“, в резултат на 
нереализирани печалби или загуби от 
активи, държани към края на отчетния 
период 2 712 

 
26. Политика и процедури за управление на капитала 

 

Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са: 

 да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува  като 
действащо предприятие; и  

 да осигури адекватна рентабилност за собствениците, като определя цената на 
продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска. 

 
Дружеството наблюдава капитала на базата на коефициент на задлъжнялост, 
представляващ съотношението на нетен дълг към общия капитал. 

 
Нетният дълг включва сумата на заемите, намалена с балансовата стойност на парите и 
паричните еквиваленти. 
 
Дружеството управлява структурата на капитала и прави необходимите корекции в 
съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на 
съответните активи. За да поддържа или коригира капиталовата структура, Дружеството 
може да промени сумата на дивидентите, изплащани на собствениците, да върне капитал 
на акционерите, да емитира нови акции или да продаде активи, за да намали задълженията 
си. 

Капиталът за представените отчетни периоди може да бъде анализиран, както следва: 

  2013 
  ‘000 лв. 
Собствен капитал 23 764 

Коригиран капитал 23 764 

   
Дълг 44 
Пари и парични еквиваленти 330 

Нетен дълг 286 
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Съотношение на коригиран капитал към нетен дълг    1:(0,012) 

 

Дружеството не е променяло целите, политиките и процесите за управление на капитала, 
както и начина на определяне на капитала през представения отчетен период. 
 

27. Събития след края на отчетния период 

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между 
датата на финансовия отчет и датата на одобрениетомуза публикуване. 

28. Одобрение на финансовия отчет 

Финансовият отчет към 31 декември 2013 г. (включително сравнителната информация) е 
одобрен и приет от Съвета на директорите на 07.03.2014 г. 



 

 
                                                                   

 

 

 

 

 

 

  

 

Информация относно публичното дружество 

РЕГАЛА ИНВЕСТ АД 

  

 

     1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, 

които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или 

друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и 

задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, 

която съставлява всеки отделен клас. 

 

Капиталът на дружеството е в размер на 18 428 734 лева, разпределен в                       

18 428 734 броя обикновени, безналични, поименни акции с номинал 1 лев, с право на 

един глас в общото събрание. 

  

 

     2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения 

за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение 

от дружеството или друг акционер. 

 

Акциите на дружеството са свободно прехвърляеми. В уставът на дружеството 

няма ограничителни условия относно прехвърлянето или притежаването на акции. 

  

 

     3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или 

повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни 

за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се 

притежават акциите. 

 

 

  31 декември 31 декември 

 Начин на 2013 2013 

 притежание Брой акции % 

    
РОСИМ ЕООД пряко 3 685 750 20.00 

С И Р  ЕООД пряко 3 685 750 20.00 

ХОЛДИНГ ВАРНА АД пряко 2 349 167 12.75 

ЦКБ АД пряко 1 825 939 9.91 

УПФ СЪГЛАСИЕ пряко 1 286 327 6.98 

УПФ ЦКБ-СИЛА пряко 1 284 017 6.96 

 

Приложение № 11 
към чл.32, ал.1, т.4 

чл. 35, ал. 1, т. 5  

и чл. 41, ал. 1, т. 4 от Наредба 2 

(Ново - ДВ, бр. 101 от 2006 г., 

в сила от 1.01.2007 г.) 

 



 

 

     4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на 

тези права. 

  

Няма акционери със специални контролни права. 

 

 

     5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, 

когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не 

се упражнява непосредствено от тях. 

  

В устава или с други документи на дружеството не са предвидени ограничения 

при упражняване правото на глас от служители, притежаващи акции.  

 

 

     6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на 

глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за 

упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на 

дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от 

притежаването на акциите. 

  

Няма наложени ограничения върху правата на глас на акционерите и към 

момента не съществуват условия налагащи такива ограничения. 

 

 

     7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и 

които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на 

глас. 

 

На дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат 

да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас. 

  

 

     8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на 

управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и 

допълнения в устава. 

 

Членовете на Съвета на директорите се назначават и освобождават с решение 

на Общото събрание на акционерите за срок от пет години с мнозинство от 2/3 от 

представените акции с право на глас. 

Промените в Устава на дружеството се приемат с мнозинство от 2/3 от 

представените акции с право на глас. 

 

 

     9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително 

правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на 

дружеството. 

 



„Чл. 27. (1) Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Той се състои 

от 3 (три) до 9 (девет) лица, като точния брой се определя от Общото събрание на 

акционерите.  

 (2) СД управлява дружеството въз основа и в рамките на действащото в 

Република България законодателство, като: 

- приема правила за работата си; 

-стопанисва и опазва имуществото на дружеството; 

-определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и 

програми за дейността на дружеството; 

-приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и 

освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни 

правила на дружеството; 

-изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството отчетна информация за 

дейността на дружеството; 

- приема и предлага за одобряване от ОС на годишния отчет, баланса и проекти за 

решения от компетентността на ОС; 

- предлага на ОС увеличаване или намаляване на капитала;  

- избира и освобождава изпълнителните директори от състава си; 

- взема решения за създаване и закриване на клонове и търговски представителства; 

- решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото 

събрание на акционерите; 

- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, 

ползване на лицензи, участия в търгове и конкурси, сключване на договори за 

кредит, кредитиране на трети лица, даване на гаранции и приемане на 

поръчителство, участие или прекратяване на участие в други търговски и 

граждански дружества; 

- взема решения за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни материални 

активи; 

 (3) СД приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-

председател и един или повече изпълнителни директори от своите членове.” 

 

 

     10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, 

изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при 

осъществяване на задължително търговско предлагане, и последиците от тях, 

освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини 

сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се 

прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по 

силата на закона. 

 

Няма сключени договори на дружеството, които  пораждат действие, изменят 

се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при 

осъществяване на задължително търговско предлагане. 

 

 

     11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или 

служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно 

основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, 

свързани с търговско предлагане. 

  



Hrua cnoparyMen[c Merl(4r' ApyxesrBoro Ir JmpaBnrelruure My opraurr rr;llr

styx[Terrn ga rgltnaqage na o6eeulgrenne 11pu HAnycKaHe IJIII yBOJIIIenue 6ee npannO

ocHoBaHrre I|Jtn npH rrpeKpaTtBaHe Ha TpyAoBuTe npaBooTEollreHl|t [o

cBrp3aH[ c TbproBcKo npeAnaraHe.

I4gnunrrrernu .q{peKmpl{: ...,....

Msellall,a - IIIa6ar/

rp.BapH4 07.03.2013r.
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ПРОГРАМА 
 

ЗА 

 ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ  

ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 

    НА 

   РЕГАЛА ИНВЕСТ АД 

 

 

Настоящата Програма е разработена в съответствие с изискванията на Закона за 

публично предлагане на ценни книжа и урежда основните насоки и принципи на добро 

корпоративно управление, създадени на базата на международно признатите стандарти 

и при спазване на разпоредбите на българските законови и подзаконови нормативни 

актове. Настоящата Програма за добро корпоративно управление предоставя рамката, в 

която се поставят целите на дружеството, определят се средствата за постигане на 

тези цели и се следят резултатите. 

 

Програмата за добро корпоративно управление на Регала инвест АД ефективно 

обединява действията на Съвета на директорите за постигане на резултатите на добро 

корпоративно управление, защита на правата и интересите на неговите собственици – 

акционерите, постигане на равнопоставеност между тях и своевременното разкриване на 

информация.  

 

Основни цели 

 Утвърждаване принципите на добро корпоративно управление на Регала инвест АД. 

 Повишаване на ефективността от дейността на дружеството. 

 Увеличаване на възвращаемостта на акционерния капитал. 

 Повишаване на доверието на акционерите, инвеститорите, банките и другите 

финансови институции. 

 Стриктно спазване на Закона за публично предлагане на ценни книжа. 

 Усъвършенстване на системата за взимане на решения от висшия мениджмънт с 

оглед на постигане на по-добри финансово-икономически резултати и изгода за 

акционерите. 

 Осигуряване на критерии за ефикасен надзор и насърчаване на управителният орган 

да следва високо етически и морални принципи като действа в интерес на 

акционерите на дружеството. 

 Съблюдаването на принципите за добро корпоративно управление ще повиши 

доверието на инвеститорите, ще намали цената на заемния финансов ресурс и ще 

осигури достъп до по-дългосрочни и трайни източници на финансиране. 

 

Основни принципи на корпоративно управление, които спазва Регала инвест 

АД 

 Защита правата на акционерите; 

 Равнопоставено третиране на всички акционери; 

 Отчитане интересите и правата на заинтересованите лица; 

 Своевременно разкриване на информацията и прозрачност; 

 Спазване от страна на управителните органи на приложимите закони и контрол в 

управлението с оглед на най-добрия интерес на акционерите; 

Структура на управителният орган на Регала инвест АД. 

Целите на корпоративното управление, принципите, бариерите и балансиращите 

фактори са съсредоточени само в една структура – Съвет на директорите, който се състои 
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от шестима члена. Съветът на директорите е възложил оперативното управление на 

Дружеството на двама от своите членове - Изпълнителни директори. 

 Съветът на директорите в своята работа се ръководи от нормативните изисквания, 

договорните задължения, устройствените актове на дружеството и настоящата 

Програма. 

 Съветът на директорите дава насоки, одобрява и контролира финансово-

информационната система на дружеството и сделките от съществен характер за 

дружеството.  

 Осигуряват своевременно разкриване на информация, отчита своята дейност пред 

Общото събрание на акционерите. 

 По време на своя мандат членовете на Съвета на директорите се ръководят от 

общоприетите принципи за почтеност и професионална компетентност. 

Критериите за избор на членове на съвета на директорите са тясно свързани със 

законоустановените задължения на членовете. Позициите в този орган се заемат от хора с 

необходимите лични качества, образование и професионален опит, необходими за 

изпълнение на професионалните им задължения.  

 

Компетентност на Съвет на Директорите 

Съветът на директорите взема решения в рамките на своята компетентност, в 

съответствие с решенията на Общото събрание, Устава и закона, а именно: 

 приема правила за работата си; 

 стопанисва и опазва на имуществото на дружеството; 

 определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и 

програми за дейността на дружеството; 

 приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и 

освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни 

правила на дружеството; 

 изготвя предвидената в ТЗ и Закона за счетоводството отчетна 

информация за дейността на дружеството; 

 приема и предлага за одобряване от ОС на годишния отчет, баланса и проекти за 

решения от компетентността на ОС; 

 предлага на ОС увеличаване или намаляване на капитала;  

 избира и освобождава изпълнителните директори от състава си; 

 взема решения за създаване и закриване на клонове и търговски представителства; 

 решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото 

събрание на акционерите; 

 взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, 

ползване на лицензи, участия в търгове и конкурси, сключване на договори за 

кредит, кредитиране на трети лица, даване на гаранции и приемане на 

поръчителство, участие или прекратяване на участие в други търговски и 

граждански дружества; 

 взема решения за учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни материални 

активи; 

Съгласно Устава на дружеството за всяко заседание на Съвета на директорите се 

води протокол. Протоколът се подписва от всички присъстващи членове и към него се 

прилагат представените на заседанието документи и писмените пълномощни.  

Членовете на управителните органи са длъжни: 

 Да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който 

обосновано считат, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като 

ползват само информация, за която обосновано считат, че е достоверна и пълна; 

 Да проявяват лоялност към дружеството, като:  

- предпочитат интереса на дружеството пред своя собствен интерес; 
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- избягват преки или косвени конфликти между своя интерес и интереса на 

дружеството, а ако такива конфликти възникнат – своевременно и пълно ги 

разкриват писменно пред съответния орган и не участват, както и не оказват влияние 

върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи; 

- не разпространяват непублична информация за дружеството и след като 

престанат да бъдат членове на съответните органи, до публичното оповестяване на 

съответните обстоятелства от дружеството. 

 

Защита правата на акционерите 

Предприемат се мерки за увеличаване защитата на правата на акционерите, 

равнопоставеното третиране на акционерите, по-голяма прозрачност и информираност и 

ефикасна комуникация между съвета на директорите, акционерите и потенциалните 

инвеститори. 

 

Общо събрание на акционерите 
Всички акционери имат право да участват в Общото събрание и да изразяват 

мнението си. Съгласно изискванията на Закона могат да включват допълнителни точки в 

дневния ред. 

Управителният орган организира провеждането на общото събрание, като гарантира 

равнопоставено третиране на всички акционери; 

Писмените материали за Общото събрание следва да бъдат на разположение на 

акционерите и да бъдат достатъчно конкретни и ясни, без да въвеждат в заблуждение. 

Управителният орган гарантира правото на акционерите да бъдат информирани 

относно взетите решения на Общото събрание а акционерите. 

 

Директор за връзки с инвеститорите 

Дружеството има назначен Директор за връзки с инвеститорите. Основнте 

задължения на Директора за връзки с инвеститорите са: 

 Осъществява ефективна връзка между управителния орган на дружеството и 

неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на 

дружеството, като им предоставя информация относно текущото финансово и 

икономическо състояние на дружеството, както и всяка друга информация, на която 

те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори; 

 Отговаря за изпращане в законоустановения срок на материалите за свикано общо 

събрание до всички акционери, поискали да се запознаят с тях; 

 Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на СД на дружеството; 

 Отговаря за навременното изпращане на всички необходими отчети и уведомления 

на дружеството до Комисията по финансов надзор, регулирания пазар, на който се 

търгуват ценните книжа на дружеството и Централния депозитар; 

 Води регистър на изпратените материали по т. 2 и 4, както и за постъпилите искания 

и предоставената информация по т. 1, като описва и причините в случай на 

непредоставяне на информация; 

 Отчита дейността си пред акционерите на редовното годишното общо събрание. 

 

Разкриване на информацията и прозрачност 

 Извършване на одит на годишния финансов отчет, съгласно МСС от независим 

одитор; 

 Регала инвест АД подготвя и представя в Агенцията по вписванията Поканата за 

Общо събрание на акционерите (съгласно ЗППЦК); 

 Поканата за свикване на общото събрание на акционерите заедно с материалите за 

общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпращат в КФН, в Централния 

депозитар и на регулирания пазар (БФБ), на който се търгуват акциите на 
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