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1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА
1.1. Създаване на Група Булгартабак
През 1993 г. по решение на Министерски съвет (Разпореждане № 115/10.11.1993 г.) Стопанско
обединение Булгартабак се преобразува в Булгартабак - Холдинг ЕАД (Холдингът) и още 22
акционерни дружества с държавно участие (Група Булгартабак / Групата). По това време Булгартабак
– Холдинг ЕАД има акционерен дял до 31 на сто в другите 22 акционерни дружества, наричани
“другите компании в Групата”. Булгартабак - Холдинг ЕАД и 15 от неговите дъщерни дружества са
били включени в програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове с решение на Народното
събрание от 1995 г. За приватизиране са били обявени 20 на сто от дела на държавата в капитала на
всяко дружество. Всички предложени акции са били придобити от физически и юридически лица.
Затова с решение на Общото събрание на акционерите от 1997 г. дружеството Булгартабак - Холдинг
ЕАД се променя на Булгартабак - Холдинг АД.
В края на 1997 г. държавата, чрез Министерство на търговията и туризма (сега Министерство
на икономиката, енергетиката и туризма), предприема прехвърляне на притежаваните директно от нея
акционерни дялове в другите дружества от системата на Булгартабак, чрез увеличаване на неговия
акционерен капитал. Това прехвърляне (с изключение на акциите от капитала на Гоце Делчев Табак
АД) е било приключено в началото на 1998 г. (съдебно решение на СГС от 5.01.1998 г.), поради което
1.01.1998 г. е приета за дата на ефективно придобиване на мажоритарното участие на Булгартабак Холдинг АД в неговите настоящи дъщерни дружества.

1.2. Собственост и управление
Булгартабак - Холдинг АД е публично дружество, съгласно Закона за публично предлагане на
ценни книжа.
Към 31.12.2010 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:
• Рeпублика България чрез Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
• Корпоративна търговска банка АД
• Други юридически лица
• Физически лица

79.83 %
8.11 %
10.17 %
1.89 %

Към 31.12.2010 г. системата на управление на Булгартабак - Холдинг АД е едностепенна Съвет на директорите (СД). Съветът на директорите се състои от 3 членове. Председател на СД е
Александър Димитров Манолев. Дружеството се управлява и представлява от Иван Атанасов Биларев
- изпълнителен директор, овластен да управлява и представлява дружеството.
Дъщерните дружества от Групата в страната са акционерни дружества с едностепенна система
на управление.
В системата на Булгартабак - Холдинг АД е прието и въведено в действие от месец март 1994
г. “Споразумение за координация и сътрудничество” върху чийто принципи, условия и правила чрез
Консултативен съвет се разработва и съгласува: общата стратегическа политика на дружествата;
съгласуват се действията за постигане на стопанска, пазарна и финансова стабилност; разработват се
продуктови структури и всички други значими въпроси за Групата. В консултативния съвет участват
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всички дружества чрез свой представител (изпълнителен директор) с равни гласове. През месец
октомври 2010 г. e подписано „Споразумение” за прекратяване на “Споразумението за координация и
сътрудничество” от месец март 1994 г. и създадения с него Консултативен съвет.

1.3. Предмет на дейност
Предметът на дейност на Групата през 2010 г. и 2009 г. включва следните видове операции и
сделки:
• Изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия с тютюни;
• Производство, заготовка за износ и търговия с тютюневи изделия;
• Дистрибуция на тютюневи изделия.

1.4. Структура на Групата
Към 31.12.2010 г. Групата включва Булгартабак - Холдинг АД и 7 акционерни дружества в
страната, в това число 1 дружество в ликвидация (Списък на дружествата от Групата - стр. 8). Към
31.12.2009 г. Групата е включвала Булгартабак - Холдинг АД и 7 дружества в страната, в това число 1
дружество в ликвидация.
Дейностите на дъщерните дружества в страната се делят на:
• производители на цигари – 2 дружества, които са получили безсрочни лицензи за
производство на цигари – Благоевград БТ АД и София БТ АД, и 2 дружества - Шумен Табак АД и
Асеновград Табак АД, които са били производители на цигари, но в края на 2004 г. не са получили
лиценз за производство на цигари и оттогава не осъществяват дейност по производство на цигари;
• дружество за промишлена обработка на сурови тютюни - Плевен БТ АД, в което по
решение на ръководството на Групата е съсредоточено изкупуването и преработката на тютюни. От
реколта 2010 г. едролистните тютюни от сортова група Виржиния ще бъдат изкупени от Плевен БТ
АД, едролистните тютюни от сортова група Бърлей и ориенталските тютюни ще бъдат изкупени от
Булгартабак – Холдинг АД чрез Плевен БТ АД. Изкупените тютюни от Булгартабак – Холдинг АД
ще бъдат предоставени за промишлена обработка в Плевен БТ АД, където е съсредоточено и
производството на стрипс и раздути жили;
• собствена дистрибуция за търговия с тютюневи изделия – 1 дружество - Булгартабак –
Трейдинг ЕАД, регистрирано в края на 2006 г.
Дейността на Булгартабак – Холдинг АД се изразява в управление на акционерно участие и
финансови ресурси, външна и вътрешна търговия, изкупуване и промишлена обработка на тютюни,
участие в български дружества и в тяхното управление и сделки с интелектуална собственост.
Булгартабак – Холдинг АД притежава собственост върху търговски марки на цигари, които се
произвеждат от Групата.
Групата има 1 дружество в ликвидация - Хасково Табак АД, което не осъществява дейност.
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Към 31 декември 2010 г. Булгартабак - Холдинг АД участва с над 50 % в капитала на
следните дружества:

Дружество
Асеновград Табак АД, гр. Асеновград
Благоевград БТ АД, гр. Благоевград
Булгартабак – Трейдинг ЕАД, гр. София
Плевен БТ АД, с. Ясен, общ. Плевен
София БТ АД, гр. София
Хасково Табак АД (в ликвидация), гр. Хасково
Шумен Табак АД, гр. Шумен
Дулово Табак АД (в несъстоятелност), гр. Дулово
СК Булгартабак АД, гр. Подолск, Русия
Болгарский табак ООД, гр. Калининград, Русия
Табак Индустри ООД, гр. Москва, Русия
Общо контролно участие

Сума на
дялово
участие •
BGN ‘000
442
2,304
4,089
364
952
967
368
118
1,019
1
1
10,625

%
82.71
85.24
100.00
85.60
78.22
91.77
85.60
99.98
65.91
85.60
91.77

Булгартабак - Холдинг АД упражнява контрол в 7 от тези дружества, а в останалите 4 не
притежава властта да управлява финансовата и оперативната им политика, поради това, че те са
станали обект на контрол на съда (обявени са в несъстоятелност) или не осъществяват дейност и не
биха могли да оперират и съществуват като действащо предприятие.
Контролното участие на Булгартабак - Холдинг АД в дъщерните дружества в страната е
придобито по решение на Общото събрание на дружеството, проведено на 6.12.1997 г.
Участието на Булгартабак - Холдинг АД в задграничните дружества е чрез неговите
български дъщерни дружества и е представено по-долу, както следва:

Дъщерно предприятие
СК Булгартабак АД
Табак Индустри ООД
Болгарский табак ООД
Общо контролно участие

Предприятиемайка
Шумен Табак АД
Хасково Табак АД
Плевен БТ АД

Сума на
дялово
участие
BGN’000
1,019
1
1
1,021

%
77
100
100

На 23.07.2004 г. на основание решения на Надзорния съвет и Управителния съвет на
Булгартабак - Холдинг АД и постигнатото тристранно споразумение между представителите на
Булгартабак - Холдинг АД, Независим синдикат на тютюноработниците към КНСБ и Национален
синдикат на тютюневата промишленост „Подкрепа”, и в изпълнение на задължителните предписания
на Стратегията за приватизация на Булгартабак – Холдинг АД, одобрена с Решение на Народното
•

Участието на Булгартабак – Холдинг АД в дъщерните дружества е представено по историческа цена на
придобиване
8
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Събрание от 10 декември 2003 година, Булгартабак – Холдинг АД предоставя 100 х. лв. учредителен
фонд за създаване на Фондация „Фонд за финансиране на социалните разходи от приватизацията на
Булгартабак - Холдинг АД” (Фонд). С решение № 1 от 9.09.2004 година на Софийски градски съд е
вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Фондация „Фонд за финансиране на
социалните разходи от приватизацията на Булгартабак - Холдинг АД” със седалище и адрес на
управление гр. София, община Средец, ул. Граф Игнатиев № 62. Целите на Фондацията са:
• Преодоляване на социалните последици от приватизацията и преструктурирането на
Булгартабак – Холдинг АД и другите дружества от Група Булгартабак;
• Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на работниците и
служителите от Булгартабак – Холдинг АД и дружествата от Група Булгартабак;
• Подобряване на социалното положение на лицата заети в тютюневия отрасъл, съгласно
предвиденото в Стратегията за приватизация на Булгартабак – Холдинг АД.
Фондацията не се ограничава със срок и се създава за осъществяване на дейност в обществена
полза.
Органите на управление са: седемчленен съвет и управител. Управител на Фондацията е
Георги Костов – заместник – председател на Съвета на директорите на Булгартабак - Холдинг АД.

1.5.Основни показатели на стопанската среда
Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на
Групата, за периода 2006 – 2010 г. са представени в таблицата по-долу:
Показател

2006

2007

51,783

60,185

69,295

Годишен реален темп на изменение на БВП

6,5%

6,4%

6,2%

БВП на глава от населението в лева

6,411

7,379

8,711

Инфлация в края на годината

6,5%

12,5%

7,8%

0,6%

4,5%

Среден валутен курс на щатския долар за
годината

1,55927

1,42904

1,33723

1,40670

1,47738

Валутен курс на щатския долар в края на
годината

1,48506

1,33122

1,38731

1,36409

1,47276

Основен лихвен процент в края на годината

3,26%

4,58%

5,77%

0,55%

0,18%

Безработица (в края на годината)

9,12%

6,91%

6,27%

9,13%

9,24%

БВП в млн. лева

2008

2009

2010

68,322

70,474*

-5,5%
8,735

0,2%*
9,362**

Източник: НСИ (без данните за процента на безработица), БНБ, Национална агенция по заетостта
* предварителни данни на НСИ за 2010 г.
** предварителни данни на БНБ за 2010 г.
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2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА
ГРУПАТА
2.1. Изявление за съответствие
Консолидираният финансов отчет на Група Булгартабак е съставен в съответствие с всички
Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Съвета по Международни
счетоводни стандарти (СМСС), които се състоят от: Международни стандарти за финансово
отчитане, Международни счетоводни стандарти и от Разяснения, предоставени от Комитета за
Разяснения на Международните стандарти за финансовo отчитане (КРМСФО) или бившия Постоянен
комитет за Разясненията (ПКР), които ефективно са в сила на 1 януари 2010 г., и които са приети от
Комисията на Европейските общности (Комисията).
2.2. Нови и променени Международни стандарти за финансово отчитане
2.2.1. Прилагане на нови и изменени Международни стандарти за финансово отчитане
За текущата финансова година Групата е приела всички нови и/или ревизирани стандарти и
разяснения, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от
Комисията, които са уместни за нейната дейност. За Групата не се е наложило да направи промени в
счетоводната си политика за адаптиране приложението на всички нови и/или ревизирани МСФО,
които са ефективни за текущата отчетна година, започваща на 1 януари 2010 г., тъй като те или не се
отнасят за нейната дейност, обичайния състав и характеристики на активите и пасивите й или през
периода не е имало обекти или операции, които са засегнати от промените в изменените МСФО, с
изключение на промените в МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети. Основните
промени в МСС 27, които са наложили промени в политиката на Групата са свързани с новото
третиране на операциите по промяна на дела на дружеството - майка в капитала на дъщерно
дружество, без да има придобиване или загуба на контрол, тези операции се третират като
капиталови сделки между акционери в качеството им на собственици. Поради това последните не
водят до отчитане на репутация или на печалби или загуби. Другата промяна е свързана с печалбата
или загубата и всеки компонент на друг всеобхватен доход които се отнасят към собствениците на
дружеството-майка и към неконтролиращите участия. Общият всеобхватен доход се отнася към
собствениците на дружеството-майка и към неконтролиращите участия, и не се правят корекции дори
ако това води до отрицателно салдо на неконтролиращите участия. Ефектът от промените в МСФО за
Групата, освен в оповестеното по-горе се изразяват и в промяна в представянето на финансовите
отчети, без това да се е отразило върху сумите, отчетени в тях, освен във въвеждането на нови и
разширяването на вече установени оповестявания.
Тези стандарти и тълкувания включват:
• МСС 27 (изменен 2008 г.) Консолидирани и индивидуални финансови отчети (в сила за
годишни периоди започващи на или след 01.07.2009 г.); Основните промени в МСС 27 са
свързани с новото третиране на операциите по промяна на дела на дружеството - майка в
капитала на дъщерно дружество, без да има придобиване или загуба на контрол – такива
операции се третират като капиталови сделки между собственици (акционери) в качеството
им на собственици (акционери). Поради това последните не водят до отчитане на репутация
или респ. на печалби или загуби.
10

ГРУПА БУЛГАРТАБАК
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 година

Подобрения на МСФО от м. април 2009 г. (в сила за годишни периоди започващи на или
след 1 януари 2010 година) МСС 1 Представяне на финансови отчети; МСС 7 Отчети за
паричните потоци; МСС 17 Лизинг; МСС 18 Приходи; МСС 36 Обезценка на активи; МСС 38
Нематериални активи; МСС 39 Финансови инструменти признаване и оценяване; МСФО 2
Плащане на базата на акции; МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и
преустановени дейности; МСФО 8 Оперативни сегменти; КРМСФО 9 Преоценка на внедрени
деривативи и КРМСФО 16 Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност. Тези
подобрения внасят частични промени в съответните стандарти, основно с цел да премахнат
съществуваща непоследователност в правилата и изискванията на отделните стандарти, както
и да се внесе по-прецизна терминология на понятията.
По преценка на ръководството на Групата следните нови и/или ревизирани стандарти и
разяснения, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от
Комисията, или не са свързани с дейността и статута на Групата или Групата няма практика за
подобен вид операции и сделки, и не са оказали влияние върху счетоводната политика и върху
отчитането на активите, пасивите, и резултатите й:
• МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане,
(ревизиран 2008 г.) (в сила за предприятия, чийто първи финансов отчет съгласно МСФО е за
годишни периоди, започващи на или след 01.07.2009 г.);
• МСФО 1 Прилагане за първи път на МСФО (в сила за годишни периоди започващи на или
след 01.01.2010 г.). Ограничено освобождаване от изискваните сравнителни оповестявания
съгласно МСФО 7, за предприятия прилагащи за първи път МСФО (приет от ЕК на 30 юни
2010 г.);
• МСФО 3 Бизнес комбинации, (изменен 2008 г.), в сила за годишни периоди започващи на или
след 01.07.2009 г. Заменя МСФО 3 Бизнес комбинации - разширяване на определението на
“бизнес”, което вероятно би довело до разширяване на обхвата на придобиванията третирани
като бизнес комбинации; оценяването на малцинственото (неконтролиращото) участие и
представянето на сделките с него; третирането на разходите по придобиванията; оценяването
на частта от цената на придобиването под условие и ефектите от нейните последващи
промени; оценяване на предишни дялове в придобиваното дружество при поетапното
придобиване и третиране на ефектите;
• МСС 39 (изменен) Финансови инструменти: признаване и оценяване. Отговарящи на
условията хеджирани позиции, (в сила за годишни периоди започващи на или след 01.07.2009
г.);
• Разяснение на КРМСФО 9 (изменено) Преоценка на внедрени деривативи и МСС 39
(изменен) Финансови инструменти признаване и оценяване. Внедрени деривативи (в сила за
годишни периоди започващи на или след 01.07.2009 г.);
• Разяснение на КРМСФО 12 (ново) Споразумение за концесионна услуга (в сила за годишни
периоди, започващи на или след 01.01.2008 година, прието от ЕК за годишни периоди след
29.03.2009 г.);
• Разяснение на КРМСФО 15 (ново) Споразумения за строителство на недвижим имот (в сила
за годишни периоди започващи на или след 01.01.2009 г. – прието от ЕК за годишни периоди
след 01.01. 2010 г.);
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• Разяснение на КРМСФО 16 (ново) Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност
(в сила за годишни периоди започващи на или след 01.10.2008 година, прието от ЕК за
годишни периоди след 30.06.2009 г.);
• Разяснение на КРМСФО 17 (ново) Разпределения на непарични активи на собствениците (в
сила за годишни периоди започващи на или след 01.07.2009 г.);
• Разяснение на КРМСФО 18 (ново) Прехвърляне на активи от клиенти (в сила за годишни
периоди започващ на или след 01.07.2009 г.).
2.2.2. Нови и изменени Международни стандарти за финансово отчитане, които са
приети, но още не са в сила
Към датата на одобрение за издаване на настоящия финансов отчет е заменен един стандарт,
прието е едно ново разяснение на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО) и са направени
изменения и подобрения в действащи стандарти и разяснения на Комитета за разяснения на МСФО
(КРМСФО), както следва:
•

МСФО 1 (изменен) Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово
отчитане (в сила за годишни периоди започващи на или след 1 януари 2011 г.). Измененията се
отнасят относно: прилагането на МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните
приблизителни оценки и грешки, когато се отнасят за първите отчети по МСФО, използване на
приетата стойност за операции, които са предмет на регулиране на стойността и допълнителни
изисквания при представяне на междинни финансови отчети;

•

МСФО 1 (изменен) Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово
отчитане (в сила за годишни периоди започващи на или след 1 юли 2010 г.). Измененията се
отнасят за периода от който се прилагат промените в стандарта, във връзка с прилагането на
Разяснение 19 на КРМСФО Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения
капитал;

•

МСФО 3 (изменен) Бизнес комбинации (в сила за годишни периоди започващи на или след 1
януари 2011 г.). Измененията се отнасят относно: оценяването на датата на придобиване на
компонентите на неконтролиращите участия, сделки с плащане на базата на акциии и правила
за определяне цената на бизнес комбинации;

•

МСФО 7 (изменен) Финансови инструменти: оповестяване (в сила за годишни периоди
започващи на или след 1 юли 2010 г.). Измененията се отнасят за периода от който се прилагат
измененията в стандарта, добавени от МСФО 3 Бизнес комбинации (преработен през 2008 г.) и
по-конкретно за премахване на изключението за прилагане на МСФО 7, относно договори за
възнаграждение под условие при бизнес комбинация отчитана от придобиващия. Тези
договори се отчитат в съответствие с параграфи 65А - 65Д на МСФО 3 (изменен през 2010 г.);

•

МСФО 7 (изменен) Финансови инструменти: оповестяване (в сила за годишни периоди
започващи на или след 1 януари 2011 г.). Измененията се отнасят за оповестяването на
качествена информация в контекста на количествените данни с цел ползвателите да направят
връзка между тези данни и по този начин да си изградят цялостна представа за естеството и
степента на рисковете, възникващи от финансови инструменти;

•

МСФО 8 (изменен) Оперативни сегменти (в сила за годишни периоди започващи на или след
1 януари 2011 г.). Измененията се отнасят за периода от който се прилагат измененията в
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стандарта, добавени от МСС 24 Оповестяване на свързани лица (преработен през 2009 г.) и поконкретно преценките за предприятията под контрола на държавата при определянето им като
един отделен клиент;
•

МСС 1 (изменен) Представяне на финансови отчети (в сила за годишни периоди започващи на
или след 1 януари 2011 г.). Измененията се отнасят за информацията, която се представя в
отчета за промените в собствения капитал или в пояснителните приложения;

•

МСС 21 (изменен) Ефекти от промените в обменните курсове (в сила за годишни периоди
започващи на или след 1 юли 2010 г.). Измененията се отнасят за периода от който се прилагат
измененията в стандарта, добавени от МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови
отчети (както е изменен през 2008 г.) и по-конкретно за отчитането на освобождаване или
частично освобождаване от чуждестранна дейност;

•

МСС 24 (преработен) Оповестяване на свързани лица (прилага се със задна дата за годишни
периоди започващи на или след 1 януари 2011 г.), който заменя МСС 24 Оповестяване на
свързани лица (преработен през 2003 г.);

•

МСС 28 (изменен) Инвестиции в асоциирани предприятия (в сила за годишни периоди
започващи на или след 1 юли 2010 г.). Измененията се отнасят за периода от който се прилагат
измененията в стандарта, добавени от МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови
отчети (както е изменен през 2008 г.) и по-конкретно за отчитането от инвеститора на
инвестициите в асоциирано предприятие при загуба на значително влияние;

•

МСС 31 (изменен) Дялове в съвместни предприятия (в сила за годишни периоди започващи на
или след 1 юли 2010 г.). Измененията се отнасят за периода от който се прилагат измененията
в стандарта, добавени от МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети (както е
изменен през 2008 г.) и по-конкретно за отчитането на инвестициите от инвеститора, когато
същия престане да притежава съвместен контрол над предприятие;

•

МСС 32 (изменен) Финансови инструменти: представяне (в сила за годишни периоди
започващи на или след 1 юли 2010 г.). Измененията се отнасят за периода от който се прилагат
измененията в стандарта, добавени от МСФО 3 Бизнес комбинации (преработен през 2008 г.) и
по-конкретно за премахване на изключението за прилагане на МСС 32, относно договори за
възнаграждение под условие при бизнес комбинация отчитани от придобиващия. Тези
договори се отчитат в съответствие с параграфи 65А - 65Д на МСФО 3 (изменен през 2010 г.);

•

МСС 32 (изменен) Финансови инструменти: представяне (в сила за годишни периоди
започващи на или след 1 февруари 2010 г.). Измененията се отнасят за допълване на
определението за финансов пасив и на условията за разграничаване на финансовите
инструменти на финансов пасив или инструмент на собствения капитал;

•

МСС 34 (изменен) Междинно финансово отчитане (в сила за годишни периоди започващи на
или след 1 януари 2011 г.). Измененията се отнасят за необходимостта от оповестяване на
обяснения за събития и сделки, които са съществени и друга информация в междинните
финансови отчети, посредством които оповестявания се постига актуализиране на съответната
информация, представена в последния годишен отчет;

•

МСС 39 (изменен) Финансови инструменти: признаване и оценяване (в сила за годишни
периоди започващи на или след 1 юли 2010 г.). Измененията се отнасят за периода от който се
прилагат измененията в стандарта, добавени от МСФО 3 Бизнес комбинации (преработен през
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2008 г.) и по-конкретно за премахване на изключението за прилагане на МСС 39, относно
договори за възнаграждение под условие при бизнес комбинация отчитани от купувача. Тези
договори се отчитат в съответствие с параграфи 65А - 65Д на МСФО 3 (изменен през 2010 г.);
•

Разяснение на КРМСФО 13 (изменен) Програми за лоялност на клиенти (в сила за годишни
периоди започващи на или след 1 януари 2011 г.). Измененията се отнасят за определянето на
справедливата стойност на наградните кредити;

•

Разяснение на КРМСФО 14 (изменен) Предварителни плащания в рамките на минимално

изискване за финансиране (в сила за годишни периоди започващи на или след 1 януари 2011
г.). Измененията са за премахване на определени нежелани последици вследствие на
третирането на предварителни плащания на бъдещи вноски, в случаите когато съществува
минимално изискване за финансиране;
• Разяснение на КРМСФО 19 (ново) Погасяване на финансови пасиви с инструменти на
собствения капитал (в сила за годишни периоди започващи на или след 1 юли 2010 г.).
Тези МСФО не са адаптирани за по-ранно приложение от Групата. Те ще бъдат адаптирани за
прилагане от Групата за консолидираните финансовите отчети за годишни периоди, започващи на
или след 1 януари 2011 година. Ръководството на Групата предвижда, че преработеният стандарт,
изменените и подобрени действащи стандарти и новото разяснение не биха имали съществен ефект в
бъдеще върху нейните финансови отчети, освен в евентуално уточняване на обхвата и/или
разширяване на оповестяванията и в представянето на финансовите отчети.
Към датата на одобрение за издаване на този финансов отчет са направени изменения в
действащ стандарт, който все още не е в сила и не е приет от Европейската Комисия:
•

МСФО 9 Финансови инструменти (в сила за годишни периоди започващи на или след

01.01.2013 г.). Новият стандарт замества части от МСС 39, като установява принципи, правила и
критерии за класификация и оценка на финансовите активи, вкл. хибридните договори. Той въвежда
изискване, класификацията на финансовите активи да бъде правена на база бизнес модела на
предприятието за тяхното управление и на характеристиките на договорените парични потоци на
съответните активи, като се въвеждат две основни групи и респ. типа оценки – по амортизируема и
по справедлива стойност.
Дружеството в ликвидация от Групата е приело за целите на своите финансови отчети
специфичните счетоводни принципи и правила, установени с национален счетоводен стандарт 13
„Отчитане при ликвидация и несъстоятелност”, приет за приложение на територията на Република
България - от датата на обявяването му в ликвидация. За целите на консолидирания отчет неговите
активи и пасиви са оценени по ликвидационни стойности, определени от лицензирани оценители,
към датата на обявяване на дружеството в ликвидация и са класифицирани към съответните групи
активи и пасиви, съобразно предвижданото им функционално предназначение за периода на
ликвидация на дружеството. Приходите и разходите се класифицират в отчета за доходи, съобразно
икономическата същност на извършваните операции и сделки свързани с тях, за периода на
ликвидация.
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2.3. База за съставяне на консолидираните финансови отчети
Настоящият годишен консолидиран финансов отчет е съставен при спазване на принципа на
историческа цена, с изключение на имотите, машините и съоръженията (дълготрайните материални
активи), които са оценени по справедлива стойност, както е оповестено в счетоводната политика подолу.
Консолидираният финансовият отчет е съставен в съответствие с изискванията и принципите
за действащо предприятие, текущо начисляване, предпазливост, съпоставимост на приходите и
разходите, последователност на представянето.
Не са компенсирани активи и пасиви или приходи и разходи, освен ако не се изисква или
разрешава от даден МСФО.
Група Булгартабак е съставила своя встъпителен консолидиран баланс по МСФО на
31.12.2000 г., като датата 1.01.2001 г. (началото на новата стопанска и финансова година) става
фактическата дата на преминаване към МСФО.
Дружествата от Групата водят своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който
приемат като валута за представяне.
Данните в консолидирания финансов отчет и приложенията към него са представени в хиляди
лева, освен ако не е оповестено изрично нещо друго.
Представянето на консолидирания финансовия отчет, съгласно Международните стандарти за
финансови отчети, изисква ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления
и разумно обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на активите
и пасивите, приходите и разходите и на оповестяването на условни вземания и задължения към
датата на отчета. Тези приблизителни оценки, начисления и предположения са основани на
информацията, която е налична към датата на финансовия отчет, поради което бъдещите фактически
резултати биха могли да бъдат различни от тях. Обектите, които предполагат по-висока степен на
субективна преценка или на сложност, или където предположенията и приблизителните счетоводни
оценки са съществени за консолидирания финансов отчет, са оповестени в Приложение № 2.34.
През текущия отчетен период Групата прилага същата счетоводна политика и методите на
изчисление, както при предходните отчетни периоди.
Настоящият консолидиран финансов отчет се публикува в Комисията за финансов надзор,
Българска фондова борса – София АД и в Търговския регистър.
2.4. Дефиниции
Дъщерни дружества – дружества, включително предприятия, неюридически лица, в които
дружеството-майка, пряко или косвено, притежава повече от 50 % от правата на глас в Общото
събрание (в акционерния капитал) или има правото да назначи повече от 50 % от Съвета на
директорите на съответното дружество и може да упражнява контрол върху тяхната финансова и
оперативна политика. Дъщерните дружества се консолидират от датата, на която ефективният
контрол е придобит от Групата и спират да се консолидират от датата, на която се приема, че
контролът е прекратен и е прехвърлен извън Групата. (Приложения № 1.4 и 2.5)
Дружество - майка – Булгартабак - Холдинг АД, Република България.
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2.5. Принципи на консолидацията
Консолидираният финансов отчет включва финансовите отчети на Булгартабак - Холдинг АД
като дружество-майка и на неговите дъщерни дружества в България, съставени към 31 декември,
която дата е датата на финансовата година на Групата. От консолидирания финансов отчет се
изключва дъщерно дружество, когато дружеството - майка загуби властта да управлява финансовата
му и оперативна политика - при продажба или друга форма на загуба на контрол. Загуба на контрол
може да възникне с или без промяна в абсолютните или относителни нива на собственост, например
когато дружество от Групата стане обект на контрол от трети лица (съд или друг административен
орган).
В консолидирания финансов отчет е включен и финансовият отчет на Фондация “Фонд за
финансиране на социалните разходи от приватизацията и преструктурирането на Булгартабак Холдинг АД”, тъй като същата се третира като част от Групата (учредена е от Булгартабак - Холдинг
АД, създадена е за да изпълнява цели, свързани с преструктурирането на Групата и текущото
управление на дейността й се осъществява от управител, който е и заместник - председател на Съвета
на директорите на дружеството-майка).
Дъщерното дружество Хасково Табак АД, което е в процес на ликвидация също е включено в
консолидирания отчет, тъй като Булгартабак - Холдинг АД, независимо от особения статут на
дружеството, все още продължава да държи контрола върху решенията относно него и дейността му.
Дъщерното дружество Ямбол Табак АД е изключено от консолидирания финансов отчет към
30.11.2009 г., поради обявяването му в несъстоятелност и загубата на контрол от дружеството –
майка.
Дъщерното дружество Дулово Табак АД е изключено от консолидирания финансов отчет към
31.12.2009 г., поради обявяването му в несъстоятелност и загубата на контрол от дружеството –
майка.
Дружествата от Групата, функциониращи в Руската Федерация не са консолидирани поради
това, че:
• Не са осъществявали стопанска дейност през последните години и е налице висока
несигурност и силно ограничение относно бъдещите икономически ползи, които те биха донесли на
Групата;
• Производственият процес на задграничните дружества в Русия не отговаря на изискването
на руското законодателство за затворен цикъл на производство. За да бъде съобразен с нормативните
изисквания са необходими значителни по размер допълнителни инвестиции от страна на Групата,
извършването на които не се планира. Това означава, че тези дружества не биха могли да оперират и
съществуват като “действащо предприятие”.
В консолидирания финансов отчет, отчетите на дружествата в Групата са консолидирани на
база на метода “пълна консолидация”, ред по ред, като е прилагана унифицирана за съществените
обекти счетоводна политика. Финансовите отчети на всички дружества в Групата са съставени за
същия отчетен период, както на дружеството - майка. Инвестициите на дружеството - майка са
елиминирани срещу дела на компанията - майка в собствения капитал на всяко дъщерно дружество.
Вътрешногруповите операции и разчети са елиминирани, вкл. нереализираната вътрешногрупова
печалба. Отчетен е и ефектът на отсрочените данъци при тези консолидационни процедури.
Дяловете на акционерите - трети лица, извън тези на акционерите на дружеството - майка, са
посочени отделно в консолидирания отчет за финансовото състояние, отчета за доходите, отчета за
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всеобхватния доход и отчета за промените в собствения капитал като неконтролиращо участие.
Неконтролиращото участие съдържа сумата на дела на акционерите - трети лица към датата на
консолидацията за първи път в съответните дъщерни дружества и сумата на изменението на общия
собствен капитал от първата консолидация до края на отчетния период.
Загубите се отнасят към неконтролиращото участие и в случаите когато това води до
отрицателно салдо на неконтролиращото участие.
Промените в участието на дружеството - майка в собствеността на дъщерно предприятие,
които не водят до загуба на контрол, се отчитат като операции със собствения капитал и
едновременно се коригират балансовите стойности на контролиращите и неконтролиращите участия.
Всички разлики между сумите с които се коригират неконтролиращите участия и справедливите суми
на платеното или получено възнаграждение се признават директно в собствения капитал на Групата отнасящ се до собствениците на дружеството - майка.
При придобиване или друга форма на комбиниране към Групата, дъщерно дружество се
консолидира от датата на придобиване, като неговите разграничими активи и поети пасиви се
включват за първи път като се оценяват първоначално по тяхната справедлива стойност към датата на
придобиване. Приходите и разходите се оценяват по стойностите на активите и пасивите, признати
във встъпителния баланс за консолидиране. Всяко превишение на сбора от прехвърленото
възнаграждение (оценено по справедлива стойност), сумата на неконтролиращото участие в
придобиваното дружество над придобитите разграничими активи и поети пасиви на придобиващото
дружество, се третира и признава като репутация. Ако при първоначалната оценка справедливата
стойност на нетните разграничими активи надвишава прехвърленото възнаграждение (цената на
придобиване) на бизнес комбинацията, това превишение се признава незабавно в консолидирания
отчета за доходите (в печалбата или загубата за годината) на Групата. Прехвърленото
възнаграждение включва справедливата стойност към датата на придобиване, на предоставените
активи, възникналите или поети задължения и инструментите на собствен капитал, емитирани от
придобиващото дружество, в замяна на получаване на контрола над придобиваното дружество.
При продажба или друга форма на загуба на контрол върху дъщерно дружество:
• Отписват се активите и пасивите (вкл. ако има принадлежаща репутация) на дъщерното
дружество по балансова стойност към датата на загубата на контрол;
• Отписва се неконтролиращото участие в това дъщерно дружество по балансова стойност към
датата на загубата на контрола вкл. всички компоненти на друг всеобхватен доход свързани с
тях;
• Признава се полученото възнаграждение по справедлива стойност от сделката, събитието или
операцията, довела до загубата на контрол;
• Признава се остатъчния дял в дружеството по справедлива стойност към датата на загуба на
контрол;
• Рекласифицират се към печалби или загуби, или се трансферират директно към натрупани
печалби всички компоненти на собствения капитал, представляващи нереализирани доходи
или загуби – съгласно изискванията на съответните МСФО, под чиито правила попадат тези
компоненти;
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• Признава се всяка резултатна разлика като печалба или загуба от освобождаване на дъщерно
дружество в консолидирания отчет за доходите (в печалбата или загубата за годината),
принадлежаща на дружеството - майка.
Групата не отчита дейността си по сегменти, по смисъла на МСФО 8 Оперативни сегменти,
поради това, че има само един сегмент на отчитане. Групата функционира в един бизнес сектор, а
произвежданите от нея основни продукти (тютюни и тютюневи изделия - цигари) са свързани
продукти, произвеждани на различни етапи на вертикално интегрирана дейност. Произведеният в
Групата промишлено обработен тютюн представлява значителен дял от влагания в цигареното
производство основен материал. Допълнително рисковете и възвръщаемостта (ползите), свързани с
продуктите произвеждани от Групата не биха могли да бъдат разграничени поради сходство в
естеството на производствените процеси и характеристиките на пазарите, на които оперира. Групата
функционира в една и съща географска област, с еднаква икономическа и политическа среда, при
еднакви нормативни разпоредби и е изложена на еднакви валутни рискове.
2.6. Консолидиране за първи път
Операцията по прехвърляне на акциите от държавата на Булгартабак - Холдинг АД в края на
1997 г. се приема като форма на реструктуриране на държавното участие в тази група от дружества, а
не придобиване по смисъла на МСС 22 (действащ към датата на преминаване към МСС).
Основанието за това е, че от създаването си през 1993 г. дружествата от Група Булгартабак са били
под общ контрол на държавата, упражняван чрез Министерството на търговията и туризма,
понастоящем Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. С прехвърлянето на акциите,
пряко държани от държавата в капитала на дъщерните дружества, на Булгартабак - Холдинг АД в
края на 1997 г. не се е променил процентът на участие на държавата в дружествата. Затова
консолидираният финансов отчет на Групата по МСС за първи път (2001 г.) е бил съставен на база
метода “обединяване на интересите”.
2.7. Сравнителни данни
Групата представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година.
Когато е необходимо сравнителните данни се прекласифицират, за да се постигне съпоставимост
спрямо промените в представянето в текущата година. Сравнителната информация за предходния
период се представя прекласифицирана във финансовия отчет - като минимум три отчета за
финансовото състояние, два от всеки други отчети (отчет за доходите, отчет за всеобхватния доход,
отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци) и свързаните с тях
пояснителни приложения.
2.8. Корекция на грешки от предходни периоди
В случай, че през текущия период се установи грешка от минал отчетен период, се
преизчисляват сравнителните суми за представения предходен период, в който е възникнала
грешката, в резултат на което сравнителната информация за предходния период се представя
преизчислена във финансовия отчет - като минимум три отчета за финансовото състояние, два от
всеки други отчети (отчет за доходите, отчет за всеобхватния доход, отчет за промените в собствения
капитал и отчет за паричните потоци) и свързаните с тях пояснителни приложения. В случай, че
грешката е възникнала преди най - ранно представения предходен период, се извършва
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преизчисляване на началното салдо на активите, пасивите и капитала за най - ранно представения
период.
2.9. Инфлационно преизчисление на отчетните показатели
Групата е извършвала своята дейност в хиперинфлационна стопанска среда до 31.12.1999 г.,
поради което при съставянето на встъпителния консолидиран баланс по МСС към 31.12.2000 г. са
направени инфлационни преизчисления.
Инфлационните преизчисления са направени по отношение на немонетарните активи и
пасиви - дълготрайни материални активи, основен капитал и законови резерви. Периодът, за който са
извършени тези преизчисления е от 1.07.1993 г. (дата на учредяване на дружествата в Групата) до
31.12.1999 г.
Отчетната стойност и натрупаната амортизация на дълготрайните материални активи са
преизчислени с общия индекс на потребителските цени за периода от 1.07.1993 г. до 31.12.1999 г.
Към 31.12.2000 г. със съдействието на независими лицензирани оценители са определени
справедливите стойности на дълготрайните материални активи на Групата. Към тази дата, когато тези
стойности на активите са по-високи от тяхната инфлирана стойност, разликата е формирала
преоценъчен резерв, а когато е по-малка – е отчетена като обезценка в натрупаните печалби.
Компонентите “основен акционерен капитал” и “законови резерви” са били преизчислени, за
да отразят ефектите от инфлацията, с прилагане на индекса за периода от датата на тяхното създаване
до 31.12.1999 г. В настоящия консолидиран финансов отчет тези ефекти са прехвърлени към
компонента “натрупани печалби”. Този подход е избран, за да се постигне по-достоверно представяне
на “основния капитал” и “законовите резерви”, тъй като те са обвързани с редица конкретни и
формализирани правила, изисквания и процедури на българския Търговски закон.
2.10. Преоценка и преизчисление на балансовите показатели на дружества при
обявяването им в ликвидация
Към датата на обявяване на дъщерно дружество в ликвидация всички активи и пасиви на
дружеството подлежат на специален преглед от гледна точка на тяхната употреба в операциите за
периода на ликвидация и бъдещото им осребряване/изплащане. Също така те подлежат на
задължителна извънредна преоценка до техните ликвидационни стойности, определени за условията
на използването им през периода на ликвидацията и евентуалната им бъдеща продажба. Ефектите от
тази преоценка се представят в отделен компонент на собствения капитал – “резерв от преоценки на
дружества при обявяване в ликвидация”. Останалите компоненти на резервите след придобиване на
дъщерните дружества в ликвидация се консолидират към съответните компоненти на резервите на
Групата.
В консолидирания отчет за финансовото състояние активите и пасивите на дружествата в
ликвидация се включват и представят в тези групи, чието функционално предназначение и критерий
за групиране е най-близко и в съответствие с функционалното им използване в текущия и следващия
отчетен период (година).
В консолидирания отчет за доходите се включват приходите, разходите и финансовите
резултати на дъщерните дружества в ликвидация, реализирани от операциите за периода (стопанска
дейност и специфични операции по ликвидация), представени според икономическата същност на
съответните сделки и операции.
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2.11. Функционална валута и признаване на курсови разлики
Функционалната валута и валутата на представяне на консолидирания финансов отчет на
Групата е българският лев. От 1.07.1997 г. левът е фиксиран в съответствие със Закона за БНБ към
германската марка в съотношение BGN 1:DEM 1, а с въвеждането на еврото като официална валута
на Европейския съюз към еврото в съотношение BGN 1.95583:EUR 1.
При първоначално признаване, всяка сделка в чуждестранна валута се записва във
функционалната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният (спот) курс
към момента на сделката или операцията. Паричните средства, вземанията и задълженията в
чуждестранна валута и деноминирани в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута
като се прилага обменният курс, публикуван от БНБ за последния работен ден на съответния месец.
Към 31 декември те се оценяват в български лева като се използва заключителният обменен курс на
БНБ.
Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на сделки в чуждестранна валута, или
отчитането на сделки в чуждестранна валута по курсове, които са различни, от тези, по които
първоначално са били признати, се включват в отчета за доходите в момента на възникването им,
като се третират като “други доходи / (загуби) от дейността” и се представят нетно, с изключение на
тези, свързани с инвестиции и кредити, деноминирани в чуждестранна валута.
Непаричните отчетни обекти в отчета за финансовото състояние, първоначално
деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута като се прилага
историческият обменен курс към датата на операцията и последващо не се преоценяват по
заключителен курс.
2.12. Приходи
Приходите в Групата се признават на база принципа за начисляване и до степента, до която
стопанските изгоди се придобиват от дружествата в Групата и доколкото приходите могат надеждно
да се измерят.
При продажбите на продукция, стоки и материали приходите се признават, когато всички
съществени рискове и ползи, произтичащи от тяхната собственост преминават в купувача.
При предоставянето на услуги, приходите се признават, като се отчита етапа на завършеност
на сделката към края на отчетния период, ако този етап може да бъде надеждно оценен, както и
разходите, извършени по сделката и разходите за приключването й.
Приходите се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежащото за
получаване плащане или възнаграждение, нетно от косвени данъци (акциз и данък добавена
стойност) и предоставени отстъпки и рабати.
Дивидентите от инвестиции на разположение за продажба се признават в отчета за доходите,
когато се установи правото на Групата за получаването им.
Приходите от продажба на дружества от Групата (инвестиции в дъщерни дружества на
Булгартабак - Холдинг АД) се признават на датата на прехвърляне на притежаваното от Булгартабак Холдинг АД акционерно участие в капитала им, при сделки извършвани чрез Българска фондова
борса – София АД или на датата на сключване на договора при продажби чрез провеждане на
конкурс.
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Нетните разлики от промяна на валутни курсове, свързани с парични средства, търговски
вземания и задължения, деноминирани в чуждестранна валута, се включват в отчета за доходите,
когато възникнат, като се представят нетно към “други доходи / (загуби) от дейността”.
Финансовите приходи включват лихви по срочни депозити с инвестиционна цел, които се
признават пропорционално на времевия период на база метода на ефективната лихва и положителни
курсови разлики от преоценки на валутни кредити и срочни депозити с инвестиционна цел.

2.13. Разходи
Разходите в Групата се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на
начисляване и съпоставимост.
Предплатените разходи за бъдещи периоди се признават като текущ разход през периода, в
който договорите за които се отнасят се изпълняват.
Финансовите разходи, които се включват в консолидирания отчет за доходите, се състоят от:
разходи за лихви по кредити и договори за финансов лизинг, включително банкови такси и други
преки разходи по тях, такси по банкови гаранции и отрицателни курсови разлики от преоценки на
валутни кредити и срочни депозити с инвестиционна цел.

2.14. Имоти, машини и съоръжения
Имотите, машините и съоръженията (дълготрайните материални активи) са представени в
консолидирания финансов отчет по преоценена стойност, намалена с натрупаната амортизация и
загубите от обезценка, с изключение на стопанския инвентар, който е оценен по инфлирана
себестойност. Преоценената (до справедлива) стойност на имотите, машините и съоръженията е
определена чрез независими оценители. (Приложение № 2.34.6)
Първоначално оценяване
При първоначалното си придобиване имотите, машините и съоръженията се оценяват по цена
на придобиване (себестойност), която включва покупната цена, вкл. митнически такси,
невъзстановими данъци върху покупката и всички преки разходи, необходими за привеждане на
актива в работно състояние. Преките разходи са: разходи за подготовка на обекта, разходи за
първоначална доставка и обработка, разходите за инсталиране и монтаж, разходи за хонорари на
лица, свързани с проекта и др.
Групата е определила стойностен праг от 700 лв., под който придобитите активи независимо,
че притежават характеристиката на дълготраен актив, се третират като текущ разход в момента
когато те са на разположение за употреба по начина, предвиден от ръководството.
При придобиване на имоти, машини и съоръжения при условията на разсрочено плащане,
покупната цена е еквивалентна на цената в брой към датата на признаването им. Разликата между
платените суми и покупната цена се отчита като разход за лихви през периода на кредита, освен ако
разходите за лихви не се капитализират, съгласно изискванията на МСС 23 Разходи по заеми.
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Последващо оценяване
Избраният от Групата подход за оценка след признаване на имотите, машините и
съоръженията, е моделът на преоценената стойност по МСС 16 – Имоти, машини и съоръжения.
Преоценената стойност е справедливата стойност на имотите, машините и съоръженията към датата
на преоценката, намалена с последващо начислените амортизации и натрупаните загуби от
обезценка, в случай, че има такива.
Групата е приела политика преоценка на имотите, машините и съоръженията да се извършва
на база оценки от лицензирани оценители, обичайно на период от 5 г. Когато тяхната справедлива
стойност се променя съществено на по-кратки интервали от време, преоценката се извършва и на пократки периоди.
Преоценка на дълготрайни материални активи
Към края на всеки отчетен период се извършва преглед за преоценка и когато се установят
съответните основания за това, се извършват преоценки, така че да се гарантира, че справедливата
стойност на даден преоценен актив не се различава съществено от неговата балансова стойност.
Преоценките се отчитат по следния начин:
• В случаите, когато новата справедлива стойност на активите надвишава балансовата им
стойност, отчетната стойност и натрупаната амортизация се увеличават пропорционално с индекса на
увеличението, а с разликата между справедливата стойност и балансовата стойност на активите се
формира преоценъчен резерв в собствения капитал, представен нетно от ефектите от отсрочени
данъци.
• Когато балансовата стойност на активите надвишава новата справедлива стойност, разликата
между двете стойности се отчита в отчета за доходите, освен ако за дадения актив не е бил формиран
в предходни периоди преоценъчен резерв. Тогава разликата се третира като намаление на този
резерв, освен ако тя не надхвърля неговия размер, в който случай надвишението се включва като
разход в отчета за доходите.
Увеличението, респективно намалението на преоценъчния резерв се признава в друг
всеобхватен доход.
Методи на амортизация
Групата използва линеен метод на амортизация на дълготрайните материални активи.
Амортизирането на активите започва когато те са на разположение за употреба. Земята не се
амортизира. Полезният живот по групи активи е определен в съответствие с физическото износване,
спецификата на активите, бъдещите намерения за употреба и предполагаемото морално остаряване и
е както следва:
• сгради – от 20 до 70 г. (в зависимост от конструкцията и предназначението);
• машини, съоръжения и оборудване – от 7 до 18 г.;
• търговски обекти – 10 г.;
• транспортни средства – от 8 до 18 г.;
• стопански инвентар – от 2 до 8 г.;
• компютри – 4 г.;
• рекламни съоръжения – от 2 до 3 г.
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Определеният полезен живот на дълготрайните активи се преглежда в края на всяка година и
при установяване на значителни отклонения спрямо бъдещите очаквания за срока на използването на
активите, същият се коригира перспективно.
Последващи разходи
Разходите за ремонти и поддръжка се признават за текущи в периода, през който са
направени. Извършени последващи разходи, свързани с имоти, машини и съоръжения, които имат
характер на подмяна на определени компоненти, възлови части и агрегати, или на преустройство и
реконструкция, се капитализират към балансовата стойност на съответния актив и се преразглежда
остатъчният му полезен живот към датата на капитализация. Същевременно, балансовата стойност на
подменените компоненти се отписва и се признава в текущите разходи в периода на преустройството.
Обезценка на дълготрайни материални активи
Балансовите стойности на дълготрайните материални активи подлежат на преглед за
обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че те биха
могли да се отличават трайно от възстановимата им стойност. Ако са налице такива индикатори, че
приблизително определената възстановима стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност, то
последната се коригира до възстановимата стойност на активите. Възстановимата стойност на
дълготрайните материални активи е по-високата от двете: справедлива стойност намалена с разходи
за продажба или стойност в употреба. За определянето на стойността в употреба на активите,
бъдещите входящи и изходящи парични потоци, които се очаква да се получат от продължаващата
бъдеща употреба на актива и от освобождаването му в края на полезния му живот, се дисконтират до
тяхната настояща стойност, като се прилага дисконтов процент преди данъци, който отразява
текущите пазарни условия и оценки на времевата стойност на парите и рисковете специфични за
съответния актив.
Загубата от обезценка на актив, се признава веднага в резултата (нетната печалба / загуба) за
периода, освен ако за дадения актив не е формиран преоценъчен резерв. В такива случаи загубата от
обезценка се отразява като намаление на преоценъчния резерв на актива и се признава в друг
всеобхватен доход.
Печалби и загуби от освобождаване на дълготрайни материални активи
Дълготрайните материални активи се отписват от консолидирания финансов отчет, когато се
извадят трайно от употреба и не се очакват от тях бъдещи стопански изгоди или се продадат.
Печалбите или загубите от продажби на отделни активи от групата на “имоти, машини и
съоръжения” се определят чрез сравняването на приходите от продажбата и балансовата стойност на
актива към датата на продажбата. Те се посочват нетно, в “други доходи / (загуби) от дейността,
нетно”. Частта от резерва от преоценки, отнасяща се за продадения актив, се прехвърля директно към
“натрупани печалби” в отчета за промените в собствения капитал.
2.15. Инвестиционни имоти
Инвестиционните имоти се представят в консолидирания финансов отчет по справедлива
стойност. В стойността на инвестиционните имоти се включват и всички трайно прикрепени други
дълготрайни активи, без които съответният имот не би могъл да осъществява предназначението си.
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Печалбите или загубите, възникващи от промяната в справедливата стойност на
инвестиционните имоти се включват в “други доходи / (загуби) от дейността, нетно” в отчета за
доходите за периода, през който възникват.
Инвестиционните имоти не се амортизират. Начислението на тяхната амортизация спира при
прехвърлянето на съответния имот в състава на инвестиционните имоти.
Групата класифицира като инвестиционни имоти сгради, чието трайно предназначение е да се
отдават под наем (оперативен лизинг) и да се получават изключително приходи от наем.
2.16. Нематериални активи
Нематериалните активи са представени в консолидирания финансов отчет по цена на
придобиване (себестойност), намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка. В техния
състав участват собствени търговски марки и лицензи за ползване на програмни продукти. В
оценката на търговските марки се включват само извършените разходи за тяхната регистрация.
Прилага се линеен метод на амортизация на нематериалните активи при определен полезен
живот:
• 10 г. - за търговските марки;
• 4 г. - за програмните продукти.
Балансовата стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за обезценка, когато са
налице събития или промени в обстоятелствата, които посочват, че балансовата стойност би могла да
надвишава възстановимата им стойност. Тогава загубата от обезценка се признава в резултата за
текущия период. Балансовата стойност на нематериален актив се отписва при изваждането му от
употреба или продажба.
2.17. Инвестиции на разположение за продажба
Притежаваните от Групата инвестиции, представляващи акции в други дружества (като
неконтролиращо участие) са оценени и представени по себестойност (намалена с натрупаната
обезценка), тъй като продажбите на тези акции на фондови пазари са минимални по размер, което
обстоятелство не дава възможност да се осигурят котировки на пазарни цени на активен пазар, които
да изразят достатъчно достоверно справедливата стойност на тези акции. Също така
предположенията за прилагането на алтернативни оценъчни методи са свързани с високи
несигурности, за да се достигне до достатъчно надеждно определяне на справедливата им стойност.
В тази група финансови активи се включват инвестициите в дъщерни дружества, след датата
от която дружеството - майка загуби контрол над съответното дружество. Стойността на
инвестициите в такива дружества в отчета на Групата е стойността, по която те се отчитат в
индивидуалните финансови отчети на дружеството - майка, в съответствие с МСС 39 Финансови
инструменти: признаване и оценяване. Балансовата стойност към датата на загуба на контрол на
инвестицията в дружество, което престава да бъде дъщерно, се приема за цена на придобиване при
първоначална оценка на финансов актив в съответствие с МСС 39.
Притежаваните от Групата инвестициии на разположение за продажба (акции) се преглеждат
към всяка дата на баланса и при установяване на условия за обезценка, същата се отразява в отчета за
доходите.
При покупка и продажба на инвестиции на разположение за продажба за признаването и
отписването им се прилага „дата на търгуване (сключване на сделката)”.
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2.18. Други нетекущи активи
Другите нетекущи активи включват лихвоносни нетекущи вземания във връзка с депозирани
средства по ескроу сметки и предоставени заеми на служители, които се оценяват първоначално по
себестойност (номинална сума), която се приема за тяхната справедлива стойност, нетно от преките
разходи, свързани с тези вземания. Последващо те се оценяват по амортизируема стойност
определена чрез прилагане на метода на ефективната лихва. Те са недеривативни финансови активи с
варираща лихва. Печалбите и загубите от тях се признават в отчета за доходите като финансови
приходи (лихви) или разходи през периода на амортизация.
В други нетекущи активи са включени и дългосрочната част на търговски вземания, и
предплатените наеми (такси) за период над 12 месеца след края на отчетния период. Те са оценени по
справедливата стойност на заменения актив, към датата на придобиването им. (Приложение № 21)
2.19. Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности
Нетекущи активи се класифицират като държани за продажба, ако тяхната балансова
стойност ще бъде възстановена чрез продажба, а не чрез продължаваща употреба в дейността на
Групата. Това условие се приема, че е налице само когато продажбата е с много висока степен на
сигурност и активът/групата нетни активи е/са налични за незабавна продажба в неговото настоящо
състояние. Също така ръководството е ангажирано със сделка за продажба, която се очаква да бъде
изпълнена в рамките на една година от датата на класифициране на актива в тази група или активно
търси купувач.
Нетекущите активи, класифицирани като държани за продажба, се представят в
консолидирания финансов отчет отделно и се оценяват по по-ниската от балансовата стойност и
справедливата стойност, намалена с разходите по продажбата.
Към датата на всеки отчет ръководството на Групата организира преглед за обезценка на
активите, държани за продажба.
От датата на класифицирането на нетекущи активи в тази група се преустановява
амортизирането им.
От датата, на която критериите за класификация на актива/групата нетни активи като
държан/и за продажба вече не се удовлетворяват, се преустановява класифицирането му/им като
актив/и държан/и за продажба и същият/те се оценява/т по по-ниската от неговата/тяхната балансова
стойност преди активът/ите да е/са бил/били класифициран/и като държан/и за продажба, коригирана
с амортизации и/или преоценки, които биха били признати, ако активът/ите не е/са бил/били
признат/и като държан/и за продажба, и неговата/тяхната възстановима стойност.
Като преустановени дейности се третират дейностите, които са престанали да се извършват в
Групата от всички дружества, извършващи съответната дейност преди нейното прекратяване.
Преустановяването на дейностите по промишлена обработка на тютюни и/или производство на
тютюневи изделия (цигари) в част от дружествата не се третира като преустановени дейности в
консолидирания финансов отчет, поради факта, че в Групата тези дейности продължават да се
осъществяват и Групата продължава да генерира парични потоци от тях. (Приложения № 2.34.2 и 27)
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2.20. Материални запаси
Материалните запаси са оценени в консолидирания финансов отчет по по-ниската от:
себестойност и нетната реализуема стойност.
Разходите, които се извършват, за да доведат даден продукт (запас) в неговото настоящо
състояние и местонахождение, се включват в цената на придобиване (себестойността), както следва:
• суровини и материали в готов вид – всички доставни разходи, които включват покупна цена,
разходи, свързани с услуги по изкупуване на суровина (тютюн), вносни мита и такси, транспортни
разходи, невъзстановяеми данъци и други разходи, които допринасят за привеждане на материалите в
готов за тяхното използване вид;
• готова продукция и незавършено производство – преките разходи на материали и труд и
приспадащата се част от производствените непреки разходи при нормално натоварен капацитет на
производствените мощности, с изключение на административните разходи, курсовите разлики и
разходите по привлечени финансови ресурси.
Включването на постоянните общопроизводствени разходи в себестойността на
произвежданата продукция се извършва на базата на нормалния капацитет на производствените
мощности. Избраните от Групата бази за разпределението им по продукти са:
• за цигарено производство – брой (къса) произведена продукция;
• за производство на МФТ – килограм произведена продукция.
При употребата (продажбата) на материалните запаси се използва методът на среднопретеглената цена (себестойност).
Нетната реализируема стойност представлява приблизително определената продажна цена на
даден актив в нормалния ход на стопанска дейност, намалена с приблизително определените разходи
по довършването в търговски вид на този актив и приблизително определените разходи за продажба.
2.21. Вземания от клиенти и други вземания
Вземанията от клиенти и другите вземания са представени в консолидирания финансов отчет
по справедлива стойност на база стойността на оригинално издадената фактура (себестойност),
намалена с размера на обезценката за несъбираеми суми. Последващо те се оценяват по амортизирана
стойност, определена чрез прилагане на метода на ефективната лихва.
Приблизителната оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за
събираемостта на цялата сума или на част от нея съществува висока несигурност. Несъбираемите
вземания се отписват, когато правните основания за това настъпят, или когато дадено търговско
вземане се прецени като напълно несъбираемо. Отписването става за сметка на формирания коректив
и/или се признава като разход в резултата за текущия период.
2.22. Лихвоносни парични заеми
Всички парични заеми при първоначалното признаване се представят по себестойност
(номинална сума), която се приема за справедлива стойност на предоставеното по сделката, нетно от
преките разходи, свързани с тези заеми. След първоначалното признаване, лихвоносните заеми
последващо са оценени по амортизирана стойност, определена чрез прилагане на метода на
ефективната лихва. Печалбите и загубите се признават в отчета за доходите като финансови приходи
(лихви) или разходи през периода на амортизация или когато вземанията се погасят, отпишат или
редуцират.
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Приблизителната оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за
събираемостта на цялата сума или на част от нея съществува висока несигурност.
Несъбираемите вземания по парични заеми се отписват, когато се установят правните
основания за това, или когато вземането се прецени като напълно несъбираемо. Отписването става за
сметка на формирания коректив и/или се признава като разход в резултата за текущия период.
2.23. Депозити в търговски банки
Като депозити в търговски банки се класифицират депозити, чийто оригинален матуритет е
над 3 месеца и се очаква да бъдат реализирани в срок до 12 месеца от края на отчетния период. Те са
недеривативни финансови активи с фиксирана или варираща лихва. Оценяват се първоначално по
себестойност (номинална сума), която се приема за тяхната справедлива стойност. След
първоначалното признаване, депозитите в търговски банки последващо се оценяват по амортизирана
стойност, определена чрез прилагане на метода на ефективната лихва. Начислените лихви по
депозити в търговски банки с матуритет над 3 месеца се представят в отчета за финансовото
състояние като част от депозитите в търговски банки. Лихвеният доход от депозити в търговски
банки с матуритет над 3 месеца се представя в отчета за доходите към ”финансови приходи”.
2.24. Парични средства и парични еквиваленти
Паричните средства включват касовите наличности, наличностите на парични средства в
подотчетни лица и разплащателните сметки, а паричните еквиваленти - краткосрочните депозити в
банки, чийто оригинален матуритет е до 3 месеца.
За целите на съставянето на отчета за паричните потоци:
• паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени
брутно, с включени косвени данъци (ДДС и акцизи);
• лихвите по получени инвестиционни кредити са включени като плащания за финансова
дейност, а лихвите, свързани с кредити, обслужващи текущата дейност се включват към паричните
потоци от оперативна дейност;
• получените лихви по предоставени срочни депозити с инвестиционна цел (до 3 месеца), са
включени като постъпления от инвестиционна дейност;
• начислените лихви по срочни депозити в банки (с оригинален матуритет до 3 месеца) и
трайно блокираните парични средства (за обезпечение по банкови гаранции, по съдебни
производства и др.) се представят в отчета за финансовото състояние като част от паричните средства
и еквиваленти, но не се включват като част от тях при съставянето на отчета за паричните потоци;
• платеният ДДС по покупки на дълготрайни активи се посочва като “плащания към
доставчици” към паричните потоци от оперативна дейност, доколкото той участва и се възстановява
заедно и в оперативните потоци на дружествата от Групата за съответния период (месец).
2.25. Задължения към доставчици и други задължения
Задълженията към доставчици и другите текущи задължения са представени в
консолидирания финансов отчет по стойността на оригиналните фактури (себестойност), която се
приема за справедливата стойност на сделката, която ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените
стоки и услуги. Последващо те се оценяват по амортизирана стойност с използването на метода на
ефективния лихвен процент.
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Задълженията към доставчици и други контрагенти се отписват само когато са погасени, т.е.
когато задължението, опредeлено в договора е отпаднало или срокът му е изтекъл. Отписването се
признава като приход в резултата за текущия период.
2.26. Лихвоносни заеми и други привлечени ресурси
Всички заеми и други привлечени финансови ресурси са представени в консолидирания
финансов отчет първоначално по себестойност (номинална сума), която се приема за справедлива
стойност на полученото по сделката, нетно от преките разходи, свързани с тези заеми и привлечени
ресурси. След първоначалното признаване, лихвоносните заеми и други привлечени ресурси,
последващо се оценяват по амортизируема стойност, определена чрез прилагане на метода на
ефективната лихва. Амортизируемата стойност се изчислява като са взети предвид всички видове
такси, комисионни и други разходи, вкл. дисконт или премия, асоциирани с тези заеми. Печалбите и
загубите се признават в отчета за доходите като финансови приходи или разходи през периода на
амортизация или когато задълженията се отпишат или редуцират.
2.27. Лизинг
Финансов лизинг
Финансовият лизинг, при който към Групата се трансферира съществената част от всички
рискове и стопански ползи, произтичащи от собствеността върху актива под финансов лизинг, се
капитализира в отчета за финансовото състояние на лизингополучателя като се представя като имоти,
машини и съоръжения под лизинг по цена на незабавна продажба или ако е по-ниска - по настоящата
стойност на минималните лизингови плащания. Лизинговите плащания съдържат в определено
съотношение финансовия разход (лихвата) и приспадащата се част от лизинговото задължение
(главница), така че да се постигне постоянен лихвен процент за оставащата неизплатена част от
главницата по лизинговото задължение. Лихвените разходи се включват в отчета за доходите като
финансови разходи.
Придобитите под финансов лизинг активи се амортизират на база полезния живот на актива.
Оперативен лизинг
Лизинг, при който наемодателят продължава да притежава съществената част от всички
рискове и стопански изгоди от собствеността върху дадения актив се класифицира като оперативен
лизинг. Плащанията, респ. постъпленията по оперативния лизинг се признават като разходи, респ.
приходи в отчета за доходите на база линеен метод за периода на лизинга. Първоначално направените
преки разходи във връзка с договарянето и уреждането на оперативния лизинг, се добавят към
балансовата стойност на отдадените активи и се признават на базата на линейния метод в
продължение на срока на лизинга.
2.28. Провизии
Провизии се признават, когато Групата има настоящо (конструктивно или правно)
задължение в резултат на минало събитие и е вероятно, че погасяването/уреждането на това
задължение е свързано с изтичане на поток ресурси, съдържащ икономически ползи. Провизии се
признават, при условие, че може да се направи надеждна оценка на стойността на задължението,
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определена на база най-добрата приблизителна преценка на ръководството към края на отчетния
период за разходите, необходими за уреждането на съответното задължение. Когато падежът на
задължението е дългосрочен приблизителната оценка се дисконтира с процент (преди облагане с
данъци), който отразява текущата пазарна оценка на времевите разлики в стойността на парите и
специфичните за задължението рискове.
2.29. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово
законодателство
Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите от дружествата в Групата
се основават на разпоредбите на Кодекса на труда (КТ), на разпоредбите на действащото
осигурително законодателство и на Браншовия колективен трудов договор (БКТД).
Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия
персонал за фонд “Пенсии”, допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), фонд
“Общо заболяване и майчинство” (ОЗМ), фонд “Безработица”, фонд “Трудова злополука и
професионална болест” (ТЗПБ), фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС)
и здравно осигуряване.
Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на
ДОО и Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. Вноските се разпределят между
работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено в
Кодекса за социално осигуряване (КСО). Общият размер на вноската за фонд “Пенсии”, ДЗПО, фонд
“ОЗМ”, фонд “Безработица” и здравно осигуряване през 2010 г. е 28,5 % за работещите при условията
на трета категория труд, каквито са заетите в Групата. През 2009 г. размерът на вноската е бил 30,5
%. През 2010 г. фонд “ОЗМ” и фонд “Безработица” запазват размера и разпределението в
съотношението работодател:осигурено лице (60:40) такива, каквито са били и през 2009 г. От
01.01.2010 г. фонд „Пенсии” за лицата, родени преди 01.01.1960 г. се променя на 16 % (2009 г.: 18 %)
и се разпределя както следва: 8,9 % за сметка на работодателя и 7,1 % за сметка на осигуреното лице.
Фонд „Пенсии” за лицата, родени след 31.12.1959 г. се променя на 11 % (2009 г.: 13 %) и се
разпределя както следва: 6,1 % за сметка на работодателя и 4,9 % за сметка на осигуреното лице.
Вноските за ДЗПО (за Универсален пенсионен фонд) запазват размера си (5 %) и се разпределят
както следва: 2,8 % за сметка на работодателя и 2,2 % за сметка на осигуреното лице.
През 2010 г. се запазва размера на осигурителната вноска за фонд “ГВРС” от 0,1 %, както и
здравно-осигурителната вноска от 8 %. Вноската за фонд “ГВРС” е изцяло за сметка на работодателя,
а здравно-осигурителната вноска през 2010 г. запазва съотношението работодател: осигурено лице
(60:40) такова, каквото е било през 2009 г. Осигурителната вноска за фонд “ТЗПБ” се запазва по
размер през 2010 г., каквато е била и през 2009 г. - 0,5 % и е изцяло за сметка работодателя.
През 2011 г. общият размер на вноските за социално и здравно осигуряване е 30,3 %. Фонд
“ОЗМ” и фонд “Безработица” запазват размера и разпределението в съотношението работодател:
осигурено лице (60:40) такива каквито са били през 2008 г., 2009 г. и 2010 г. От 2011 г. фонд
“Пенсии” за лицата, родени преди 01.01.1960 г. се променя на 17,8 % и се разпределя както следва:
9,9 % за сметка на работодателя и 7,9 % за сметка на осигуреното лице. Фонд “Пенсии” за лицата,
родени след 31.12.1959 г. се променя на 12,8 % и се разпределя както следва: 7,1 % за сметка на
работодателя и 5,7 % за сметка на осигуреното лице. Вноските за ДЗПО (за Универсален пенсионен
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фонд) запазват размера си 5 % и се разпределят както следва: 2,8 % за сметка на работодателя и 2,2 %
за сметка на осигуреното лице.
През 2011 г. не се внася осигурителна вноска за фонд “ГВРС”. Запазва се размера на здравноосигурителната вноска – 8 %, както и съотношението работодател:осигурено лице (60:40).
Осигурителната вноска за фонд “ТЗПБ” е в размер на 0,4 % и е изцяло за сметка на работодателя.
През 2010 г. и 2011 г. се запазва участието на държавата при набиране на средствата за фонд
“Пенсии” чрез трансфер в размер на 12 % върху сбора от осигурителните доходи на всички
осигурени лица.
Към дружествата от Групата няма създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен
фонд.
Осигурителните и пенсионни планове, прилагани от дружествата в Групата в качеството им
на работодател, се основават на българското законодателство и са планове с дефинирани вноски. При
тези планове работодателят плаща месечно определени със закон вноски и няма друго правно или
конструктивно задължение за плащане.
Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда (КТ) и Браншовия колективен трудов договор
(БКТД), работодателят има задължение да изплати при прекратяване на трудовия договор
обезщетения за:
• неспазено предизвестие - за периода на неспазеното предизвестие;
• поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване на
обема на работа и спиране на работа за повече от 15 дни и др. – по една брутна месечна работна
заплата за всяка отработена календарна година в дружество от Групата;
• при прекратяване на трудовия договор поради болест, довела до трайна неработоспособност
(инвалидност) и при условие, че са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст – в
зависимост от трудовия стаж на работника или служителя - по една брутна месечна работна заплата
за всяка отработена календарна година в дружество от Групата (само в част от дружествата);
• при прекратяване на трудовия договор поради болест – в размер на 300 % от брутното
възнаграждение на работника или служителя за два месеца при условие, че има най-малко пет години
трудов стаж и през последните пет години не е получавал обезщетение на същото основание;
• при пенсиониране – в зависимост от трудовия стаж на работника или служителя - по една
брутна месечна работна заплата за всяка отработена календарна година в дружество от Групата;
• за неизползван платен годишен отпуск - за съответните години за времето, което се признава
за трудов стаж.
След изплащането на посочените обезщетения за работодателя не произтичат други
задължения към работниците и служителите.
В социалната програма на дружествата от Групата са включени следните видове плащания за:
платен годишен отпуск и новогодишни празници, определени на база финансовите възможности на
съответното дружеството. В някои от дружествата работодателят предоставя и други социални
придобивки, в т. ч. месечно ваучери за храна на персонала, за великденски празници, за
международния ден на жената и новогодишни подаръци за деца на служители и работници,
определени като абсолютни суми или на база минимални начални работни заплати за съответното
дружеството.
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В част от дружествата, които са в тежко финансово състояние са договорени в Колективните
им трудови договори по-ниски размери на социални плащания от договорените в Браншовия
колективен трудов договор.
Краткосрочните доходи за персонала под формата на възнаграждения, бонуси и социални
доплащания и придобивки (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който
персоналът е положил труд за тях или е изпълнил необходимите условия), се признават като разход в
отчета за доходите в периода, в който е положен трудът за тях или са изпълнени изискванията за
тяхното получаване, и като текущо задължение (след приспадане на всички платени вече суми и
полагащи се удръжки) в размер на недисконтираната им сума. Дължимите от Групата вноски по
социалното и здравно осигуряване се признават като текущ разход и задължение в недисконтиран
размер, заедно и в периода на начисление на съответните доходи, с които те са свързани.
Към датата на всеки консолидиран финансов отчет, Групата прави оценка на сумата на
очакваните разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена
като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се включват приблизителната
преценка в недисконтиран размер на разходите за самите възнаграждения и разходите за вноски по
задължителното обществено осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми.
Съгласно Кодекса на труда и Браншовия колективен трудов договор дружествата от Групата
са задължени да изплащат на персонала при настъпване на пенсионна възраст обезщетение. Размерът
на обезщетението се определя от трудовия стаж на работника или служителя в дружество от Групата
(по една брутна месечна работна заплата за всяка отработена календарна година, а за част от
дружествата се вземат предвид и отработените месеци, като за всеки отработен месец се дължи по
1/12 част от брутната месечна заплата). По своите характеристики тези схеми представляват планове
с дефинирани доходи.
Изчислението на размера на тези задължения налага участието на квалифицирани актюери, за
да може да се определи тяхната сегашна стойност към датата на отчета, по която те се представят в
отчета за финансовото състояние, коригирана с размера на непризнатите актюерски печалби и загуби,
а респективно изменението в стойността им, вкл. признатите актюерски печалби и загуби – в
резултата (нетна печалба / загуба) за периода. Разходите за минал стаж се признават веднага като
разход за персонала в отчета за доходите. При промени на плана с дефинирани доходи, Групата е
приела подход за признаване на разхода за минал стаж при пенсиониране по възраст и стаж, за
средния срок до пенсиониране, считано от датата на влизане в сила на промяната в плана.
Ръководствата на дружествата от Групата назначават актюери, които издават доклади с
изчисления за дългосрочните задължения към персонала за обезщетения при пенсиониране към края
на отчетния период. За целта те прилагат кредитния метод на прогнозните единици. Сегашната
стойност на задължението по дефинирани доходи се изчислява чрез дисконтиране на бъдещите
парични потоци, които се очаква да бъдат изплатени в рамките на матуритета на това задължение и
при използването на лихвените равнища на държавни дългосрочни облигации, деноминирани в лева.
Актюерските печалби и загуби произтичат от промени в актюерските предположения и опит.
Групата е приела подход за по-ускорено признаване на натрупаната към края на периода актюерска
печалба (загуба). Тя прилага метода на надвишението над 10 % - ния коридор, но изчислено спрямо
размера на сегашната стойност на крайното салдо на задължението. Така установеното надвишение
на непризната актюерска печалба (загуба) се амортизира линейно за 5 години от годината на
възникване.
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Групата признава задължения към персонала по доходи при напускане преди настъпване на
пенсионна възраст, когато е демонстриран обвързващ ангажимент, на база анонсиран план, да се
прекрати трудовия договор със съответните лица без да има възможност да се отмени, или при
формалното издаване на документите за доброволно напускане. Доходи при напускане, платими след
повече от 12 месеца, се дисконтират и представят в отчета за финансовото състояние по тяхната
сегашна стойност.
2.30. Акционерен капитал и резерви
Булгартабак - Холдинг АД е акционерно дружество и е задължено да регистрира в Търговския
регистър определен размер на акционерен капитал, който да служи като обезпечение на вземанията
на кредиторите на дружеството. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера
на своето акционерно участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в
производство по ликвидация или несъстоятелност.
Дружеството отчита основния си капитал по номинална стойност на регистрираните в съда
акции.
Съгласно изискванията на Търговския закон и устава дружеството е длъжно да формира
резерв фонд Резервен за сметка на:
• най-малко една десета от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат
една десета част от акционерния капитал или по-голяма част, определена по решение на Общото
събрание на акционерите;
• средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (премиен
резерв);
• други източници, предвидени по решение на Общото събрание на акционерите.
Средствата от фонда могат да се използват само за покриване на годишната загуба и на загуби
от предходни години. Когато средствата във фонда достигнат определения в устава минимален
размер, средствата над тази сума могат да бъдат използвани за увеличаване на акционерния капитал.
Преоценъчният резерв е формиран от положителната разлика между балансовата стойност
на имотите, машините и съоръженията и техните справедливи стойности към датата на извършване
на преоценката. Ефектът на отсрочените данъци върху преоценъчния резерв е отразен директно за
сметка на този резерв. Преоценъчният резерв се прехвърля към натрупани печалби, когато активите
са напълно амортизирани или напускат патримониума на Групата при тяхната продажба или друга
форма на изваждане от употреба.
Резервът от преоценка на дружества при обявяване в ликвидация е формиран от нетните
ефекти от преоценката на всички активи и пасиви на дъщерни дружества в ликвидация, по техните
стойности, определени на база ликвидационни оценки за употреба и продажба, направена към датата
на обявяването им в ликвидация и нетно от отсрочени данъци. Преоценъчният резерв се прехвърля
към натрупани печалби, когато активите напускат патримониума на Групата при тяхната продажба
или друга форма на изваждане от употреба.
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2.31. Данъци върху печалбата
Текущите данъци върху печалбата се определят в съответствие с изискванията на
българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната
данъчна ставка за 2010 г. е 10 % (2009 г.: 10 %).
Отсрочените данъци върху печалбата се определят чрез прилагане на балансовия пасивен
метод за всички временни разлики на всяко консолидирано дружество към края на отчетния период,
които съществуват между балансовите стойности и данъчните основи на отделните активи и пасиви,
вкл. за породените от консолидационните корекции.
Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики.
Отсрочените данъчни активи се признават за всички приспадащи се временни разлики и за
неизползваните данъчни загуби до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и да бъде
генерирана в бъдеще достатъчна облагаема печалба от съответното консолидирано дружество или да
се проявят облагаеми временни разлики, от които да могат да се приспаднат тези приспадащи се
временни разлики.
Балансовите стойности на всички отсрочени данъчни активи се преглеждат в края на всеки
отчетен период и се редуцират до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и да се
генерира достатъчно облагаема печалба, от която те да могат да бъдат приспаднати.
Отсрочените данъци, свързани с обекти, които са отчетени в друг всеобхватен доход, се
отнасят директно към съответния капиталов компонент или в друга позиция в отчета за финансовото
състояние.
Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които се очаква
да се прилагат за периода, през който активите ще се реализират, а пасивите ще се уредят (погасят) на
база данъчните закони, които са в сила или в голяма степен на сигурност се очаква да са в сила.
Към 31.12.2010 г. отсрочените данъци върху печалбата са оценени при ставка, валидна за
2011 г. - 10 % (31.12.2009 г.: 10 % за 2010 г.).
2.32. Нетна печалба на акция
Ръководството на Групата е решило да представя нетната печалба на акция в индивидуалния
отчет за всеобхватния доход на дружеството - майка – Булгартабак – Холдинг АД.
2.33. Финансови инструменти
2.33.1. Финансови активи
Дружествата от Групата класифицират своите финансови активи в следните категории:
“кредити и вземания”, включително паричните средства, депозити и парични еквиваленти и
“инвестиции на разположение за продажба”. Класификацията е в зависимост от същността и
предназначението на финансовите активи към датата на тяхното придобиване. Ръководството
определя класификацията на финансовите активи на дружествата към датата на първоначалното им
признаване в отчета за финансовото състояние.
Обичайно дружествата признават в отчета за финансовото състояние финансовите активи на
датата, на която стават страна по договорните условия за придобиването на финансовия актив.
Всички финансови активи първоначално се оценяват по тяхната справедлива стойност, плюс, в
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случаи на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата,
преките разходи по транзакцията.
Финансовите активи се отписват от отчета за финансовото състояние на дружествата, когато
правата за получаване на парични потоци от тези активи са изтекли, или са прехвърлени и те са
прехвърлили съществената част от рисковете и ползите от собствеността върху актива на други
дружества (лица). Ако дружествата продължават да държат съществената част от рисковете и ползите
асоциирани със собствеността на даден трансфериран финансов актив, те продължават да признават
актива в отчета за финансовото състояние, но признават също и обезпечено задължение (заем) за
получените средства.
Финансови активи на разположение за продажба
Финансовите активи на разположение за продажба са недеривативни активи, които са
определени като такива или не са класифицирани в друга група. Обичайно за Групата те са акции в
други дружества, които не се котират или ограничено се котират на борсата, придобити с
инвестиционна цел и се включват към нетекущите активи. Изключение са тези инвестиции за които
намерението на съответното дружество в Групата е да ги продава в рамките на следващите 12 месеца
и активно търси купувач. В тази група се представят и инвестициите в дъщерни дружества, когато
компанията - майка загуби контрол над тях.
Финансовите активи на разположение за продажба на Групата се оценяват по цена на
придобиване в случаите, в които инвестициите са в капиталови инструменти, които нямат котирана
пазарна цена на активен пазар и справедливата им цена не може да се определи надеждно. В края на
отчетния период се прави преглед за съществуването на индикации за обезценка. (Приложение №
2.34.11)
Кредити и вземания
Вземанията и предоставените кредити (парични заеми) са недеривативни финансови активи с
фиксирани или установими плащания, които не се котират на активен пазар. Първоначално
вземанията се признават в отчета за финансовото състояние по справедливата им стойност,
определена на база предоставеното срещу тях. Последващо вземанията и предоставените заеми се
оценяват по тяхната амортизируема стойност при използването на метода на ефективната лихва,
намалена с направена обезценка. Тези активи се включват в групата на текущите активи, когато
матуритетът им е в рамките на 12 месеца или в един обичаен оперативен цикъл на съответното
дружество, а останалите – като нетекущи. Тази група финансови активи включва: предоставени
заеми, търговски вземания, други вземания от контрагенти и трети лица, депозити в търговски банки,
парични средства и парични еквиваленти (текущи и срочни депозитни сметки в банки).
Лихвеният доход по предоставените заеми, вземанията и депозитните сметки се признава
пропорционално на времевия период на база ефективна лихва, освен при краткосрочните вземания до
12 месеца, където признаването на такава лихва е прието за несъществено в рамките на обичайните
кредитни условия. Той се представя в отчета за доходите към “други доходи / (загуби) от дейността,
нетно” или към “финансови приходи”.
В края на всеки отчетен период дружествата оценяват дали са настъпили събития и
обстоятелства, които показват наличието на обективни доказателства, че отделен финансов актив или
група активи има обезценка. (Приложения № 2.34.11, 8, 11 и 12)
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2.33.2. Финансови пасиви
Финансовите пасиви на дружествата включват заеми (кредити), задължения към доставчици и
други контрагенти. Първоначално те се признават в отчета за финансовото състояние по справедлива
стойност на датата на сделката, нетно от преките разходи по транзакцията на база полученото, а
последващо – по амортизируема стойност по метода на ефективната лихва. Разходът за лихва се
представя в отчета за доходите към “други доходи / (загуби) от дейността, нетно” или към
“финансови разходи”.
Краткосрочните задължения, които са безлихвени, се оцененяват по първоначалната им
стойност, тъй като ефектът от дисконтирането е незначителен.
Отписване на финансов пасив се извършва само когато той е погасен, т.е. когато
задължението, определено в договора, е отпаднало, анулирано или срокът му е изтекъл.
2.34. Преценки от определящо значение при прилагане счетоводната политика на
Групата. Ключови приблизителни оценки и предположения с висока несигурност.
Съставянето на консолидирания финансов отчет изисква ръководството на Групата да прави
преценки, приблизителни оценки и предположения, които оказват влияние върху отчетените
стойности на активите, пасивите, приходите и разходите (като в условия на финансова криза
несигурностите са по-значителни). Всяка несигурност по отношение на тези приблизителни оценки и
предположения би могла да доведе до резултати, които да изискват в бъдеще корекция в балансовата
стойност на засегнатите активи и пасиви. Предположенията и направените допускания се
преразглеждат регулярно. Корекциите по тях се признават в консолидираните финансовите отчети за
периода, в който това е извършено и във всички следващи периоди.
Информация относно съществените предположения, оценки и допускания, които оказват найзначително влияние върху признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи е
представена по-долу.
2.34.1. Актюерски изчисления
При определяне на сегашната стойност на дългосрочните задължения към персонала при
пенсиониране са използвани изчисления на квалифицирани актюери, базирани на предположения за
смъртност, темп на текучество на персонала, бъдещо ниво на работни заплати и дисконтов фактор,
които предположения са преценени от ръководството като разумни и уместни за Групата.
Не е направена актюерска оценка за дружества, които са в процес на преструктуриране,
осъществяваната от тях дейност е силно лимитирана и броят на наетите по трудов договор лица е
минимален или няма такива. По отношение на тях ръководството на Групата счита, че на този етап
обстоятелствата около бъдещото им развитие съдържат значителни несигурности, които не
позволяват да се направи достатъчно достоверна и обоснована преценка, да се дефинират разумни
предположения и да се разработят адекватни модели за изчисления на този тип задължения.
При дефинирани доходи след пенсиониране, дружествата, които са направили актюерски
оценки, са приели да амортизират по-ускорено натрупаната актюерска печалба (загуба), като
прилагат 5 годишен период спрямо надвишението на 10 % - ния коридор, изчислен спрямо размера на
крайното салдо на задължението по справедлива стойност. Групата е приела политика за признаване
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на разхода за минал стаж при пенсиониране поради достигане на възраст и стаж, за средния срок до
пенсиониране за съответното дружество, считано от датата на влизане в сила на плана. Разходите за
минал стаж за пенсиониране по болест се признават веднага. (Приложения № 2.29, 10 и 31)
2.34.2. Нетекущи активи, държани за продажба
Нетекущите активи, държани за продажба са класифицирани в тази група на датата, когато
едновременно са изпълнени следните условия: взето е решение от ръководството за освобождаване
от тези активи (група активи или нетни активи) по пътя на продажбата; проучване на възможностите
и оценка дали е налице висока степен на вероятност за реализиране на продажбите в рамките на 12
месеца от датата на решението, определяне на изходните финансови и други ключови параметри на
съответната продажба, и предприемане на действия за организиране и провеждане на търг при
активно търсене на купувачи. Когато дружество от Групата придобие имот, за който намерението е
да се възстановява чрез продажба, но няма сигурност, че продажбата е осъществима в рамките на 12
месеца от датата на придобиването на имота, същият се класифицира като имот ползван в дейността
и му се начисляват разходи за амортизация.
Активите и пасивите на дъщерни дружества, за които има приета стратегия и разработени
конкретни процедури за тяхната продажба, не се третират в консолидирания финансов отчет като
“държани за продажба”, ако историческият опит съдържа предишни неуспешни сделки за даденото
дружество, и текущите обстоятелства към датата на баланса не показват индикатори за висока степен
на сигурност за реализиране на новоинициираната продажба.
Към края на отчетния период ръководството на Групата организира преглед за обезценка на
активите, държани за продажба. Прегледът се извършва със съдействието на независими лицензирани
оценители. В резултат на прегледа ръководството преценява дали има реални основания и
индикатори за обезценка и признаването й. Размерът на обезценката се определя като разлика между
балансовата стойност на активите и справедливата стойност, намалена с разходите по продажбата,
определена от независимите оценители. Прави се и преглед за изпълнение на критериите за активите,
които са били класифицирани като нетекущи активи, държани за продажба.
Нетекущите активи, държани за продажба престават да се класифицират в тази група от
момента, в който за тях не се удовлетворяват критериите за признаването им като държани за
продажба, съгласно изискванията на МСФО 5 и се прехвърлят обратно в групата на имоти, машини и
съоръжения, използвани в дейността, като се възобновява амортизацията им ретроспективно.
Към 31.12.2010 г., е преустановено класифицирането на част от нетекущи активи, държани за
продажба, които са били класифицирани към 31.12.2009 г., поради това, че те вече не отговарят на
критериите на МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности.
Активите са възстановени в групата на Имоти, машини и съоръжения по по–ниската от тяхната
балансова стойност преди активите да са били класифицирани като държани за продажба, коригирана
за каквато и да било амортизация или преоценки, които биха били признати, ако активите не са били
класифицирани като държани за продажба и тяхната възстановима стойност към датата на
последващото решение да не бъдат продавани. Преди възстановяването им активите са били
обезценени. (Приложения № 2.19, 18 и 27)
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2.34.3. Разходи при производство под нормален капацитет
Групата отчита разходи при производство под нормален капацитет в случаите, когато дадено
производство е било преустановено за определен период от време или натовареността на машините е
била по-ниска от определения нормален капацитет. Приспадащата се част от условно-постоянните
общопроизводствени разходи се признава директно в отчета за доходите като разходи при
производство под нормален капацитет. Разходи при производство под нормален капацитет не се
включват в себестойността на произведената продукция, но се приемат за компонент на
себестойността на продажбите. (Приложение № 6)
2.34.4. Разходи за сезонни престои
Част от дейността на Групата е със сезонен характер, изразяващ се в изкупуване и
промишлена обработка на тютюни.
Групата отчита разходи за сезонни престои за времето извън сезона за манипулация,
обичайно от месеците юли до октомври. Частта от разходите по време на сезонните престои (основно
амортизации и разходи за персонала) се третира и представя като отделен компонент в
себестойността на готовата продукция (МФТ). Основанието за третирането на разходите за сезонни
престои като част от себестойността е свързано с обективно сезонния характер на дейностите по
производство на манипулиран ферментирал тютюн в Групата. (Приложение № 4)
2.34.5. Разходи по спрени производствени дейности в дъщерни дружества
Групата отчита като разходи по спрени производствени дейности основните производствени
разходи в дъщерни дружества, които не осъществяват дейност, както и основните производствени
разходи на спрени отделни дейности в дъщерни дружества.
За целите на консолидирания финансов отчет те не се третират като преустановени дейности,
защото тези дейности се съдържат в обхвата на дейността на работещите дружества на Групата.
(Приложения № 2.19 и 14)
2.34.6. Преоценени стойности на имоти, машини и съоръжения
В Групата е прието преоценката на имотите, машините и съоръженията до тяхната
справедлива стойност да се извършва обичайно на 5-годишен период на база оценки от независими
лицензирани оценители, тъй като ръководството счита, че това е разумен период за проява на по типичните тенденции и промени в цените на имотите и другите основни съоръжения, оборудвания и
машини. Когато обаче, тяхната справедлива стойност се променя съществено на по-кратки интервали
от време, преоценката може да се извършва и на по-кратки периоди. Въз основа на преглед за
промените в стойностите на дълготрайните материални активи, извършен със съдействието на
лицензирани оценители, такива преоценки са направени към 31.12.2000 г., към 31.12.2005 г., към
31.12.2009 г. и към 31.12.2010 г.
При преоценките са приложени следните подходи и оценъчни методи за измерване на
справедливата стойност на отделните видове дълготрайни материални активи:
• „Пазарен подход” чрез „Метод на пазарните аналози” - за земята, сградите и
неспециализираните съоръжения и оборудване, за които има реален пазар, пазарни аналози и база за
сравнимост се приема пазарната им стойност по сравнителен метод;
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• „Подход на доходите” чрез „Оценка по метода на приходната стойност” – за имотите (сгради)
за които няма подходящи аналози. За основа при направените изчисления е взет предполагаемия
трайно реализиран наем от имота;
• „Подход базиран на разходите за придобиване на активите” чрез „Метод на амортизирана
възстановителна стойност” - за специализираните сгради, машини, съоръжения и оборудване, за
които липсва реален пазар, за справедлива стойност се приема тяхната амортизирана възстановителна
стойност с хипотеза за използването им в технологично - обвързан процес (подход на база разходи /
активи – метод на амортизирана възстановителна стойност).
Основните източници за информация, използвани при изчисленията и преценките във връзка
с определянето на справедливите стойности са:
а) вътрешни данни и становища на ръководството на Групата относно експлоатационно
състояние на активите, степен на използваемост на капацитета, намерение за продажба на конкретни
активи, извършени капитални ремонти, перспективи за използване на активите;
б) публична информация за финансовото, техническото и оперативното състояние на
съответното дружество и Групата през последните пет години;
в) публикувани цени за реализирани сделки на пазарите за недвижими имоти, данни за
реализирани или оферирани сделки по покупко-продажба на аналогични активи в Групата;
г) офертни данни от производители, търговци и вносители на нови специализирани машини и
съоръжения, както и такива втора употреба.
При прегледа за преоценка на активите от групи Земи и Сгради към 31.12.2010 г. и към
31.12.2009 г., ръководството е установило, че разходите за продажба (преките допълнителни разходи
по изваждане от употреба на актива) са съществени, поради което след прилагане на изискванията за
преоценка са приложени изискванията на МСС 36 Обезценка на активи, за да определи дали новата
(преоценена до справедлива) стойност на активите може да бъде намалена. Извършено е изчисление
на стойността в употреба на активите със съдействието на лицензирани оценители. Дотолкова,
доколкото стойността в употреба е по-ниска от тяхната справедлива стойност, намалена с разходите
за продажба (ССНРП), то новата преоценена стойност на активите е коригирана до ССНРП, така че
след извършената корекция на балансовата стойност на активите, последната да не превишава
тяхната възстановима стойност. (Приложения № 2.14 и 18)
2.34.7. Обезценка на имоти, машини и съоръжения
Към датата на всеки отчет в Групата се организира преглед за обезценка на земите, сградите,
машините, съоръженията, оборудването и транспортните средства.
Към 31.12.2010 г. е направен преглед на дълготрайните материални активи от лицензирани
оценители. На базата на този преглед, ръководството е взело решение да отчете обезценка на част от
машините и съоръженията, които работят с непълна натовареност на производствения капацитет,
както и за сгради, които са с влошено функционално състояние. Размерът на обезценката е определен
като разлика между балансовата и определената възстановима стойност на активите.
Преглед за обезценка на дълготрайните материални активи със съдействието на независими
оценители е извършен и към 31.12.2009 г., на базата на който също е била направена обезценка на
част от активите. (Приложения № 2.14, 13 и 18)
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2.34.8. Отписване на актив поради липса на документ за собственост
През 2010 г. във връзка с извършен преглед от ръководството на дружество в Групата и въз
основа на анализ от адвокатите на дружеството на документите и всички налични обстоятелства
относно собственост върху имот (земя) е установено, че земя на стойност 158 х. лв., и с площ 9,860
кв. м., намираща се в гр. София, кв. Суходол е държавна собственост и не съществуват основания
актива да продължи да бъде признаван във финансовия отчет на дружеството.
В предходни периоди актива е признат в отчета за финансовото състояние, предвид
използването му в дейността на дружеството (върху имота са построени склад и други стопански
постройки). Стойността на имота е призната като задължение с намерение за заплащане, вписана в
акта за държавна собственост (покупка на имота).
От датата на признаване на актива в отчета, дружеството е правило множество постъпки за
уреждане на собствеността и заплащане на стойността на имота. През 2010 г. след поредните
положени усилия за уреждане на прехвърлянето на собствеността не е имало развитие по въпроса,
поради което ръководството на дружеството е преразгледало основанията за признаване на земята и я
е отписало от отчета за финансовото си състояние. Корекцията е третирана като грешка от предходни
периоди във финансовия отчет на дружеството. Ръководството на Групата, след като е анализирало
основанията, естеството и размера на корекцията е преценило да не третира тази корекция като
грешка от предходен период, поради следното:
•

корекцията не е съществена от гледна точка на Групата (1,15 на сто от балансовата
стойност на земите към края на отчетния период и 0,03 на сто от балансовата стойност
на активите към края на отчетния период и не оказва ефект върху финансовия
резултат);

•

начина на представянето на имота в предходни отчетни периоди не е направен
преднамерено, с цел постигане на определено представяне на финансовото състояние,
резултатите и паричните потоци на предприятието (проблема със собствеността на
имота е оповестяван във финансовите отчети – подробно и последователно);

•

през отчетния период са настъпили събития, които са наложили преразглеждане на
третирането на актива във финансовия отчет, поради което корекцията е призната през
текущия период.

Ефектът от отписването е представен в позиция имоти, машини и съоръжения на финансовия
отчет. (Приложение № 18)
2.34.9. Праг на същественост при извършване на преоценки и обезценки на имоти,
машини и съоръжения
При извършване на преоценки на имоти, машини и съоръжения приетият в Групата праг за
същественост е както следва: преоценяват се всички активи, за които разликата между балансовата и
справедливата им стойност надхвърля 10 х. лв. и 10 на сто (10 %) спрямо балансовата стойност на
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актива преди преоценката. Разликите между балансовите и справедливите стойности на отделните
активи под този праг не се вземат под внимание.
При извършване на обезценки на имоти, машини и съоръжения дружеството е приело следния
праг за същественост: обезценяват се всички активи, за които разликата между балансовата и
възстановимата им стойност е по-голяма от 5 х. лв. и 5 на сто (5 %) спрямо балансовата стойност на
актива. Разликите между балансовите и възстановимите стойности на отделните активи под този праг
се игнорират.
2.34.10. Обезценка на материални запаси
Обезценка на тютюни
Към края на всеки отчетен период в Групата се извършва цялостен преглед и анализ на
наличните тютюни от комисия, в която участват специалисти по тютюните от съответното
дружество, от Булгартабак - Холдинг АД и/или външни независими експерти. Комисията прави
преглед на всички налични тютюни по отношение на основните показатели - еднородност,
влагосъдържание, търговски вид и т.н. и определя експертни цени. Предложените цени са съобразени
с достигнатите цени по сключени договори за реализация на вътрешния и външните пазари,
динамиката на търсене и предлагане на тютюневия пазар, както и с последните ценови равнища и
тенденции при сделки с аналогични тютюни. За изчислението на нетната реализируема стойност на
отделните видове тютюн, от експертно определената продажна цена се изключват предполагаемите
(приблизително определени на база натрупан исторически опит) преки разходи, свързани с
продажбата.
На база на прегледа комисията от тютюневи експерти прави предложение за обезценка на
наличните, необвързани с производствените програми за следващите две години или с договори за
реализация, тютюни. Обезценката се изчислява като разлика между отчетната стойност на тютюните
в отчета за финансовото състояние преди прегледа и нетната им реализуема стойност, определена на
база експертните цени в щатски долари и/или евро, преизчислени в левова равностойност по
заключителния курс на долара към 31 декември, респ. по курса на еврото спрямо лева на Българска
народна банка.
Наличните тютюни, държани с цел да бъдат използвани в производството, не се обезценяват
под себестойността им, ако крайните готови продукти, в които ще бъдат вложени, се очаква да бъдат
продадени по тяхната себестойност или над нея.
Тютюните, които са обвързани с договори за продажба, се обезценяват само ако определената
по договора цена, намалена с очакваните разходи по продажбата, е по-ниска от отчетната им
стойност.
През 2010 г. и 2009 г. не е извършвана обезценка на тютюни. (Приложение № 2.20)
Обезценка на резервни части
Към края на отчетния период в Групата се извършва преглед и анализ на резервните части от
гл. т. на обездвиженост и нормални производствени запаси, необходими за безпрепятствено и
нормално функциониране на производствения процес, както и обвързаност на резервните части с
използваните в Групата машини и оборудване. Този преглед се извършва от комисия от технически
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специалисти и на базата на него тя прави при необходимост предложение за обезценка. Политиката
на Групата е да се извършва обезценка на резервни части:
• предназначени за машини и оборудване, които вече не се използват в дейността на Групата;
• обездвижени и залежали резервни части за по-дълъг период от време, за които преценката на
ръководството е, че няма да бъдат реално използвани в производствения процес.
Обезценката се извършва до 100 % от отчетната стойност на съответните резервни части или
до цена за вторични суровини.
През 2010 г. на част от резервните части е извършена обезценка. През 2009 г. не е извършвана
обезценка на резервни части.
Обезценка на спомагателни материали
Към края на отчетния период комисия от специалисти в Групата извършва преглед на
наличните спомагателни материали. При прегледа се прави анализ за залежалост и обвързаност на
спомагателните материали с бизнес-програмата по марки цигари за следващия отчетен период.
Извършва се обезценка на спомагателни материали, които са:
• предназначени за производство на марки цигари, отпаднали от производствената програма;
• залежали и с влошени качества.
И през двата периода, 2010 г. и 2009 г. са отчетени такива обезценки.
Обезценка на цигари
Към края на отчетния период комисия от специалисти в Групата извършва преглед на
наличните запаси от цигари. При прегледът се прави анализ за залежалост и обвързаност на тези
запаси с бизнес-програмата за следващия отчетен период.
Към 31.12.2010 г. и респ. 31.12.2009 г. Групата е извършила преглед на наличните цигари и е
отчела обезценка на такива, които са били произведени по поръчки за износ, но впоследствие
клиентът е отказал поръчката. За по-голямата част от цигарите стойността на обезценката е
определен като разлика между балансовата стойност на цигарите и стойността на тютюна, който ще
бъде получен обратно при преработката им, а за останалите - между балансовата стойност на
цигарите и предполагаемата минимална продажна цена, определена от експерти в Групата.
Информация за пазарните цени е получена след проучване чрез специалисти на Булгартабак Холдинг АД за цените на външните пазари.
И през двата периода, 2010 г. и 2009 г. са отчетени такива обезценки. (Приложения №2.20 и 5)
2.34.11. Обезценка на финансови активи
Приблизителната оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми вземания се прави от
ръководството към края на всеки отчетен период. Вземанията, които не са събрани в срока,
първоначално определен съгласно договорните условия и при които са констатирани трудности при
тяхното събиране, подлежат на анализ за определяне на частта от тях, която е реално събираема, а
останалата част до номинала на вземането се признава в отчета за доходите като загуба от обезценка.
Приблизителната счетоводна оценка на краткосрочните вземания, приета от дружествата от
Групата се прави на база на анализ на общата кредитна експозиция на длъжника, неговата финансова
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възможност за погасяване на задълженията, с цел представяне на вярна справедлива стойност,
оценена и през преценката относно тяхната реална събираемост. Основен индикатор за обезценка са
наблюдаваните просрочия в плащанията спрямо договорените падежи.
При преценката си на събираемостта на вземанията ръководството на Групата е приложило
следните критерии:
• за вземанията от неконсолидираните дъщерни дружества – ръководството прави анализ на
цялата експозиция на вземанията от съответното дъщерно дружество в края на отчетния
период, с оглед преценка на реалната възможност за събирането им. Анализът се извършва
като се преценяват:
а) наличието на реално нарушение или неизпълнение на плащания, въз основа на предишния
опит на дружеството;
б) информация за финансови затруднения и за влошаване на финансовите показатели на
дружеството. При наличие на висока несигурност относно събираемостта на вземанията се
прави преценка каква част от тях е обезпечена (залог, ипотека), анализ на качеството на
наличните обезпечения (ликвидност, справедлива стойност) и се преценява до каква степен е
гарантирана събираемостта на вземанията, в това число и чрез бъдещо реализиране на
обезпечението;
• за търговски и други вземания от трети лица – ръководството прави анализ за събираемостта
и обезпечеността на вземанията, които не са събрани в срока, първоначално определен
съгласно договорните условия и на база опита си със съответния контрагент. Допълнително се
извършва анализ на качеството на наличните обезпечения и се преценява до каква степен
събираемостта на вземанията е гарантирана, в това число и чрез бъдещо реализиране на
обезпечението.
Вземанията или част от тях, за които ръководството преценява, че съществува достатъчно
висока несигурност за събирането им се обезценяват до 100 % и се отчитат като разходи за обезценка
на несъбрани вземания.
Балансовата стойност на вземанията, за които е преценено, че е необходимо да се направи
обезценка, се коригира чрез използването на корективна сметка, в която се натрупват всички
обезценки, а сумата на загубата от обезценка за периода се признава в отчета за доходите към
съответните показатели, с който са свързани обезценените вземания (разходи за дистрибуция и
реализация – за търговските вземания; други разходи за дейността – за нетърговските вземания;
финансови разходи – за вземания по главници, лихви и неустойки по заеми). В случаите на
последващо възстановяване на обезценка то се посочва към същия показател за сметка на намаление
на коректива, с изключение на възстановяването на обезценка на вземания по главници, лихви и
неустойки по заеми, което се посочва към финансови приходи.
Обезценка на инвестиции на разположение за продажба се извършва, когато дружествата от
Групата установят, че тяхната балансова стойност е по-висока от тяхната очаквана възстановима
стойност. При установяване на условия за обезценка и определяне на нейния размер, същата се
признава в резултата за текущия период.
И през двата периода, 2010 г. и 2009 г. са отчетени обезценки на финансови активи.
(Приложения № 2.33, 8, 11 и 12)
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2.34.12. Имоти, отдадени под оперативен лизинг
Групата отдава под наем (оперативен лизинг) собствени дълготрайни материални активи.
Тези имоти не са третирани като инвестиционни, тъй като:
• отдадените наемни площи представляват незначителна част от общата площ на имотите;
• отдадените под наем части от имотите не могат да бъдат отграничени;
• договорите за наем са сключени за определен период от време (до 5 г.) и няма сигурност, че
тези имоти трайно ще се отдават под наем. (Приложения № 2.27 и 37)
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3. ПРИХОДИ OT ПРОДАЖБИ
2010
BGN '000

2009
BGN '000

64,009
248,656
312,665

122,240
144,465
266,705

2010
BGN '000

2009
BGN '000

Цигари
Тютюн
Тютюн за пушене
Търговска дейност
Раздуване на жили
Стрипсиране на тютюн
Преработка и ферментация на тютюн
Други

60,234
2,303
623
617
112
88
32

116,659
4,095
3
496
203
500
245
39

Общо

64,009

122,240

2010
BGN '000

2009
BGN '000

237,462
11,014
179
1
248,656

127,374
17,016
70
2
3
144,465

Вътрешен пазар
Износ
Общо

Продажби по видове продукти и услуги - вътрешен пазар

Продажби по видове продукти и услуги – износ

Цигари
Тютюн
Филтърни пръчки
Рязан тютюн
Други
Общо

4. СЕБЕСТОЙНОСТ НА РЕАЛИЗИРАНАТА ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ

Материали
Заплати и възнаграждения
Амортизация
Пара и енергия собствено производство
Външни услуги

2010
BGN '000

2009
BGN '000

174,854
31,112
10,147
5,178
4,129

147,134
29,937
12,048
4,982
3,507
44
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Социални осигуровки
Климатизация и аспирация
Предпазна храна
Собствен транспорт
Ремонти и поддръжка
Продуктова такса
Други разходи
Себестойност на продадена продукция и услуги
Разходи за сезонни престои
Общо

3,922
1,199
686
670
334
160
232,391
483
232,874

4,122
891
921
755
577
510
1
205,385
276
205,661

Разходите за сезонни престои включват:

Амортизации
Заплати и възнаграждения
Материали
Външни услуги
Социални осигуровки
Общо

2010
BGN '000

2009
BGN '000

297
66
64
44
12
483

199
15
10
49
3
276

2010
BGN '000

2009
BGN '000

761
282
15
27
1,085

306
338
5
649

5. ОБЕЗЦЕНКА НА МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

Обезценка на резервни части
Обезценка на спомагателни материали
Обезценка на цигари
Обезценка на стоки
Други обезценки
Общо

Към 31.12.2010 г., респ. 31.12.2009 г., е извършен преглед и е призната обезценка на
материални запаси до тяхната нетна реализируема стойност. (Приложение № 2.34.10)

6. РАЗХОДИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПОД НОРМАЛЕН КАПАЦИТЕТ

Заплати и възнаграждения

2010
BGN '000

2009
BGN '000

1,419

2,414
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Амортизации
Социални осигуровки
Предпазна храна
Външни услуги
Общо

548
207
74
16
2,264

1,145
408
138
42
4,147

Разходите при производство под нормален капацитет са реализирани в дружествата от
Групата в месеците, когато се наблюдава значително ограничен, спрямо нормалния им капацитет,
обем на производството. (Приложение № 2.34.3)

7. ДРУГИ ДОХОДИ / (ЗАГУБИ) ОТ ДЕЙНОСТТА, НЕТНО

Получени лихви по разплащателни сметки
Приходи от наеми
Разходи, свързани с наеми
Печалба от наеми
Приходи от продажба на дълготрайни материални активи
Балансова стойност на продадени дълготрайни материални
активи
Печалба от продажба на дълготрайни активи
Приходи от лихви и неустойки по договори
Отписани задължения
Приходи от отпадъчни материали
Приходи от услуги със съпътстващ характер
Себестойност на предоставени услуги
Печалба / (Загуба) от услуги със съпътстващ характер
Приходи от продажба на материали
Отчетна стойност на продадени материали
Печалба / (Загуба) от продажба на материали
Излишъци на активи
Получени застрахователни обезщетения
Приходи от такси за конкурсна и тръжна документация
Приходи от продажба на стоки
Отчетна стойност на продадени стоки
Резултат от продажба на стоки
Нетна разлика от промяна на валутни курсове на
парични средства, търговски вземания и задължения
Други
Общо

2010
BGN '000

2009
BGN '000

1,239
715

1,242
801

(61)
654

(75)
726

1,500

2,435

(963)
537
300
281
219
275
(108)
167
879
(801)
78
76
19
16
29
(29)

(1,152)
1,283
190
933
1
245
(755)
(510)
798
(841)
(43)
185
79
9
-

-

-

(1,591)
52
2,047

735
203
5,033
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8. РАЗХОДИ ЗА ДИСТРИБУЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Реклама
Заплати и възнаграждения
Охрана
Амортизации
Митнически и други такси
Социални осигуровки
Обезценка на търговски вземания
Материали
Маркетинг
Транспорт
Застраховки
Заготовка на партиди тютюн за износ
Възстановени обезценки на търговски вземания
Други
Общо

2010
BGN '000

2009
BGN '000

7,404
1,425
1,150
905
292
228
166
159
150
60
43
9
(31)
151
12,111

9,919
1,322
876
1,221
220
214
460
168
238
68
41
15
125
14,887

9. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

Заплати и възнаграждения
Амортизация
Социални осигуровки
Данъци и такси
Материали и консумативи
Охрана
Наеми
Транспорт
Консултантски услуги
Поддръжка и регистрация на търговски марки
Комуникации
Командировки
Услуги от трети лица - граждански договори
Ремонти и поддръжка
Абонаменти
Застраховки
Мероприятия за представителни цели
Банкови такси за текущо обслужване

2010
BGN '000

2009
BGN '000

15,430
2,110
1,796
1,241
1,222
909
908
604
516
498
440
374
291
269
267
242
199
172

18,778
2,165
2,318
1,323
1,326
1,115
1,093
585
900
536
529
538
399
275
260
304
193
212
47
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Обучение и квалификация
Преводачески услуги
Други
Общо

98
34
163
27,783

179
39
127
33,194

В отчета за всеобхватния доход, статия Административни разходи - Консултантски услуги са
признати разходи по предоставени от регистрирани одитори на Групата услуги на стойност 196 х. лв.
(2009 г.: 219 х. лв.), които включват:
•

Разходи за независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2009 г. на
дружествата от Групата и годишния консолидиран финансов отчет на Група Булгартабак
за 2009 г. в размер на 180 х. лв. (2009 г.: 204 х. лв.);

•

Данъчни консултации - 12 х. лв. (2009 г.: няма);

•

Други предоставени услуги от одиторите - 4 х. лв. (2009 г.: 15 х. лв.).

10. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

Текущи заплати и възнаграждения
Социални придобивки и плащания
Вноски за социално осигуряване
Начислени суми за дългосрочни задължения при пенсиониране
Вноски за здравно осигуряване
Суми за обезщетения на персонала
Начислени суми за неползвани платени отпуски
Начислени суми за осигуровки върху отпуски
Начислени суми за престои
Общо

2010
BGN '000

2009
BGN '000

49,920
9,232
4,874
4,772
1,937
1,727
240
11
72,713

46,804
9,302
5,127
3,845
1,985
4,686
2,717
374
5
74,845

Начислените суми за дългосрочни задължения към персонала при пенсиониране включват:

Разходи за лихви
Разходи за текущ трудов стаж
Разходи за минал трудов стаж
Призната актюерска печалба
Начислени суми за дългосрочни задължения при
пенсиониране

2010
BGN '000

2009
BGN '000

1,895
1,817
1,241
(181)

1,940
1,736
1,241
(1,072)

4,772

3,845
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11. ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

Приходи от социална дейност
Разходи за социална дейност
Загуба от социална дейност
Обезщетения при извършени съкращения на персонала
Лихви за просрочия по задължения към бюджета
Дарения
Провизии по съдебни дела във връзка със задължения за акциз
Брак и липси на активи
ДДС при брак, продажби на загуба, непризнат данъчен кредит
Фири
Разходи по изкупуване на тютюни
Главници по актове за дължими осигурителни вноски
Непризнат акциз
Анализи и лабораторни проби на цигари и тютюни
Обезщетения и лихви по граждански дела
Отписани вземания
Данъци за минал период (без данък върху печалбата)
Глоби и неустойки по данъчни задължения
Разходи във връзка с разработване на нови асортименти
Унищожени цигари под митнически контрол
Обезценка на други вземания
Глоби и неустойки към контрагенти
Отписани активи
ДДС на рекламни материали
Начислени суми за престои
Възстановени обезценки на други вземания
Други
Общо

2010
BGN '000

2009
BGN '000

(58)
11,568
11,510
1,827
1,334
687
612
460
253
215
192
148
132
96
74
69
58
41
34
22
19
10
2
(26)
7
17,776

(63)
11,716
11,653
4,778
1,660
524
896
28
192
53
106
119
6
44
811
11
12
124
5
(5)
21
21,038

12. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ / (РАЗХОДИ)
2010
BGN '000

2009
BGN '000

4,564

8,159

3,538

1,262

Финансови приходи, по видове:
Приходи от лихви по срочни депозити с инвестиционна цел
Положителни курсови разлики от преоценка на валутни
кредити и депозити с инвестиционна цел
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Възстановени обезценки на лихви и неустойки по
предоставени заеми
Възстановени обезценки на главници по парични заеми
Други финансови приходи
Общо
Финансови разходи, по видове:
Отрицателни курсови разлики от преоценка на валутни
кредити и депозити
Разходи за лихви по получени кредити
Банкови такси по гаранции и получени кредити
Обезценка на лихви и неустойки по предоставени заеми
Разходи за лихви по лизингови договори
Обезценка на главница по предоставени заеми
Общо
Финансови позиции, нетно

11

15

11
1

12
-

8,125

9,448

(1,808)

(1,584)

(1,110)

(1,471)

(526)

(723)

(35)

(148)

(1)

(23)

(3,480)

(34)
(3,983)

4,645

5,465

13. НАЧИСЛЕНА / (ВЪЗСТАНОВЕНА) ОБЕЗЦЕНКА НА ИМОТИ,
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И НА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, НЕТНО

Обезценка на имоти, машини и съоръжения
Възстановени обезценки на имоти, машини и съоръжения
Общо

2010
BGN '000

2009
BGN '000

3,203
(31)
3,172

891
(1,591)
(700)

В резултат на прегледа от лицензираните оценители и направения анализ от ръководството, е
взето решение да се признаят в отчета за доходите възстановени обезценки на имоти в размер на 31 х.
лв. (2009 г.: 66 х. лв.) и машини и съоръжения - няма (2009 г.: 1,525 х. лв.). Възстановената обезценка
на имоти, машини и съоръжения е призната на база справедливи стойности, определени от
лицензиран оценител и се дължи на настъпили промени при експлоатацията на активите и
очакванията на ръководството за тяхната бъдеща натовареност.
Към 31.12.2010 г. е направен преглед на имотите, машините и съоръженията и на разходите за
придобиване на ДМА на Групата от лицензирани оценители, за да се установи дали е налице
необходимост от обезценка. На базата на този преглед и направен анализ от ръководството, в отчета
за доходите за 2010 година е включена обезценка на имоти, машини и съоръжения в размер на 3,203
х. лв. (2009 г.: 891 х. лв.). (Приложения № 2.34.7 и 18)
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14. РАЗХОДИ ПО
ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

СПРЕНИ

ПРОИЗВОДСТВЕНИ

ДЕЙНОСТИ

В

В част от дружествата от Групата е прекратена дейността “Цигарено производство” в
предходни периоди, като разходите за това производство са представени като негенериращи доходи
(непроизводителни). Причината за прекратяването са предприетите действия за преструктуриране на
Група Булгартабак. През 2010 година разходите са в размер на 101 х. лв. (2009 г.: 96 х. лв.).
В част от дружествата от Групата дейността “Манипулация на тютюни” не е осъществявана
през 2010 година, а разходите за нея в размер на 128 х. лв. (2009 г.: 140 х. лв.), са представени като
негенериращи доходи (непроизводителни). Дейността е спряна поради предприетите действия за
преструктуриране на Група Булгартабак. (Приложение № 2.34.5)

Амортизации
Заплати и възнаграждения
Материали
Социални осигуровки
Външни услуги
Общо

2010
BGN '000

2009
BGN '000

196
19
9
3
2
229

189
21
20
3
3
236

15. ПЕЧАЛБА ОТ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА
През 2009 г. са изключени от консолидация дъщерните дружества на Булгартабак - Холдинг
АД – Дулово Табак АД (в несъстоятелност) и Ямбол Табак АД (в несъстоятелност), поради
обявяването им в несъстоятелност и загубата на контрол от дружеството – майка. (Приложения № 2.5
и 42)

Изключени от консолидация дружества поради загуба на
контрол на друго основание

Балансова стойност на нетните активи към датата на
освобождаване поради загуба на контрол

-

(5,870)

Печалба от освобождаване от дъщерни дружества

-

5,870
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16. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
Основните компоненти на разхода за данъци върху печалбата за годините, завършващи на 31
декември са:

2010

2009

BGN '000

BGN '000

25,348
25,348

4,637
(6,835)
(2,198)

2,625

112

447

437

3,072

549

2010
BGN '000

2009
BGN '000

22,063
2,206

3,961
396

660

(659)

(139)

305

345

507

3,072

549

Отчет за доходите
Данъчна печалба за годината по дaнъчни декларации
Преоценъчен резерв, обложен в данъчните декларации
Данъчна печалба за годината
Текущ разход за данъци върху печалбата за годината – 10 % (2009
г.: 10 %)
Отсрочени данъци върху печалбата от:
Възникване и обратно проявление на временни разлики
Общо разход за данъци върху печалбата, отчетени в отчета за
доходите

Равнение на разхода за данъци върху печалбата, определен
спрямо счетоводния резултат
Счетоводна печалбa за годината
Данъци върху печалбата – 10 % (2009 г.: 10 %)
Постоянни разлики между счетоводната печалба и данъчната
печалба
Данъчни загуби, върху които не са признати активи
Ефект от трансформация на временни разлики в постоянни
Общо разход за данъци върху печалбата, отчетен в отчета за
доходите
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17. ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
Компонентите на друг всеобхватен доход са както следва:
2009

2010
Стойност
преди
данък

Данък

Стойност
нетно от
данък

Стойност
преди
данък

Данък

Стойност
нетно от
данък

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

Преоценка на ДМА
за сметка на
преоценъчен резерв

1,181

(118)

1,063

6,794

(679)

6,115

Обезценка на ДМА
за сметка на
преоценъчен резерв

(45)

5

(40)

(84)

8

(76)

Общо друг
всеобхватен доход
за годината

1,136

(113)

1,023

6,710

(671)

6,039

18. ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Машини и
съоръжения

Земя и сгради

Разходи за
придобиване на
ДМА

Други

Общо

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

Салдо на 1
януари

120,046

110,819

230,950

229,176

9,903

9,024

12,501

5,103

373,400

354,122

Придобити

274

-

387

280

97

184

26,224

14,288

26,982

14,752

Преоценка

1,683

9,794

141

-

-

-

-

-

1,824

9,794

Признаване на
вътрешно групова
сделка при
изключването
на дъщерно
дружество от
Групата

-

820

-

-

-

-

-

-

-

820

Трансфер
между сметки

773

-

13,289

5,619

661

1,002

(14,723)

(6,621)

-

-

Възстановена
обезценка

372

-

-

-

-

-

-

-

372

-

Отчетна
стойност

53

ГРУПА БУЛГАРТАБАК
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 година
Отписани

(1,033)

(306)

(3,045)

(4,125)

(121)

(284)

(177)

(269)

(18)

-

-

-

-

-

-

-

(18)

-

-

-

-

-

-

(23)

-

-

-

(23)

1,072

(1,081)

7

-

-

-

-

-

1,079

(1,081)

123,169

120,046

241,729

230,950

10,540

9,903

23,825

12,501

399,263

373,400

39,719

33,960

125,336

118,310

5,535

4,548

-

-

170,590

156,818

2,504

2,639

11,117

11,614

1,241

1,244

-

-

14,862

15,497

643

3,000

-

-

-

-

-

-

643

3,000

-

153

-

-

-

-

-

-

-

153

Начислена
обезценка

186

621

3,035

348

-

6

-

-

3,221

975

Възстановена
обезценка

341

(66)

-

(1,525)

-

-

-

-

341

(1,591)

(128)

(43)

(3,062)

(3,411)

(105)

(246)

-

-

-

-

-

-

-

(17)

-

-

Обезценка
Отписани
активи на
изключени от
Групата на
други
основания
дъщерни
дружества
Трансфер
от/(към)
нетекущи
активи
държани за
продажба
Салдо на 31
декември
Натрупана
амортизация
Салдо на 1
януари

Начислена
амортизация
за годината
Преоценка
Признаване на
вътрешно групова
сделка при
изключването
на дъщерно
дружество от
Групата

Отписана
амортизация
Отписана
амортизация
на изключени
от Групата на
други
основания
дъщерни
дружества

(4,376)

(4,984)

(3,295)

(3,700)

-

(17)
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Трансфер
от/(към)
нетекущи
активи
държани за
продажба
Салдо на 31
декември
Балансова
стойност на
31 декември
Балансова
стойност на 1
януари

545

(545)

6

-

-

-

-

-

551

(545)

43,810

39,719

136,432

125,336

6,671

5,535

-

-

186,913

170,590

79,359

80,327

105,297

105,614

3,869

4,368

23,825

12,501

212,350

202,810

80,327

76,859

105,614

110,866

4,368

4,476

12,501

5,103

202,810

197,304

Към 31.12.2010 г. дълготрайните материални активи на Групата включват земи на стойност
13,690 х. лв. (31.12.2009 г.: 12,518 х. лв.) и сгради с балансова стойност 65,669 х. лв. (31.12.2009 г.:
67,809 х. лв.).
Към 31.12.2010 г. разходите за придобиване на дълготрайни активи включват основно:
•

реконструкция и преустройство на линии за производство и опаковане на цигари – 14,607 х.
лв. (31.12.2009 г.: 4,234 х. лв.);

•

разходи за доставка и пуск на линии за производство на филтри – 4,324 х. лв. (31.12.2009 г.:
няма);

•

доставка на линия за раздуване на рязан тютюн – 2,911 х. лв. (31.12.2009 г.: няма);

•

газификация на парни котли – 376 х. лв. (31.12.2009 г.: 17 х. лв.);

•

разходи за изграждане на склад към филтърен цех – 289 х. лв. (31.12.2009 г.: 289 х. лв.);

•

платени аванси за придобиване на дълготрайни активи на обща стойност 165 х. лв.
(31.12.2009 г.: 680 х. лв.);

•

рекламни съоръжения – стелажи на стойност 145 х. лв. (31.12.2009 г.: 48 х. лв.);

•

доставка на лабораторни уреди – 99 х. лв. (31.12.2009 г.: няма);

•

разходи за изграждане на площадков газопровод – 64 х. лв. (31.12.2009 г.: 46 х. лв.);

•

доставка на газов хроматограф – 56 х. лв. (31.12.2009 г.: няма);

•

преустройство на ремонтна работилница в цигарено опаковъчен цех – 54 х. лв.; (31.12.2009 г.:
няма);

•

разходи за преустройство на климатична централа – няма (31.12.2009 г.: 5,576 х. лв.);

•

разходи за подмяна на водопроводна мрежа – няма (31.12.2009 г.: 311 х. лв.);

•

хидроизолация на склад – няма (31.12.2009 г.: 298 х. лв.);

•

доставка на прахов филтър – няма (31.12.2009 г.: 215 х. лв.);

•

филтър с водна завеса – няма (31.12.2009 г.: 111 х. лв.);

•

разходи за система FLEXPRESS – няма (31.12.2009 г.: 94 х. лв.);

•

реконструкция на работилница – няма (31.12.2009 г.: 92 х. лв.).
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Към 31.12.2010 г. дълготрайните материални активи на Групата включват дълготрайни активи
на дружество в ликвидация (Хасково Табак АД) на обща стойност 16,783 х. лв. (31.12.2009 г.: 17,716
х. лв.), в т.ч.:
•

земи – 1,602 х. лв. (31.12.2009 г.: 1,602 х. лв.);

•

сгради – 14,147 х. лв. (31.12.2009 г.: 14,879 х. лв.);

•

машини и съоръжения – 998 х. лв. (31.12.2009 г.: 1,199 х. лв.);

•

други дълготрайни активи – 36 х. лв. (31.12.2009 г.: 36 х. лв.).

Преглед за обезценка
Към 31.12.2010 г. и 31.12.2009 г. е направен преглед на дълготрайните материални активи, за
да се определи дали са настъпили условия за обезценка. На базата на извършения преглед от
независими лицензирани оценители и решения на ръководствата на дружествата, част от
дълготрайните материални активи в консолидирания финансов отчет за 2010 г. и 2009 г. са
обезценени.
Общият размер на отчетената в консолидирания финансов отчет за 2010 г. обезценка е 3,248
х. лв., в т.ч. 3,203 х. лв. в намаление на финансовия резултат за 2010 г. и 45 х. лв., в намаление на
преоценъчния резерв, от тях 9 х. лв. от обезценка на нетекущи активи, държани за продажба, преди
класифицирането им в групата на дълготрайните материални активи (2009 г.: 975 х. лв., в т.ч. 891 х.
лв. в намаление на финансовия резултат за 2009 г. и 84 х. лв. в намаление на преоценъчния резерв).
Въз основа на преглед от лицензирани оценители и направен анализ от ръководството към
31.12.2010 г. и 31.12.2009 г. е възстановена обезценка на сгради в размер на 31 х. лв. (2009 г.: 66 х.
лв.) и машини – няма (2009 г.: 1,525 х. лв.), която е отчетена в текущия финансов резултат.
(Приложения № 2.14, 2.34.7 и 13)

Преглед за преоценка
Към 31.12.2010 г. и 31.12.2009 г. ръководствата на дружествата от Група Булгартабак са
направили преглед на справедливите стойности, определени от независими лицензирани оценители
на имоти, машини и съоръжения с цел установяване на съществуването на условия за извършване на
преоценка. Въз основа на прегледа е определено, че за част от активите (земи и сгради), е налице
превишение на справедливата им стойност над тяхната балансова стойност.
Съгласно оценката на независимите оценители към 31.12.2010 г. и 31.12.2009 г.,
справедливата стойност на част от имотите (земи и сгради) превишава балансовата им стойност.
Разликите превишават приетите от Групата стойностни прагове за преоценка (над 10 000 лева и над
десет на сто (10 %) спрямо балансовата стойност на актива преди преоценката). Поради това, че
определените в оценителския доклад разходи за продажба (преките допълнителни разходи по
изваждане от употреба на актива) за активите от групи Земи и Сгради са съществени, са приложени
изискванията на МСС 36 Обезценка на активи и е извършено сравнение на преоценената
(справедлива) стойност на активите с възстановимата им стойност. За активите на част от
дружествата в Групата определената от оценителите стойност в употреба е по–ниска от
справедливата им стойност, намалена с разходите за продажба. Същата е приета за тяхна
възстановима стойност. (Приложения № 2.34.6 и 17)
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Ефектът от преоценката на активите към 31.12.2010 г. и 31.12.2009 г. е както следва:
Превишение на справедливата стойност на активите, намалена с разходите за продажба над
балансовата им стойност, отчетено за сметка на:

31.12.2010 г.
Увеличение на отчетната стойност
Увеличение на натрупаната
амортизация
Увеличение на преоценъчния
резерв

31.12.2009 г.
Увеличение на отчетната стойност
Увеличение на натрупаната амортизация
Увеличение на преоценъчния резерв

Земи

Сгради

Машини

Общо

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

924

759

141

1,824

-

643

-

643

924

116

141

1,181

Земи

Сгради

Общо

BGN’000

BGN’000

BGN’000

4,061

5,733

9,794

-

3,000

3,000

4,061

2,733

6,794

Ликвидационни оценки
Към датата на обявяване на Хасково Табак АД в ликвидация (31.03.2006 г.), дълготрайните
материални активи на дружеството са оценени на стойност, съгласно ликвидационна оценка за
употреба и продажба, определена от независими лицензирани оценители. В резултат на извършената
преоценка на активите и пасивите, в т. ч. на дълготрайните материални активи е формиран резерв от
преоценки при обявяване в ликвидация в размер на 2,434 х. лв. (Приложения № 2.10, 2.30 и 28)
Други данни
Открити въпроси по собствеността върху недвижими имоти
В част от дружествата от Групата все още има определени открити въпроси, свързани със
собствеността върху недвижимите имоти.
Към 31 декември 2010 г. в отчета на Групата са включени имоти, за които няма документи за
собственост или които са предмет на съдебни спорове - с балансова стойност в размер на 3,523 х. лв.
(31.12.2009 г.: 3,796 х. лв.). От тях за имоти на стойност 3,334 х. лв. (31.12.2009 г.: 3,380 х. лв.)
ръководствата на дружествата от Групата считат, че биха могли да си осигурят снабдяването с
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документи за собственост, а за имоти на стойност 189 х. лв. (31.12.2009 г.: 416 х. лв.) биха могли да
възникнат затруднения при доказване правото на собственост - поради претенции или невалидни
документи.
Булгартабак - Холдинг АД
Към 31.12.2010 г. дружеството не разполага с валиден документ за собственост на имот с
балансова стойност в размер на 12 х. лв. (31.12.2009 г.: 12 х. лв.), представляващ трафопост.
В отчета за финансовото състояние на дружеството към 31.12.2010 г. е включен имот – склад
в гр. Бургас с балансова стойност 562 х. лв. (31.12.2009 г.: 674 х. лв.), за който са установени неясноти
по отношение на правото на строеж, както и по отношение на собствеността върху първия етаж от
сградата. Балансовата стойност на спорната част от имота към 31.12.2010 г. е около 95 х. лв.
(31.12.2009 г.: около 114 х. лв.).
Асеновград Табак АД
Към 31.12.2010 г. дружеството е обезценило напълно стойността на търговски склад, за който
не разполага с документ за собственост. Балансовата стойност на актива към 31.12.2009 г. е била 48 х.
лв. По мнение на ръководството, дружеството би имало проблем при снабдяването с документ за
собственост.
София БТ АД
Към 31.12.2010 г. дружеството е отписало от финансовия си отчет земи с обща балансова
стойност 158 х. лв. и с площ 9,860 кв. м., намиращи се в гр. София, кв. Суходол, за които не разполага
с документ за собственост. (Приложение № 2.34.8)
В състава на дълготрайните материални активи на дружеството е включена и двуетажна
административно-битова сграда, находяща се на територията на община Самоков с балансова
стойност 82 х. лв. (31.12.2009 г.: 85 х. лв.), която е построена с право на строеж върху земя, която не е
собственост на София БТ АД.
Хасково Табак АД (в ликвидация)
Към 31.12.2010 г. в отчета за финансовото състояние на дружеството са включени имоти с
отчетна стойност 314 х. лв., за които дружеството не разполага с валидни документи за собственост,
както следва: терени, внесени като апортна вноска на основание заповед на Министъра на търговията
и туризма от 1997 г., въз основа на която е издадено Решение на Окръжен съд Хасково от 1997 г. по
фирменото дело на дружеството, за увеличаване на капитала с тяхната стойност. Посочените терени
са с неизяснен статут и предвид липсата на каквито и да било други документи ръководството на
дружеството е отразило загуби от обезценка в размер на 314 х. лв. в предходни периоди.
Към 31.12.2010 г. в отчета за финансовото състояние на дружеството са включени земи и
сгради с балансова стойност 3,334 х. лв. (31.12.2009 г.: 3,380 х. лв.) за които дружеството няма
документи за собственост, но за които ръководството на дружеството не очаква възникване на
проблем за осигуряването на такива.
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Тежести върху активи
Към 31.12.2010 г. има учредени тежести върху дълготрайни материални активи на Групата,
както следва:
•

Залози – 38,734 х. лв. (31.12.2009 г.: 36,868 х. лв.);

•

Възбрани – 12,173 х. лв. (31.12.2009 г.: 13,059 х. лв.);

•

Ипотеки – 4,400 х. лв. (31.12.2009 г.: 4,048 х. лв.).

19. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Търговски марки
Отчетна стойност

2010

2009

BGN '000 BGN '000

Салдо на 1 януари

Софтуер
2010

Други
2009

BGN '000 BGN '000

2010

Общо
2009

BGN '000 BGN '000

2010

2009

BGN '000 BGN '000

4,030

3,885

517

592

247

714

4,794

5,191

Придобити

-

-

6

6

43

269

49

275

Трансфер между сметки

-

145

17

41

(17)

(186)

-

-

Отписани

-

-

(23)

(122)

(164)

(550)

(187)

(672)

4,030

4,030

517

517

109

247

4,656

4,794

3,435

2,983

407

458

11

538

3,853

3,979

595

452

56

69

11

9

662

530

Отписана амортизация

-

-

(22)

(120)

-

(536)

(22)

(656)

Салдо на 31 декември

4,030

3,435

441

407

22

11

4,493

3,853

-

595

76

110

87

236

163

941

595

902

110

134

236

176

941

1,212

Салдо на 31 декември
Натрупана амортизация
Салдо на 1 януари
Начислена амортизация за
годината

Балансова стойност на 31
декември
Балансова стойност на 1 януари

Най-разпространените марки цигари на база приходи на Групата са:
•

за вътрешен пазар – Виктори, Ева, ММ, GD и Средец;

•

за износ – Престиж, Виктори, ММ и Ева.

Булгартабак - Холдинг АД е регистрирал съвместно с други лица следните марки цигари: US
Mild ultra smoker и Charlie.
Използваните от Групата софтуери включват основно продукти на Майкрософт и продукти за
обработка на счетоводната информация и работните заплати.
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Другите нематериални активи са на стойност 87 х. лв. - разходи за енергиен и технически
паспорт на сгради (31.12.2009 г.: 236 х. лв., в т. ч. 97 х. лв. разходи за енергиен и технически паспорт
на сгради и 139 х. лв. разходи за регистрация на нови търговски марки на цигари).
Към 31.12.2009 г. е направен преглед за обезценка на притежаваните търговски марки за
цигари и ръководството на Групата е определило, че не са налице условия за извършване на
обезценка.

20. ИНВЕСТИЦИИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА

Име

Страна 31.12.2010
BGN '000

Интернешънъл Асет Банк АД

България

Общо

320

% на
участие

1.60 %

320

31.12.2009
BGN '000
320

% на
участие

1.60 %

320

Инвестициите на разположение за продажба са оценени по себестойност, поради липса на
котирана пазарна цена на активен пазар и невъзможност да се определи справедливата им стойност
надеждно.
Инвестициите в дружества, в които дружеството-майка е загубило контрола, са с нулева
балансова стойност към датата на която престават да бъдат дъщерни, поради което стойността с
която са признати в отчета за финансовото състояние на Групата е нула.
Преглед за обезценка
През текущия период е извършен преглед за обезценка на стойността на инвестициите на
разположение за продажба. Инвестициите в Интернешънъл Асет Банк АД не са обезценени,
доколкото не може надеждно да се определи тяхната справедлива стойност към края на отчетния
период - нито, чрез котировки на пазарни цени, нито чрез други оценъчни методи. Ръководството е на
мнение, че техните балансови стойности не превишават евентуалната им възстановима стойност.
(Приложения № 1.4, 2.5, 2.17 и 2.34.11)

21. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Гаранционен депозит в чужбина
Предплатени наеми (такси)
Дългосрочни търговски вземания

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

571
563
79

528
615
1,359
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Предоставени заеми на служители
Общо

5
1,218

7
2,509

Гаранционен депозит
Гаранционният депозит в размер на 571 х. лв. (31.12.2009 г.: 528 х. лв.) включва преведени от
Булгартабак - Холдинг АД парични средства по специални ескроу сметки във връзка със сключени
споразумения по съдебни дела на територията на САЩ.
През 2004 г. щата Луизиана и щата Тенеси, а през 2005 г. Общността Вирджиния, САЩ са
завели граждански дела срещу Булгартабак – Холдинг АД с претенция за невнесени суми в
Официален гаранционен фонд във връзка с продажба на цигари на територията на щата (Общността).
Делата са прекратени със сключване на споразумения между дружеството и щата Луизиана, щата
Тенеси, респ. Общността Вирджиния (съответно през 2008 г., 2007 г. и 2006 г.), в изпълнение на
които са депозирани средства по ескроу сметки чрез ескроу агента (Сън Тръст Банк). Сумата на
споразумението с щата Луизиана в размер на 93 х. щ. д. (138 х. лв.) - за срок от 19 години, сумата на
споразумението с щата Тенеси е в размер на 197 х. щ. д. (290 х. лв.) - за срок от 25 години, а
споразумението с Общността Вирджиния е за 97 х. щ. д. (143 х. лв.) - за срок от 18 години.
Ескроу агентът - Сън Тръст Банк инвестира и ре-инвестира всички налични суми по ескроу
сметките във Фонд (на ескроу – агента), опериращ с американски съкровищни ценни книги и
инструменти на американския паричен пазар. Лихвеното равнище се определя с варираща лихва
(доходност) на Фонда.
Дългосрочна част на предплатени наеми (такси)

Дългосрочна част на предплатени наеми (такси)
Краткосрочна част на предплатени наеми (такси)
Общо

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

563
62

615
64

625

679

През 2007 г. Булгартабак - Трейдинг ЕАД е заменило по договор с Община Стара Загора
урегулиран поземлен имот в гр. Стара Загора, срещу придобиването на следните права:
•

да изгради от името на Общината и за своя сметка 50 броя заслони на автобусни спирки по
одобрен от Община Стара Загора проект и схема;

•

да изгради и разположи на автобусните спирки преместваеми търговски обекти (павилиони)
по одобрен проект за извършване на търговска дейност, с право на ползване от 10 години;

•

да монтира до изградените от дружеството заслони на автобусни спирки и търговски обекти

към тях светещи рекламни пана с рекламна площ до 5 кв. м. и да ги използва за извършване
на рекламна дейност, за срок от 10 г.
Осъществяването на проекта на територията на гр. Стара Загора се забавя, поради
неизпълнение от страна на Община Стара Загора на задълженията си по договора. Към 31.12.2010 г.
са поставени 30 павилиона и 36 заслона от предвидените в договора - 50 павилиона и 50 заслона.
Общината не е подготвила част от терените за поставяне на заслоните и търговските обекти, за които
Булгартабак – Трейдинг ЕАД има издадени разрешения. Допълнително за част от обектите Община
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Стара Загора не е издала разрешения за поставянето им. Ръководството на Групата е предприело
действия за решаване на проблема. По инициатива на Булгартабак – Трейдинг ЕАД са подписани
протоколи с Община Стара Загора, с които се констатират датите на ефективното поставяне на
всички търговски обекти и заслони, и е направено предложение за промяна на договора, с което да се
отрази фактическото положение по изпълнението му.
Предплатените наеми (такси) на общината са оценени по справедливата стойност на
заменения актив - 490 х. лв., която е определена от независим лицензиран оценител към датата на
подписване на договора. Предплатените наеми (такси) са разсрочени до 2020 г. и ще бъдат текущо
признавани през следващите отчетни периоди – пропорционално на времето за използване на всеки
обект.
През 2009 г. Булгартабак - Трейдинг ЕАД е спечелил конкурс организиран от Община Шумен
за отдаване под наем за срок от 10 години на 10 броя места за поставяне на преместваеми обекти за
търговска дейност и 10 броя витрини за разполагане на рекламни съоръжения, като вместо заплащане
на наемна цена и цена на услуга за поставяне на реклама, дружеството се задължава да изработи,
постави и поддържа спирки на градския транспорт. Договорът за отдаване под наем между Община
Шумен и Булгартабак - Трейдинг ЕАД е подписан през месец юни 2009 година.
Стойността на получените права в замяна на активи (спирки) е 239 х. лв. и е както следва:
предплатен наем за поставяне на 10 броя павилиони за срок от 10 години, в размер на 119 х. лв. и
предплатени такси за разполагане на 10 броя рекламни съоръжения за същия срок, в размер на 120 х.
лв. Предплатените наеми (такси) ще бъдат текущо признавани през следващите отчетни периоди –
пропорционално на времето за използване на всеки обект.
Дългосрочни търговски вземания
В стойността на дългосрочните търговски вземания към 31.12.2010 г. са включени вземания
по сключено споразумение за разсрочено плащане между Булгартабак - Холдинг АД от една страна и
от друга Дупница Табак АД.
Споразумението с Дупница Табак АД е сключено през 2005 година с цел погасяване на
просрочени към този момент търговски задължения на дружеството към Булгартабак - Холдинг АД.
Поради неспазване на погасителния план, вземането е обезценявано през предходни периоди и е
предоговорен първоначалният погасителен план. Крайният падеж на задълженията, съгласно
погасителния план е 30.07.2012 г. Дължимите вноски след 31.12.2011 г. в размер на 699 х. лв. и с
балансова стойност 79 х. лв. са представени като дългосрочни търговски вземания. Вземането е
обезпечено с ипотека на недвижими имоти.
Предоставени заеми на служители
Булгартабак - Холдинг АД е предоставил дългосрочни заеми на свои служители, съгласно
условията, предвидени в Колективния трудов договор (КТД). Към 31.12.2010 г. същите са с
номинална стойност в размер на 9 х. лв. и с балансова стойност – 8 х. лв. Дългосрочна част – 5 х. лв.
(31.12.2009 г.: 7 х. лв.) и краткосрочна част – 3 х. лв. (31.12.2009 г.: 7 х. лв.). Крайният срок за
издължаване на заемите е 2013 година. Сумите се олихвяват с лихвен процент равен на 1/3 от ОЛП,
съгласно предвидените условия в действащия към датата на предоставяне на заемите КТД.
Дължимите вноски след 31.12.2011 г. са представени като дългосрочни вземания по предоставени
заеми на служители.
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Вземанията са представени по амортизируема стойност чрез прилагане на метода на
ефективния лихвен процент, като очакваните парични потоци, съгласно договорите за заем са
дисконтирани с ефективен лихвен процент, който е обявен от БНБ в лева за дългосрочни кредити за
домакинства. Разликата между отчетната стойност на вземането и неговата нетна настояща стойност
е отчетена като обезценка.

22. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

Тютюни
Материали и консумативи
Цигари
Тютюневи жили
Незавършено производство
Материали в процес на доставка
Разходи за изкупуването на тютюн
Стоки
Общо

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

96,052
27,095
8,021
473
383
151
90
86

80,246
30,659
1,368
787
206
525
60

132,351

113,851

Тютюни
Наличните към 31 декември тютюни включват:
Количество / тона
31.12.2010
31.12.2009
МФТ
Суров тютюн
Общо

13,855
1,058
14,913

13,948
3,049
16,997

BGN '000
31.12.2010
31.12.2009
91,478
4,574
96,052

68,208
12,038
80,246

Наличните към 31 декември тютюни са представени в баланса по:

Цена на придобиване / себестойност
Нетна реализуема стойност
Общо

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

94,165
1,887
96,052

72,939
7,307
80,246

През 2010 г. и 2009 г. ръководството е взело решение да не се извършва обезценка на тютюни,
въз основа извършен преглед от комисии от специалисти, които са установили, че състоянието на
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тютюните е добро и че са обезпечени с производство за две години или с договори за реализация.
Тяхната нетна реализуема стойност е по - висока от балансовата им стойност.
Съотношението между наличните български и вносни тютюни е следното:
Количество / тона
31.12.2010
31.12.2009
Български
Вносни
Общо

7,819
7,094
14,913

10,849
6,148
16,997

BGN '000
31.12.2010
31.12.2009
38,409
57,643
96,052

43,686
36,560
80,246

Запасите от тютюн към 31 декември включват основно следните произходи:

Виржиния
Ориенталски
Бърлей
Тютюни в процес на доставка
Други
Общо

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

44,171
20,473
10,953
16,401
4,054
96,052

34,912
26,912
8,938
5,571
3,913
80,246

Тютюните в процес на доставка включват фактурирани през 2010 г. (респ. 2009 г.) тютюни,
реално доставени в началото на 2011 г. (респ. в началото на 2010 г.).
Запасите на тютюни се намират в четири от дружествата на Групата – Благоевград БТ АД,
София БТ АД, Плевен БТ АД и Булгартабак - Холдинг АД.
Материали и консумативи
31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

Спомагателни материали
Резервни части
Други

13,991
8,669
4,435

17,615
8,309
4,735

Общо

27,095

30,659

Спомагателните материали включват основно: цигарена хартия, коркофан, пачки и изрезки,
соуси и аромати, филамент, алуминиево фолио, филтри, полипропилен, кашони и други.
Другите материали включват основно горива и смазочни материали, рекламни материали,
инструменти и други.

64

ГРУПА БУЛГАРТАБАК
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 година

Към 31 декември 2010 г. и 31 декември 2009 г. е извършена обезценка на спомагателни
материали, които са залежали и са с остарял дизайн, или по преценка на ръководството не се
предвижда да се използват.
Към 31 декември 2010 г. са обезценени резервни части, които са залежали или са свързани с
дълготрайни материални активи, които не се използват или се използват силно лимитирано в
производствената дейност.
Наличните към 31 декември цигари са представени в баланса по:
31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

Цена на придобиване / себестойност
Нетна реализуема стойност

8,021
-

1,364
4

Общо

8,021

1,368

Към 31 декември 2010 г. и 31 декември 2009 г. е извършена обезценка до нетна реализуема
стойност на залежали цигари и на цигари, произведени по конкретни поръчки на клиенти за износ, от
които в последствие клиентите са се отказали.
Към 31.12.2010 г. има учредени залози върху материални запаси като обезпечение по
ползвани банкови кредити. Учредените тежести са върху тютюни с балансова стойност 15,510 х. лв.
(31.12.2009 г.: 21,384 х. лв.). (Приложения № 2.20 и 2.34.10)

23. ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ

Вземания от клиенти
Обезценка на вземания от клиенти
Предоставени аванси на доставчици
Обезценка на предоставени аванси
Общо

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

24,107
(1,194)
2,643
(33)
25,523

172,960
(1,321)
1,397
(58)
172,978

В Групата е определен обичаен кредитен период до 90 дни, в зависимост от вида на
вземанията и контрагентите, като за този период вземанията се представят по номинал без натрупана
обезценка и е прието да не се начисляват лихви по тях.
След изтичане на обичайния или конкретно договорен кредитен период (ако има такъв), се
прави преглед на цялата експозиция на контрагента и се преценява наличието на условия за
обезценка.
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Вземания от клиенти
Към 31.12.2010 г. вземанията от клиенти, които са текущи и с ненастъпил падеж за плащане
са 22,876 х. лв. (31.12.2009 г.: 171,534 х. лв.).
Възрастовата структура на просрочените вземания от клиенти на база договорени периоди
за плащане (от датата на възникването им), за които не е отчетена обезценка, е както следва:

от 121 до 180 дни
от 181 до 365 дни
над 1 година
над 2 години
Общо

31.12.2010
BGN '000
12
21

31.12.2009
BGN '000
42
1
50

33

93

Възрастовата структура на вземанията от клиенти на база договорени периоди за плащане
(от датата на възникването им), за които е преценено наличието на риск от несъбираемост и е
отчетена обезценка, е както следва:
31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

10
1,188

1
1,332

1,198
(1,194)

1,333
(1,321)

4

12

2010

2009

BGN '000

BGN '000

Салдо в началото на годината
Отчетени обезценки
Курсови разлики
Коректив на вземания от клиенти
на изключени дружества
Прекласифицирани в присъдени вземания
Отписани суми като несъбираеми
за сметка на коректива
Възстановена обезценка

1,321
147
23

1,452
2
(4)

-

(1)

-

(36)

(276)

(92)

(21)

-

Салдо в края на годината

1,194

1,321

над 1 година
над 2 години
Общо обезценени просрочени вземания
по отчетна стойност
Натрупана обезценка
Общо

Движение на коректива за обезценка на вземания от клиенти:
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Вземанията от клиенти, обезпечени и необезпечени, са както следва:

Вземания обезпечени с издадени записи на заповед
Вземания обезпечени с банкови гаранции
Вземания обезпечени с ипотека
Общо обезпечени вземания по отчетна стойност
Общо обезпечени вземания
Необезпечени вземания
Натрупана обезценка
Общо необезпечени вземания
Общо

2010

2009

BGN '000
10,682

BGN '000
164,301

5,600

-

1,276
17,558
17,558
6,549
(1,194)

1,312
165,613
165,613
7,347
(1,321)

5,355

6,026

22,913

171,639

Вземанията от клиенти са свързани с:
31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

360
179

3,735
1,820
164

539

5,719

20,854
1,276

164,967
1,829

1,236

206

202

239

Общо вземания от местни клиенти
по отчетна стойност

23,568

167,241

Общо вземания по отчетна стойност

24,107

172,960

Натрупана обезценка

(1,194)

(1,321)

Общо

22,913

171,639

Вземания от чуждестранни клиенти за:
Износ на цигари
Износ на тютюни
Други

Общо вземания от чуждестранни клиенти
по отчетна стойност
Вземания от местни клиенти за:
Продажба на цигари
Възнаграждение за търговско посредничество
Продажба на тютюни
Други

Вземанията от клиенти на Групата в голямата си част са от дистрибутори на цигари.
Вземанията по отчетна стойност от клиенти са:
•

в лева 23,568 х. лв. (31.12.2009 г.: 167,241 х. лв.);

• във валута 539 х. лв. (31.12.2009 г.: 5,719 х. лв.).
Валутните вземания са основно в щатски долари и евро.
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Предоставени аванси на доставчици

Аванси за доставка на материални запаси
Аванси за услуги
Аванси за доставка на тютюни
Общо аванси по отчетна стойност
Обезценка на вземания по аванси
Общо

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

2,436
121
86
2,643
(33)
2,610

1,244
77
76
1,397
(58)
1,339

Вземанията по отчетна стойност от предоставени аванси на доставчици са:
•

в лева 1,375 х. лв. (31.12.2009 г.: 908 х. лв.);

• във валута 1,268 х. лв. (31.12.2009 г.: 489 х. лв.).
Валутните вземания са основно в щатски долари и евро.

24. ДРУГИ ТЕКУЩИ АКТИВИ

Съдебни и присъдени вземания
Данъци за възстановяване
Вземания от изключени дружества
Други вземания
Предплатени разходи за бъдещи периоди
Обезценка на вземания
Общо

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

6,233
3,073
378
394
428
(6,503)
4,003

6,262
5,154
6,677
615
653
(12,929)
6,432

Съдебни и присъдени вземания
31.12.2010
BGN '000
Съдебни и присъдени вземания по отчетна стойност
Обезценка на вземания
Общо

6,233
(6,039)
194

31.12.2009
BGN '000
6,262
(6,044)
218

Необезценени съдебни и присъдени вземания има в следните дружества от Групата:

Булгартабак - Холдинг АД
Плевен БТ АД

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

110
44

106
66
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Хасково Табак АД (в ликвидация)
Благоевград БТ АД
София БТ АД
Други дружества
Общо

18
17
4
1
194

18
23
4
1
218

Част от съдебните вземания са по повод на обжалвани данъчни ревизионни актове, по които
са платени суми за процесуално представителство и съдебни такси, в размер на 107 х. лв. (31.12.2009
г.: 105 х. лв.).
Данъци за възстановяване

ДДС за възстановяване
Данъци от печалбата
Акциз
ДДФЛ
Други данъци
Общо

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

1,485
1,344
220
5
19
3,073

1,139
3,166
828
3
18
5,154

Вземанията от изключени дъщерни дружества включват вземания от неконсолидирани
дружества в страната и задгранични дружества:

Вземания от дружества в страната
Вземания от задгранични дружества
Общо вземания по отчетна стойност
Обезценка на вземания
Общо

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

303
75
378
(378)
-

6,263
414
6,677
(6,677)
-

Вземанията от изключени дружества в страната са от следните дружества:

Дулово Табак АД
Видин Табак АД
Харманли Табак АД
Ямбол Табак АД
Общо вземания по отчетна стойност
Обезценка на вземания
Общо

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

303
303
(303)
-

345
5,711
127
80
6,263
(6,263)
-
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Вземанията от изключени задгранични дружества са от следните задгранични дружества:

Болгарский Табак ООД, Калининград
СК Булгартабак АД, Подолск
Булгартабак Ром АД, Лупени
Общо вземания по отчетна стойност
Обезценка на вземания
Общо

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

74
1
75
(75)
-

74
1
339
414
(414)
-

Вземанията от изключени дъщерни дружества са обезценени до 100 % от отчетната им
стойност, защото значителна част от тях са просрочени повече от една година, а самите дружества са
в тежко финансово състояние и/или са в процедура по несъстоятелност и не разполагат с финансови
средства за уреждане на задълженията си. Ръководството ги е оценило като несъбираеми.
Други вземания

Предоставени депозити и гаранции на контрагенти
Вземания от социалното осигуряване
Префактурирани разходи
Префактурирани суми на тютюнопроизводители
Предоставен заем на продадено дъщерно дружество
Краткосрочна част на заеми на служители
Вземания по липси и начети
Вземания за лихви и неустойки по предоставени заеми
Вземания от застрахователни дружества
Други
Общо други вземания по отчетна стойност
Обезценка на вземания
Общо

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

173
61
26
20
13
3
3
2
93
394
(86)
308

214
51
35
20
12
7
5
200
71
615
(208)
407

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

169
67
60
49
38
20

173
70
116
148
30

Предплатени разходи за бъдещи периоди

Застраховки
Наеми
Реклама
Предплатени разходи за изкупуване на тютюни
Предплатени такси по обслужване на банкови кредити
Абонаменти
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Медицинско обслужване
Предплатени вноски за допълнително осигуряване
Други
Общо

15
10
428

89
8
19
653

25. ДЕПОЗИТИ В ТЪРГОВСКИ БАНКИ
Към 31.12.2010 г. в Групата няма предоставени депозити в търговски банки (с оригинален
матуритет между 3 и 6 месеца).
Към 31.12.2009 г. депозитите в търговски банки (с оригинален матуритет между 3 и 6 месеца)
са в размер на 12,487 х. лв. Те са в лева. Включените лихви по депозити са в размер на 487 х. лв.

26. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Разплащателни сметки
Краткосрочни депозити
Блокирани парични средства
Парични средства в каса
Парични средства на дружество в ликвидация
в т. ч. блокирани
Парични средства във Фондация ФФСРПБТХ с целево
предназначение
Подотчетни лица
Други
Общо

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

134,508
48,484
431
119
20
18

86,301
46,937
85
133
485
444

8

9

-

1

25
183,595

33
133,984

Наличните към 31 декември парични средства са по разплащателни сметки и
краткосрочни депозити на Групата основно в следните банки: Корпоративна Търговска Банка АД,
ING Банк, БНП Париба АД, Юробанк И Еф Джи България АД, Общинска банка АД, Инвестбанк АД,
Ситибанк Н.А. България АД, Първа инвестиционна банка АД, Интернешънъл Асет Банк АД, Уни
Кредит Булбанк АД, Търговска банка Д АД и Райфайзен Банк АД.
Най-голям дял от паричните наличности са съсредоточени в следните дружества Благоевград
БТ АД, Булгартабак - Холдинг АД, София БТ АД, Плевен БТ АД и Булгартабак – Трейдинг ЕАД.
Парични средства за целите на съставянето на отчета за паричните потоци:
Начислените лихви по срочни депозити с оригинален матуритет до 3 месеца и трайно
блокираните парични средства не се включват като част от паричните средства при съставянето на
отчета за паричните потоци.
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31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

Парични средства и парични еквиваленти представени
в отчета за финансовото състояние
Блокирани парични средства
Блокирани парични средства на дружество в ликвидация
Вземания за лихви по депозити

183,595
(431)
(18)
(138)

133,984

Парични средства и парични еквиваленти в отчета за
паричните потоци

183,008

133,340

(85)
(444)
(115)

27. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ, ДЪРЖАНИ ЗА ПРОДАЖБА
Земи
2010

Отчетна
стойност

Сгради

Други

2009

2010

2009

BGN '000 BGN '000

BGN '000

BGN '000

2010

Общо
2009

2010

2009

BGN '000 BGN '000

BGN '000

BGN '000

Салдо на 1
януари

161

-

920

-

14

215

1,095

215

Продадени

-

-

-

-

(7)

(201)

(7)

(201)

Обезценка

-

-

(9)

-

-

-

(9)

-

161

(911)

920

(7)

-

(1,079)

1,081

Трансфер
от/(към) имоти,
машини и
съоръжения

(161)

Салдо на 31
декември

-

161

-

920

-

14

-

1,095

Натрупана
амортизация
Салдо на 1
януари

-

-

545

-

13

207

558

207

Продадени

-

-

-

-

(7)

(194)

(7)

(194)

-

-

(545)

545

(6)

-

(551)

545

-

-

-

31

-

-

-

31

Трансфер
от/(към)
имоти,
машини и
съоръжения, в
т.ч.
начислена
амортизация за
периода до
датата на
класифициране
като нетекущи
активи
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Салдо на 31
декември

-

-

-

545

-

13

-

558

Балансова
стойност на
31 декември

-

161

-

375

-

1

-

537

Справедлива
стойност,
намалена с
разходите по
продажбите
към 31
декември
съгласно
оценка от
независими
оценители

-

161

-

375

-

-

-

536

Активите са класифицирани като нетекущи, държани за продажба на датите, на които са
изпълнени критериите за признаване - обявени са конкурси и/или търгове за продажба, процедурите
за продажба са в напреднал етап.
За част от активите, които са били класифицирани като нетекущи активи, държани за
продажба към 31.12.2009 г., е преустановено класифицирането им към 31.12.2010 г., поради това, че
те вече не отговарят на критериите на МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и
преустановени дейности.
Към 31.12.2010 г. и 31.12.2009 г. е направен преглед на нетекущите активи, държани за
продажба, за да се определи дали са настъпили условия за обезценка. На базата на извършения
преглед от независими лицензирани оценители и решения на ръководствата на дружествата, част от
нетекущите активи, държани за продажба преди да бъдат възстановени в групата на Имоти, машини и
съоръжения към 31.12.2010 г. са обезценени.
Общият размер на отчетената в консолидирания финансов отчет за 2010 г. обезценка на
нетекущи активи, държани за продажба е 9 х. лв., отчетена в намаление на преоценъчния резерв.
(Приложения № 2.19 и 2.34.2 )

28. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Основен акционерен капитал
Законови резерви
Преоценъчен резерв
Резерв за нетекущи активи, държани за продажба
Резерв от преоценки при обявяване на дружество в ликвидация

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

7,367
68,262
36,532
2,021

7,367
67,448
37,922
458
2,087
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Натрупани печалби
Общо

213,759
327,941

197,969
313,251

На проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на Булгартабак - Холдинг АД
през месец юни 2010 година, е взето решение за разпределение на дивиденти от печалбата за 2009 г. в
размер на 2,301 х. лв. (31.12.2009 г.: от печалбата за 2008 г. в размер на 26,504 х. лв.).
На проведено извънредно Общо събрание на акционерите на Булгартабак - Холдинг АД през
месец декември 2009 година, е взето решение за разпределение между акционерите на Булгартабак Холдинг АД на неразпределени печалби от минали периоди на дружеството в размер на 40,000 х. лв.
Разпределени дивиденти на акция

от печалбата за 2009 г.: 0,31 лева (за 2008 г.: 3,60 лева)
от неразпределени печалби: през 2010 г. няма (през 2009 г.: 5,43 лева)
Общо

2010
BGN '000

2009
BGN '000

2,301
2,301

26,504
40,000
66,504

Основен капитал
Към 31 декември 2010 г. регистрираният акционерен капитал на Булгартабак - Холдинг АД
възлиза на 7,367 х. лв., разпределен в 7,367,222 обикновени безналични поименни акции с право на
глас с номинална стойност на акция 1 лев.
Основен акционер в дружеството е Република България (Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма), който към 31.12.2010 г. притежава 79.83 % от капитала (31.12.2009 г.: 79.83
%).
Законовите резерви са формирани от разпределение на печалбата, съгласно изискванията на
Търговския закон и уставите на дружествата от Група Булгартабак.
Преоценъчният резерв е формиран на база извършените към 31.12.2000 г., 31.12.2005 г.,
31.12.2009 г. и 31.12.2010 г. преоценки на база оценки от независими лицензирани оценители. Той
съдържа положителната разлика между инфлираната балансова/балансовата стойност на
дълготрайните материални активи и новата им стойност, определена от оценителите към 31.12.2000
г., респективно към 31.12.2005 г., 31.12.2009 г. и 31.12.2010 г. Той е представен нетно от ефекта на
отсрочените данъци.
Преоценъчен резерв на дружество при обявяване в ликвидация
През 2006 година е извършена преоценка на активите и пасивите на Хасково Табак АД (в
ликвидация) към датата на обявяване на дружеството в ликвидация. Ликвидационната стойност на
дълготрайните материални активи е определена от лицензиран оценител, а разликата между
балансовата и ликвидационната им стойност е третирана като допълнителен специален преоценъчен
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резерв. През 2010 г. и 2009 г. част от активите са продадени, за които е изписан приспадащият се
резерв на стойност 66 х. лв. (2009 г.: 44 х. лв.). (Приложение № 2.30)
Участие на дружество в ликвидация в консолидираните резерви на Групата
В собствения капитал на Групата към 31.12.2010 г. и 31.12.2009 г. са включени резерви на
дружеството Хасково Табак АД (в ликвидация), както следва:

Законови резерви
Преоценъчни резерви
Резерв от преоценки на дружество при обявяване в ликвидация
Натрупани загуби
Общо

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

101
3,576
2,021

101
4,498
2,087

(31,000)
(25,302)

(30,592)
(23,906)

29. ДЪЛГОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ
Дългосрочните банкови заеми към 31.12.2010 г. са както следва:
вид договорен
валута размер в
оригинална
валута
(в хил.)

EUR
EUR

10,000
5,000

падеж

лихвен %

31.12.2010
дългосроч- краткосрочобщо
на част амортизируема
на част
стойност

10.08.2014 г.
20.03.2016 г.

3 мес. юрибор + 2,95 %
3 мес. юрибор + 5,75 %

BGN '000

BGN '000

BGN '000

2,558
4,224

3,050
1,004

5,608
5,228

6,782

4,054

10,836

Към 31.12.2010 г. в краткосрочната част е включена и сумата на задължението за лихви в
размер на 10 х. лв.
Дългосрочните банкови заеми към 31.12.2009 г. са както следва:
вид договорен
валута размер в
оригинална
валута
(в хил.)

EUR

5,000

падеж

лихвен %

31.12.2009
дългосроч- краткосрочобщо
на част амортизируема
на част
стойност

20.03.2016 г.

3 мес. юрибор + 5,75 %

BGN '000

BGN '000

BGN '000

5,230

1,007

6,237

5,230

1,007

6,237
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Към 31.12.2009 г. в краткосрочната част е включена и сумата на задължението за лихви в
размер на 11 х. лв.
Дългосрочните банкови заеми към 31 декември са предоставени на:
31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

4,224
2,558
6,782

5,230
5,230

Плевен БТ АД
София БТ АД
Общо

Дългосрочният заем на Плевен БТ АД е отпуснат за рефинансиране на инвестиционен кредит,
предоставен през 2006 г., а дългосрочният заем на София БТ АД е за покупка на дълготрайни
материални активи.
Предоставените обезпечения по дългосрочните кредити включват: залози на дълготрайни
активи – 41,035 х. лв. (31.12.2009 г.: 17,774 х. лв.), залози на материални запаси – 9,779 х. лв.
(31.12.2009 г.: 6,500 х. лв.), заложено право върху машини, които ще бъдат закупени и залог на
парични вземания за наличности по сметки в банката заемодател.

30. АКТИВИ И (ПАСИВИ) ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ
Отсрочените данъци върху печалбата към 31 декември в консолидирания отчет за
финансовото състояние са както следва:
Отсрочени данъци

2010

2009

BGN '000

BGN '000

Активи по отсрочени данъци

460

1,564

Пасиви по отсрочени данъци

(3,531)

(4,075)

Нетно салдо на отсрочени данъци върху печалбата - пасиви

(3,071)

(2,511)

Отсрочените данъци върху печалбата към 31 декември са свързани със следните обекти в
консолидирания отчет за финансовото състояние:
Описание на обектите

Имоти, машини и оборудване
в т.ч. преоценъчен резерв
Общо пасиви по отсрочени данъци

временна
разлика
31.12.2010
BGN '000
72,996
29,310
72,996

данък
31.12.2010
BGN '000

временна
разлика
31.12.2009
BGN '000

данък
31.12.2009
BGN '000

(7,300)
(2,931)
(7,300)

75,824
30,568
75,824

(7,582)
(3,057)
(7,582)
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Обезценка на материални запаси
Търговски и други задължения
Търговски и други вземания
Данъчна загуба за пренасяне
Вътрешногрупова печалба в МЗ
Нематериални активи
Общо активи по отсрочени данъци
Нетно салдо на отсрочени данъци
върху печалбата - пасиви

(9,439)
(22,159)
(2,338)
(2,408)
(4,715)
(1,237)
(42,296)

945
2,215
233
240
472
124
4,229

(11,217)
(19,483)
(10,483)
(6,079)
(2,400)
(1,055)
(50,717)

1,122
1,948
1,048
608
240
105
5,071

30,700

(3,071)

25,107

(2,511)

Признати в
други
компоненти
на
всеобхватния
доход

Салдо на 31
декември
2010

Изменението на отсрочените данъци за годината е както следва:
Отсрочени данъчни активи / (пасиви)

Салдо на 1 Признати в
печалбата
януари
2010 или загубата
за годината

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

Имоти, машини и оборудване
Обезценка на материални запаси
Търговски и други задължения
Търговски и други вземания
Данъчна загуба за пренасяне
Вътрешногрупова печалба в МЗ
Нематериални активи

(7,582)
1,122
1,948
1,048
608
240
105

169
(177)
267
(815)
(368)
232
19

113
-

(7,300)
945
2,215
233
240
472
124

Общо

(2,511)

(673)

113

(3,071)

Салдо на 1 Признати в
януари
печалбата
2009 или загубата
за годината

Признати в
други
компоненти
на
всеобхватния
доход

Салдо на 31
декември
2009

Отсрочени данъчни активи / (пасиви)

Имоти, машини и оборудване
Обезценка на материални запаси
Търговски и други задължения
Търговски и други вземания
Данъчна загуба за пренасяне
Вътрешногрупова печалба в МЗ
Нематериални активи

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

(7,733)

(520)

671

(7,582)

1764
1708
1026
235
437
105

(642)
240
22
373
(197)
-

-
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1,948
1,048
608
240
105
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Вътрешногрупова печалба в ДМА
Общо

22

(22)

-

-

(2,436)

(746)

671

(2,511)

Не са признати отсрочени данъчни активи върху:
Описание на обектите

Данъчни загуби за пренасяне
Търговски и други задължения
Дълготрайни материални активи
Търговски и други вземания
Нематериални активи
Обезценка на материални запаси
Други
Общо

временна
разлика
31.12.2010

данък
31.12.2010

временна
разлика
31.12.2009

данък
31.12.2009

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

(4,107)
(1,591)
(222)
(397)
(228)
(411)
(6,956)

411
159
22
40
23
41
696

(5,805)
(1,965)
(550)
(503)
(397)
(236)
(9,456)

581
196
55
50
40
24
946

При признаването на отсрочените данъчни активи е взета предвид вероятността отделните
разлики да имат обратно проявление в бъдеще и възможностите на съответното дружеството да
генерира достатъчна данъчна печалба. За посочените в горната таблица временни разлики не са
признати отсрочени данъчни активи, тъй като ръководството на Групата и на съответните дъщерни
дружества са преценили, че за пет годишен период от възникването им не се очаква да се генерират
достатъчни данъчнооблагаеми печалби, от които да се приспаднат тези разлики.
Намаляемите временни разлики, върху които не са признавани отсрочени данъчни активи,
имат неограничен срок за пренасяне с изключение на данъчните загуби. (Приложение № 2.31)

31. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ
Дългосрочните задължения при пенсиониране са свързани с персонала на следните
дружества:

Благоевград БТ АД
София БТ АД
Булгартабак - Холдинг АД
Плевен БТ АД
Асеновград Табак АД
Булгартабак - Трейдинг ЕАД
Общо

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

10,093
4,842
1,502
344
43
14
16,838

7,540
4,207
1,152
268
30
9
13,206
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В дъщерните дружества Шумен Табак АД и Хасково Табак АД (в ликвидация) по решение на
ръководството не е извършена актюерска оценка, тъй като същите са в процес на преструктуриране,
дейността им е силно лимитирана и броя на наетите по трудов договор лица е минимален. Към
31.12.2010 г. персоналът на тези дружества е 30 броя работници и служители или около 1,4 % от
общия персонал на Групата (31.12.2009 г.: 32 броя работници и служители, около 1,5 % от общия
персонал на Групата).
Задълженията към персонала при пенсиониране включват сегашната стойност на
дългосрочните задължения на дружествата за изплащане на обезщетения на наетия персонал към
31.12.2010 г. (респ. 31.12.2009 г.) при настъпване на пенсионна възраст.
Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Колективния трудов договор (КТД) на
дружествата, работодателят следва да изплаща обезщетения на работниците и служителите в размер
по 1 (едно) брутно трудово възнаграждение за всяка отработена календарна година в дружеството.
Поради извършената промяна в КТД в условията и размера на изплащаната сума при
пенсиониране по възраст и стаж, и по болест в сила от 2008 г. е изчислен разход за минал стаж.
За определяне на тези задължения към персонала в дружествата от Групата е извършена
актюерска оценка, като са ползвани услугите на сертифицирани актюери. На база на изготвените от
актюерите доклади е определено задължение към 31.12.2010 г. в размер на 16,838 х. лв. общо за
Групата (31.12.2009 г.: 13,206 х. лв.). Частта от непризнатата актюерска загуба, превишаваща 10 % ния коридор, изчислен спрямо крайното салдо на задължението по справедлива стойност, е прието да
се амортизира за пет годишен период от датата на възникване. За 2010 година е призната актюерска
печалба в размер на 181 х. лв. (2009 г.: 1,072 х. лв.).
Изменението в сегашната стойност на задълженията към персонала при пенсиониране е
както следва:

Сегашна стойност на задълженията на 1 януари
Непризната актюерска печалба / (загуба) на 1 януари
Непризнат разход за минал стаж на 1 януари
Задължение признато в баланса на 1 януари
Разход за лихви за периода
Разход за текущ трудов стаж
Разход за минал трудов стаж
Плащания през периода
Призната актюерска печалба
Сегашна стойност на задълженията на 31 декември
Непризната актюерска печалба на 31 декември
Непризнат разход за минал стаж на 31 декември
Задължение признато в баланса на 31 декември

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

27,649
4,187
(18,630)
13,206
1,895
1,817

31,380
(1,134)
(20,557)
9,689
1,940
1,736

1,241

1,241

(1,140)
(181)
31,655
2,572
(17,389)
16,838

(328)
(1,072)
27,649
4,187
(18,630)
13,206
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При определяне на сегашната стойност към 31.12.2010 г. са направени следните актюерски
предположения:
• смъртност – по таблицата за смъртност на НСИ, за общата смъртност на населението на
Република България за периода 2007 г. - 2009 г. ( 2009 г.: период 2005 г. - 2007 г.);
• темп на текучество – между 0 % до 16 %, в зависимост от пет обособени възрастови групи
(2009 г.: между 0 % до 16 %);
• дисконтов фактор - използвана е норма на база ефективен годишен лихвен процент i = 6,5 %
(2009 г.: 7,0 %), който съответства на дисконтов годишен процент (discount rate) d = 6,5 % (2009 г.:
7,0 %). Той се основава на доходността на емисиите на дългосрочни ДЦК (с 10 годишен матуритет).
Като се има предвид, че средният срок до пенсиониране е по-дълъг от 10 години, дисконтовата норма
е определена чрез екстраполация;
• предположението за бъдещото ниво на работните заплати се базира на предоставената информация
от ръководството на съответните дружества и е в рамките от 2 % до 5 % годишен ръст спрямо
предходния отчетен период (2009 г.: 0 % до 12 %). (Приложения № 2.29, 2.34.1 и 10)

32. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

-

20
20

Задължения по финансов лизинг
Общо
Нетекущото задължение към 31.12.2009 г. е на Благоевград БТ АД.

Задължения по финансов лизинг
Включените в баланса към 31 декември задължения по финансов лизинг са по договори за
придобиване на автомобили. Те са представени нетно от дължимата лихва и са както следва:
Срок
До една година
в т.ч. главница
лихва
Над една година
в т.ч. главница
лихва

31.12.2010
BGN’000
32
32
-

31.12.2009
BGN'000
24
23
1
20
20
-

Дължимите в рамките на следващите 12 месеца лизингови вноски са представени в баланса
като текущи задължения към доставчици, нетно от дължимата лихва. (Приложение № 2.27)
Сключените лизингови договори са в Благоевград БТ АД и София БТ АД.
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33. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ
31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

35,758
2,487
32
38,277

18,514
3,311
23
21,848

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

30,624
5,134
35,758

14,013
4,501
18,514

Задължения към доставчици
Получени аванси от клиенти
Краткосрочна част на задължения по финансов лизинг
Общо

Задълженията към доставчици са както следва:

Задължения към доставчици от чужбина
Задължения към доставчици от страната
Общо

Задълженията към доставчиците са възникнали основно по повод на доставки на основни и
спомагателни материали. Те са текущи и безлихвени и обичайно се погасяват до 90 дни от датата на
възникването им.
Задълженията към доставчици от страната са в лева.
Задълженията към доставчици от чужбина основно са в евро – 3,738 х. лв. (31.12.2009 г.: 1,269
х. лв.) и в щатски долари – 26,878 х. лв. (31.12.2009 г.: 12,721 х. лв.).
Получените аванси са:

Получени аванси от клиенти от чужбина
Получени аванси от клиенти от страната
Общо

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

2,480
7
2,487

3,301
10
3,311

Получените аванси са основно за продажба на преработени тютюни (МФТ) – 364 х. лв.
(31.12.2009 г.: 1,155 х. лв.) и за цигари – 2,117 х. лв. (31.12.2009 г.: 2,147 х. лв.).
Задълженията по получени аванси от страната са в лева.
Задълженията по получени аванси от чужбина са в евро – 1,089 х. лв. (31.12.2009 г.: 1,407 х.
лв.) и в щатски долари – 1,391 х. лв. (31.12.2009 г.: 1,894 х. лв.).

81

ГРУПА БУЛГАРТАБАК
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 година

34. КРАТКОСРОЧНИ БАНКОВИ ЗАЕМИ
Краткосрочните банкови заеми към 31 декември са предоставени на следните дружества от
Групата:

Плевен БТ АД
София БТ АД
Общо

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

6,486
6,486

6,497
10,206
16,703

Условията, при които са отпуснати банковите заеми са следните:
Вид договорен
валута размер на
кредита в
оригинална
валута
(в хил.)

EUR
EUR
EUR
EUR

3,323
10,000
13,000
3,323

падеж

07.10.2011 г.
10.10.2011 г.
10.10.2010 г.
07.10.2010 г.

лихвен %

3 мес. юрибор + 5,65 %
1 мес. юрибор + 2,65 %
юрибор + 2,65 %
3 мес. юрибор + 5,65 %

31.12.2010

31.12.2009

BGN '000

BGN '000

6,486
-

10,206
6,497

6,486

16,703

Към 31.12.2010 г. задълженията за лихви са 12 х. лв. (31.12.2009 г.: 12 х. лв.).
Предоставените от дружествата обезпечения по ползваните краткосрочни кредити включват:
залог на дълготрайни активи – 37,756 х. лв. (31.12.2009 г.: 45,291 х. лв.), залози на материални запаси
– 12,367 х. лв. (31.12.2009 г.: 21,530 х. лв.), залог на вземания – 8,336 х. лв. (31.12.2009 г.: – 8,336 х.
лв.).

35. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ

Акциз
Лихви за закъснели плащания
по данъци
ДДС
Данъчни задължения, установени с актове на митническите
органи
Данъци от печалбата
Данъци върху доходите на физическите лица

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

57,015

141,417

16,686

15,378

14,697

43,115

5,347

5,351

2,192
1,690

1,564
1,507
82

ГРУПА БУЛГАРТАБАК
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 година

Данъци при източника, данъци върху разходите и други
данъци
Общо

775

989

98,402

209,321

Задължения за данъци към 31.12.2010 г. по дружества:
в т.ч.

Благоевград БТ АД
София БТ АД
Хасково Табак АД (в ликвидация)
Булгартабак – Холдинг АД
Плевен БТ АД
Шумен Табак АД
Асеновград Табак АД
Булгартабак – Трейдинг ЕАД
Общо

31.12.2010
BGN '000

просрочени
BGN '000

Лихви
за просрочие
BGN '000

37,321
24,054
34,361
1,808
698
129
19
12
98,402

34,215
114
18
34,347

16,676
2
8
16,686

До датата на одобрение за издаване на консолидирания отчет в дружествата от Групата са
извършени ревизии и проверки, както следва:

Данъчни ревизии

По ЗДДС

Пълни
Ревизии

Национален
осигурителен
институт
Проверки

Булгартабак - Холдинг АД

до 30.04.2007

до 31.12.2006

до 30.06.2007

Булгартабак - Трейдинг ЕАД

до 31.07.2010

няма

няма

Асеновград Табак АД
Благоевград БТ АД
Плевен БТ АД
София БТ АД
Хасково Табак АД (в
ликвидация)
Шумен Табак АД

до 31.12.2008
до 31.08.2006
до 30.11.2009
до 31.03.2007

до 31.12.2007
до 31.12.2005
до 31.12.2008
до 31.12.2006

до 31.12.2008
до 31.12.2006
до 31.12.2006
до 31.12.2006

до 31.03.2006
до 30.09.2008

до 31.03.2006
до 31.12.2007

до 31.03.2006
до 30.06.2005

Дружества

Данъчна ревизия се извършва в петгодишен срок от изтичане на годината, през която е
подадена данъчната декларация за съответното задължение. Ревизията потвърждава окончателно
данъчното задължение на съответното дружество - данъчно задължено лице, освен в изрично
предвидените от законодателството случаи.
През 2007 г. със заповед на ТД “Големи данъкоплатци и осигурители” е открита пълна
данъчна ревизия за периода от 1.01.2003 г. до 31.12.2006 г. и по ДДС за периода от 1.05.2006 г. до
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30.04.2007 г. Издаден е Ревизионен акт (РА) от ТД "Големи данъкоплатци и осигурители", гр. София,
който е обжалван по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), в резултат на
което е връчено Решение на директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” –
София. С решението са потвърдени част от констатациите в РА, друга част от тях са изменени, а в
частта на определените задължения за корпоративен данък за 2004 година РА е отменен и са дадени
задължителни указания за извършване на нова ревизия. Потвърдената част на констатациите е
обжалвана пред Административен съд София. С решение от месец декември 2010 г. е уважена
частично жалбата на Булгартабак – Холдинг АД в частта относно допълнително определени
задължения по ЗДДС – непризнат данъчен кредит 145 х. лв. – главница, 26 х. лв. – лихви и
допълнително начислен корпоративен данък по ЗКПО за 2003 г., 2005 г. и 2006 г. в размер на 974 х.
лв. – главница и съответстващата им част от лихвите. В останалата част жалбата е отхвърлена.
Решението е обжалвано пред Върховния административен съд.
През 2008 г. е открито ново ревизионно производство за определяне на задълженията за
корпоративен данък за 2004 година. Издаден е Ревизионен акт през 2009 г. от ТД "Големи
данъкоплатци и осигурители", гр. София. Ревизионният акт е обжалван по реда на ДОПК, в резултат
на което е връчено Решение на директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”–
София. С решението са потвърдени констатациите в РА. Потвърдената част на констатациите е
обжалвана пред Административен съд София. С решение от месец януари 2011 година е уважена
изцяло жалбата на Булгартабак – Холдинг АД. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд. (Приложение № 37)
За обезпечаване на данъчни и други публични държавни вземания са наложени
ограничения върху имуществото на някои от дружествата в Групата:
•

Хасково Табак АД (в ликвидация) – недвижими имоти с обща балансова стойност към
31.12.2010 г. – 8,875 х. лв. (31.12.2009 г.: 9,561 х. лв.) и движимо имущество в размер на
646 х. лв. (31.12.2009 г.: 846 х. лв.);

•

Булгартабак - Холдинг АД – недвижими имоти с обща балансова стойност към 31.12.2010
г. – 2,490 х. лв. (31.12.2009 г.: 2,652 х. лв.);

•

Асеновград Табак АД – недвижим имот с балансова стойност към 31.12.2010 г. – 162 х.
лв. (31.12.2009 г.: няма).

36. ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Задължения към персонала
Задължения за социално осигуряване
Други текущи задължения
Общо

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

8,128
1,907
2,336
12,371

8,376
2,110
10,529
21,015
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Задължения към персонала

Текущи възнаграждения и заплати
Начислени суми за неизползван платен отпуск
Просрочени суми за възнаграждения и заплати
Начислени суми за социални придобивки и плащания
Начислени допълнителни възнаграждения от предходен
период
Начислени възнаграждения за времето на престои
Общо

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

4,927
2,976
119
58

4,005
4,171
22
60

48

48

8,128

70
8,376

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

999
423

1,116
599

326

393

144
15
1,907

2
2,110

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

832
456
385
360
104
54
33
33
9
70
2,336

832
405
8,146
360
354
54
67
31
12
151
21
96
10,529

Задължения за социално осигуряване

Текущи задължения за социално осигуряване
Задължения за осигуровки за неизползван платен отпуск
Осигуровки за начислени възнаграждения за времето на
престои
Главница и лихви по ревизионен акт
Осигуровки за просрочени суми за възнаграждения и заплати
Общо

Други текущи задължения

Задължения към фонд Тютюн – главница
Удръжки от работни заплати
Задължения за дивидент
Задължения към фонд Тютюн – лихва
Получени депозити по гаранции от контрагенти
Задължение за продуктова такса
Задължения по съдебни дела
Депозити за гаранции за управление, внесени от СД
Задължения по застраховки
Задължение за неплатена земя в Суходол
Задължения към изключени дъщерни дружества
Други
Общо
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Задълженията към фонд Тютюн представляват дължими вноски в размер на 2 % върху
стойността на реализирания износ на цигари и тютюн, възникнали до 31.12.2006 г. След тази дата не
се дължат такива вноски поради промяна в законодателството.
Задълженията за дивидент представляват разпределени печалби в полза на акционерите,
задълженията са в лева и безлихвени.
Задълженията по съдебни дела включват основно присъдени задължения с много висока
степен за негативен изход за Групата - 33 х. лв. (31.12.2009 г.: 67 х. лв.).

37. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ
Оперативен лизинг
Задължения по оперативен лизинг – Групата като лизингополучател
Към 31 декември част от дружествата в Групата са страна по договори (отменяеми) за
оперативен лизинг като наемател.

• Булгартабак - Холдинг АД
2010 г.

2009 г.

Няма

Наети офис помещения в гр. Видин – срок на
наемния договор 1 г. и 11 м., считано от
1.07.2008 г. Може да бъде прекратен с
едномесечно предизвестие.

Наети
автомобили
за
дейността
на
дружеството – срок на наемния договор до 3
г., считано от 26.10.2009 г. Може да бъде
прекратен с едномесечно предизвестие.
Месечният наем се определя в зависимост от
броя и марките на наетите автомобили.

Наети
автомобили
за
дейността
на
дружеството – срок на наемния договор до 3
г., считано от 26.10.2009 г. Може да бъде
прекратен с едномесечно предизвестие.
Месечният наем се определя в зависимост от
броя и марките на наетите автомобили.

Наета складова площ в гр. София – срок на
наемния договор 1 г. считано от 20.12.2010 г.
Може да бъде прекратен с едномесечно
предизвестие.

Наета складова площ в гр. София – срок на
наемния договор 3 г. считано от 2.01.2008 г.
Може да бъде прекратен с едномесечно
предизвестие.

Няма

Наета складова площ за съхранение на тютюн
в гр. Кърджали. Месечният наем се определя
в зависимост от фактически брой дни на
престой и тонаж на тютюните. Срокът на
наемния договор е 2 г. 11 м., считано от
22.05.2007 г. и същия може да бъде прекратен
с едномесечно предизвестие.

Наета складова площ в гр. Варна – срок на
наемния договор 1 г., считано от 17.06.2010 г.
Може да бъде прекратен с едномесечно
предизвестие.

Наета складова площ в гр. Варна – срок на
наемния договор 1 г., считано от 17.06.2009 г.
Може да бъде прекратен с едномесечно
предизвестие.
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• Асеновград Табак АД
2010 г.

2009 г.

Дружеството е сключило договор за наем на
сгради и терени, собственост на РКС –
Пловдив. Договорът е със срок една година и
се подновява всяка година.

Дружеството е сключило договор за наем на
сгради и терени, собственост на РКС –
Пловдив. Договорът е със срок една година и
се подновява всяка година.

• София БТ АД
2010 г.

2009 г.

Наем на административна сграда – срок на
договора 5 г., считано от 1.02.2008 г.

Наем на административна сграда – срок на
договора 5 г., считано от 1.02.2008 г.

Нает социален обект със срок на договора до
1 г., считано от 5.02.2010 г. Подновен с анекс
от 20.09.2010 г. за срок до 1 г.

Нает социален обект със срок на договора до 1
г., считано от 5.02.2009 г.

Нает социален обект със срок на договора до
1 г., считано от 5.02.2010 г. Подновен с анекс
от 17.06.2010 г. за срок до 1 г.

Нает социален обект със срок на договора до 1
г., считано от 5.02.2009 г.

Наети
автомобили
за
дейността
на
дружеството - срок на наемния договор до
31.07.2011 г.

Наети
автомобили
за
дейността
на
дружеството - срок на наемния договор до 3 г.,
считано от 4.07.2009 г.

Наем
на
целофанираща
машина
за
производство на цигари 100 мм МП. Срок на
договора 1 г., считано от 26.05.2010 г.

Наем
на
целофанираща
машина
за
производство на цигари 100 мм МП. Срок на
договора 1 г., считано от 26.05.2009 г.

Наем на складове – срок на договора 1 г.,
считано от 1.04.2010 г. Условие за
прекратяване на договора – изтичане на
срока.

Няма

• Булгартабак – Трейдинг ЕАД
2010 г.

2009 г.

Нает склад със срок на договора до 1 г.,
считано от 29.09.2010 г.

Нает склад със срок на договора до 1 г.,
считано от 29.09.2009 г.

Нает склад със срок на договора до 1 г.,
считано от 1.10.2010 г.

Нает склад със срок на договора до 1 г.,
считано от 9.10.2009 г.

Нает магазин със срок на договора до 1 г.,
считано от 23.11.2010 г.

Няма
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Бъдещите минимални дължими наеми при условията на оперативен лизинг (отменяем) са
както следва:
31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

1,152
1,054

1,172
2,868

2,206

4,040

В рамките на 1 година
След 1 година, но не повече от 5 години
Общо

Вземания по оперативен лизинг – Групата като лизингодател
Към 31 декември по-съществените договори за отдаване под наем на оперативен лизинг
(отменяем) на имущество, собственост на дружества от Групата са сключили:
Булгартабак – Холдинг АД
2010 г.

2009 г.

Част от административната сграда за офис на
банка – общо отдадена наемна площ от 300
кв. м. при срок на договора до 5 г., считано от
13.01.2007 г. Може да бъде прекратен с
шестмесечно предизвестие.

Част от административната сграда за офис на
банка – общо отдадена наемна площ от 300 кв.
м. при срок на договора до 5 г., считано от
13.01.2007 г. Може да бъде прекратен с
шестмесечно предизвестие.

Гаражни клетки в гр. Асеновград – общо
отдадена площ от 288 кв. м. при срок на
договорите 1 месец. Условие за прекратяване
– с писмено предизвестие в петдневен срок.

Гаражни клетки в гр. Асеновград – общо
отдадена площ от 360 кв. м. при срок на
договорите от един месец до една година.
Условие за прекратяване - при изтичане срока
на договора или с писмено предизвестие в
петдневен/едномесечен срок.

Част от складове за тютюн в гр. Асеновград –
общо отдадена площ от 1,200 кв. м. Условие
за прекратяване - с едномесечно писмено
предизвестие.

Част от складове за тютюн в гр. Асеновград –
общо отдадена площ от 3,000 кв. м. Договора е
в сила от 4.12.2008 г. и е безсрочен. Условие за
прекратяване - с едномесечно писмено
предизвестие.

Имотите са третирани като ползвани в дейността.

Благоевград БТ АД
2010 г.

2009 г.

Помещения за складове и части от сгради с
общо отдадена наемна площ 536 кв. м. – срок
на договорите за наем – до 1 г.

Помещения за складове и части от сгради с
общо отдадена наемна площ 762 кв. м. – срок
на договорите за наем - до 1 г.
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Част от сграда с общо отдадена наемна площ
1,650 кв. м. – срок на договора до 1 г., считано
от 1.05.2010 г.

Част от сграда с общо отдадена наемна площ
1,650 кв. м. – срок на договора до 1 г.

Част от сграда, отдадена за офис на банка с
общо отдадена наемна площ 111 кв. м. – срок
на договора до 1 г., считано от 16.03.2010 г.

Част от сграда, отдадена за офис на банка с
общо отдадена наемна площ 111 кв. м. – срок
на договора – до 5 г.

Имотите са третирани като ползвани в дейността.
Хасково Табак АД (в ликвидация)
2010 г.
Част от склад с общо отдадена наемна площ
2,400 кв. м. при срок на договора до 6 м.

2009 г.
Няма

Няма

Сушилни камери 10 броя при срок на договора
– до продажбата им.

Няма

Част от административна сграда с общо
отдадена наемна площ 234 кв. м. при срок на
договора до предстоящата продажба на
сградата.

Имотите са третирани като ползвани в дейността.
София БТ АД
2010 г.

2009 г.

Част от сграда за офис на банка – общо
отдадена наемна площ 100 кв. м. при срок на
договора до 3 г., считано от 4.02.2010 г.
Договорът може да бъде прекратен по
взаимно съгласие или с тримесечно
предизвестие.

Част от сграда за офис на банка – общо
отдадена наемна площ 100 кв. м. при срок на
договора до 3 г. Договорът може да бъде
прекратен по взаимно съгласие или с
тримесечно предизвестие.

Помещения за хранене – столова и кафене,
ведно с оборудването и обзавеждането. Срок
на договора 2 г. считано от 13.10.2009 г.
Условия за прекратяване – изтичане на срока,
или с тримесечно предизвестие.

Помещения за хранене - столова и кафене,
ведно с оборудването и обзавеждането. Срок
на договора 2 години, считано от 13.10.2009 г.
Условия за прекратяване – изтичане на срока,
или с тримесечно предизвестие.

Част от покрив на сграда за монтаж и
ползване
на
телекомуникационни
съоръжения. Срок на договора 5 години
считано от 7.07.2008 г. Условия за

Част от покрив на сграда за монтаж и ползване
на телекомуникационни съоръжения. Срок на
договора 5 години, считано от 7.07.2008 г.
Условия за прекратяване – изтичане на срока,
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прекратяване – изтичане на срока, тримесечно
предизвестие от страна на наемодателя, или
едномесечно предизвестие от страна на
наемателя.

тримесечно предизвестие от страна на
наемодателя, или едномесечно предизвестие от
страна на наемателя.

Имотите са третирани като ползвани в дейността.
Шумен Табак АД
2010 г.

2009 г.

Автомонтьорна работилница – общо отдадена
наемна площ от 100 кв. м. и срок на договора
до 1 г.

Автомонтьорна работилница – общо отдадена
наемна площ от 100 кв. м. и срок на договора
до 1 г.

Сушилни – общо отдадени наемни площи 450
кв. м. и срок на договорите до 1 г.

Сушилни – общо отдадени наемни площи 850
кв. м. и срок на договорите до 1 г.

Складове с общо наемна площ 3,584 кв. м. и
срок на договорите до 1 г.

Складове с общо наемна площ 3,174 кв. м. и
срок на договорите до 1 г.

Помещения с общо наемна площ 190 кв. м. и
срок на договорите до 1 г.

Помещения с общо наемна площ 420 кв. м. и
срок на договорите до 1 г.

Имотите са третирани като ползвани в дейността.
Бъдещите минимални вземания по наеми при условията на оперативен лизинг (отменяем) са
както следва:

В рамките на 1 година
След 1 година, но не повече от 5 години

31.12.2010
BGN '000

31.12.2009
BGN '000

812
104
916

513
502
1,015

Планирани и подписани договори за големи доставки и строителство на материални
активи
През следващата отчетна година Групата предвижда допълнителни инвестиции за:
Благоевград БТ АД
Инвестиции по видове
Закупуване на производствена линия за цигари супер-слим

BGN ‘000
13,438

Закупуване на машина за производство на дву и трисегментни филтрови пръчки

7,605

Рециклиране на машина за производство на филтрови пръчки

1,330
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Изграждане на склад към цех за производство на филтрови пръчки

978

Преустройство на производствена линия за цигари

978

Оптимизиране на климатизацията и електрозахранването на машините

704

Машина за опаковки за рязан тютюн

489

Подмяна на хладилни агрегати
Проектиране и изграждане на защитни съоръжения в района на складова база

400

Изграждане на инсталация за енергиен мениджмънт

360

Разделна канализационна инсталация

350

Проектиране и изграждане на инсталация за захранване с филтри тип рецес

300

Преустройство на сграда

300

Изграждане на инсталации за почистване на машини и въздуховоди

250
127

Закупуване на лабораторна техника за контрол на материали и цигари
Изграждане на нова осветителна инсталация в производствени помещения
Общо

400

105
28,114

Към датата на издаване на този отчет е започнала реализация (сключени договори, преведени
аванси за доставка на оборудването и доставки) на посочените по-горе проекти, за които са
извършени следните инвестиции:
Инвестиции по видове
Закупуване на производствена линия за цигари супер-слим
Закупуване на машина за производство на дву и трисегментни филтрови пръчки
Изграждане на склад
Машина за опаковки за рязан тютюн
Разделна канализационна инсталация
Изграждане на нова осветителна инсталация в производствени помещения
Проектиране и изграждане на инсталация за захранване с филтри тип рецес
Общо

BGN ‘000
6,458
5,084
435
37
17
8
1
12,040

София БТ АД
Инвестиции по видове
Закупуване на линия за производство на слимс цигари
Закупуване на линия за раздуване на рязан тютюн
Изграждане на склад за тютюни
Преработка на хладилно компресорно
Преустройство на линия за промяна формата на опаковката
Закупуване на автоматична станция за измерване на физични
показатели на цигари
Закупуване на 5 бр. електрокари
Реконструкция на производствена линия – промяна на диаметъра
Укрепване на подови панели под производствени линии

BGN ‘000
13,495
5,770
1,800
1,594
1,565
210
200
200
120
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Транспортни ролганги и централен конвейр за кашони с готова продукция
Закупуване на лазерен резонатор
Допълнителна екипировка за нова конфигурация за производствена линия
Изработване на технически паспорти на сгради
Закупуване на лабораторен уред за измерване влагата на рязан тютюн
Общо

117
82
68
50
39
25,310

Към датата на издаване на този отчет е започнала реализация (сключени договори и
преведени аванси за доставка на оборудването) на посочените по-горе проекти, за които са
извършени следните инвестиции:
Инвестиции по видове

BGN ‘000

Закупуване на линия за производство на слимс цигари

9,645

Закупуване на линия за раздуване на рязан тютюн

6,075

Преустройство на линия за промяна формата на опаковката

1,256

Преработка на хладилно компресорно

825

Закупуване на автоматична станция за измерване на физични показатели на цигари

212

Транспортни ролганги и централен конвейр за кашони с готова продукция

117

Допълнителна екипировка на нова конфигурация за производствена линия
Закупуване на 5 бр. електрокари
Изработване технически паспорти на сгради
Укрепване на подови панели под производствени линии
Закупуване на лабораторен уред за измерване влагата на рязан тютюн
Общо

68
58
50
21
18
18,345

Плевен БТ АД
Инвестиции по видове
Проектиране и изработване на преса за брикетиране на тютюнев прах
Общо

BGN ‘000
120
120

Към датата на издаване на този отчет са платени 70 х. лв.

Булгартабак - Трейдинг ЕАД
Инвестиции по видове
Доставка и монтаж на павилиони, спирки и рекламни съоръжения
Общо

BGN ‘000
623
623

Към датата на издаване на този отчет са платени 33 х. лв.
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Банкови гаранции
Издадените банкови гаранции на дружества от Групата в полза на техни контрагенти към
31.12.2010 г. възлизат на 60,355 х. лв. и са както следва:
Сума на
гаранцията
BGN ‘000

Дружество

Банка-издател

В полза на кого

Благоевград БТ АД

Корпоративна търговска банка АД

Благоевград БТ АД

ИНГ Банк

200 Агенция Митници

Благоевград БТ АД

ИНГ Банк

155 Рила Газ ЕАД

София БТ АД

Ситибанк Н.А.

30,000 Агенция Митници

30,000 Агенция Митници
60,355

Към 31.12.2010 г. издадените банкови гаранции на стойност 60,000 х. лв. на дружества от
Групата са за обезпечаване на задължения за акциз, банкова гаранция на стойност 200 х. лв. е за
обезпечение на главница и лихви във връзка с обжалван данъчен ревизионен акт, и банкова гаранция
на стойност 155 х. лв. е за обезпечаване на плащания на дължими суми по договор за доставка на
природен газ.
Обезпеченията по издадените банкови гаранции включват залог на вземания по
разплащателни сметки, депозити и записи на заповед.
Получените банкови гаранции от дружество от Групата издадени от негови контрагенти към
31.12.2010 г. възлизат на 10,720 х. лв. и са както следва:
Сума на
гаранцията
BGN ‘000

Дружество

Банка-издател

Контрагент

София БТ АД

Уникредит Милано

5,735 G.D. SPA, Italy

София БТ АД

Уникредит Милано

2,885 Comas Tobacco Machinery, Italy

София БТ АД

Сосиете Женерал Експресбанк АД

1,500 Табак Трейдинг Партнър ООД

София БТ АД

Банка ДСК ЕАД

600 Деливъри Русе - 2 АД
10,720

По-важни съдебни, арбитражни или административни дела със съществен интерес, по
които дружествата от Групата са страна
Булгартабак - Холдинг АД
1. Дела, заведени срещу Булгартабак – Холдинг АД
Срещу Булгартабак – Холдинг АД е заведено гражданско дело за обезщетение за авторски
права (размер на иска 13 х. лв.) пред Софийски градски съд. Искът е отхвърлен на първа инстанция,
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като второинстанционният съд - Софийски апелативен съд е потвърдил решението на Софийски
градски съд. Решението е влязло в сила и делото е приключено в полза на Булгартабак – Холдинг АД.
Срещу Булгартабак – Холдинг АД е заведено гражданско дело от физическо лице във връзка
със спор за интелектуални права пред Софийски градски съд. Делото не е приключено.
Срещу Булгартабак – Холдинг АД е заведено дело пред Районен съд Асеновград от
физическо лице във връзка с имуществен спор. Делото не е приключено.
• В България, пред Административен съд Благоевград, по жалба на кмета на Община
Сандански е образувано дело против заповед на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия,
картография и кадастър – София във връзка с одобрение на кадастрална карта и кадастрални регистри
за землището на град Сандански. Булгартабак – Холдинг АД е привлечено като заинтересована
страна по делото. С решение на Административен съд Благоевград от 9.12.2010 г. е прекратено
производството по делото спрямо Булгартабак – Холдинг АД и е конституирана като заинтересована
страна Лийв Табако – А. Михайлидис АД.
• В България, пред Върховен административен съд, по жалба на Сдружение Равни права за
съкратените от Пловдив Юрий Гагарин БТ АД (сега Юрий Гагарин АД) е образувано дело срещу
отказ на Комисията за защита от дискриминация да образува преписката. Булгартабак – Холдинг АД
е заинтересована страна по делото. Върховен административен съд отменя решението на Комисията
за защита от дискриминация и връща делото за ново разглеждане. Решението е обжалвано от Юрий
Гагарин АД Пловдив. Делото не е приключено.
В България, пред Софийски районен съд е заведено дело от Бюхлер и Бергер България ЕООД
срещу Булгартабак – Холдинг АД за заплащане на неплатени суми по фактури, издадени по договор
за дългосрочен наем, ведно със законната лихва върху претендираната сума. Делото не е приключено.
2. Дела, свързани с права върху търговски марки
Дружеството е страна по спорове относно права върху търговски марки в страната и чужбина.
Част от делата са заведени от Булгартабак - Холдинг АД за заличаване на права върху търговски
марки, регистрирани от чуждестранни лица, за които Булгартабак - Холдинг АД вече има направена
регистрация или които не се използват от лицата, извършили първоначалната им регистрация.
Образуваните дела по жалба на и срещу Булгартабак - Холдинг АД, касаещи права върху търговски
марки са, както следва:
• В Турция, пред Районен съд Мерсин са заведени 2 дела срещу European Tobacco Inc. за
анулиране на техни марки Prestige, Prestage. Делата не са приключени.
• В Турция, пред Съд за интелектуални и индустриални права Мерсин са заведени 2 дела
срещу European Tobacco Inc. за анулиране на тяхна марка President. Делото не е приключено.
• В Турция, пред Съд за интелектуални и индустриални права – Анкара, по жалба на
Булгартабак - Холдинг АД, е образувано дело срещу Патентно ведомство – Турция. Делото е за отказ
за регистрация на марка ММ. Делото не е приключено.
• В Турция, пред Върховен съд Анкара са заведени дела по жалба на Патентно ведомство
срещу решения на Съда за интелектуални и индустриални права – Анкара, за отмяна на решения за
регистрация на марките Privace Prestige и Protocol Prestige във връзка с регистрацията на марката
Prestige на Булгартабак – Холдинг АД. Делата не са приключени.
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• В Турция, срещу Патентното ведомство, за отказ за регистрация на марка E♥A slims на
Булгартабак – Холдинг АД. Производството е пред Съда за интелектуални и индустриални права.
Делото не е приключено.
• В Турция, пред Граждански съд Мерсин е образувано дело по иск на European Tobacco Inc.
- Турция за отмяна на регистрации на 5 броя марки Prestige на Булгартабак – Холдинг АД. Делото не
е приключено.
• В Турция, пред Съд за интелектуални и индустриални права – Анкара, по иск на
Булгартабак – Холдинг АД, са образувани 3 дела срещу Патентно ведомство – Турция и European
Tobacco. Делата са за отказ да се анулират 3 броя марки President на European Tobacco. Делата не са
приключени.
• В Гърция, пред Административен съд Атина е образувано дело за марка E♥A Rose, срещу
Булгартабак – Холдинг АД и Патентното ведомство, по жалба на Филип Морис Продуктс. Делото не
е приключено.
• В Гърция, срещу Патентното ведомство са заведени 2 дела, за отказ за регистрация на
марките Bulgartabac и Femina на Булгартабак – Холдинг АД. Производствата са пред
Административния съд Атина. Делата не са приключени.
• В България, пред Административен съд София – град, по жалба на Алпи ООД е образувано
дело срещу решение на Патентното ведомство за заличаване на търговска марка Виктория.
Решението е в полза на Булгартабак – Холдинг АД. Решението на Административен съд София –
град, е обжалвано пред Върховен административен съд. Делото не е приключено.
• В Австрия, пред Върховния областен съд Виена, е образувано производство по отхвърления
от Търговски съд Виена, първа инстанция иск на Филип Морис Продуктс, за забрана продажбите на
марка E♥A slims на Булгартабак – Холдинг АД на територията на Австрия. Решението е в полза на
Булгартабак – Холдинг АД и е обжалвано от Филип Морис Продуктс пред Търговски съд – втора
инстанция Виена. Жалбата е уважена. От страна на Булгартабак – Холдинг АД е подадена жалба до
Върховния съд на Австрия. Делото не е приключено.
• В Полша, срещу Патентното ведомство на страната, за отказ за регистрация на марка
Prestige slims на Булгартабак – Холдинг АД. Производството е пред Административния съд във
Варшава. Делото не е приключено.
• В Унгария, пред Върховен съд Будапеща, е образувано дело по жалба на Булгартабак –
Холдинг АД срещу решение на Административен съд Будапеща във връзка с отказа за регистрация
на марка E♥A slims на Булгартабак – Холдинг АД. Жалбата е отхвърлена и е заведено дело пред
Апелативен съд. Делото е приключило и решението не е в полза на Булгартабак – Холдинг АД.
• В Литва, пред Областен съд Вилнюс е образувано дело по възражение от Филип Морис
Продъктс срещу регистрация на марка E♥A slims на Булгартабак – Холдинг АД в Литва. Ответник по
делото е Булгартабак – Холдинг АД. Патентното ведомство на Литва е привлечено като
заинтересована страна. Решението е в полза на Булгартабак – Холдинг АД. Решението е обжалвано от
Филип Морис Продъктс пред Апелативен съд Вилнюс. Делото не е приключено.
• В България, пред Софийски градски съд, срещу Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт
АД и Летище Пловдив ЕАД, е образувано дело за нарушаване на права върху марки с притежател
Булгартабак – Холдинг АД. Искът на Булгартабак – Холдинг АД е уважен. Решението е обжалвано от
Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт АД в частта на разноските. Молбата на Фрапорт туин стар
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еърпорт мениджмънт АД е оставена без уважение. Решението на Софийски градски съд е обжалвано
от Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт АД пред Софийски апелативен съд. Делото не е
приключено.
• В Румъния, пред Апелативен съд, Букурещ, е образувано дело по жалба на Булгартабак –
Холдинг АД срещу решение на Патентно ведомство за отказ за регистрация на търговска марка E♥A
slims в Румъния. Делото не е приключено.
• В Аржентина, пред Национален първоинстанционен федерален съд по граждански и
търговски дела, е образувано дело по иск на Булгартабак – Холдинг АД срещу Патентното ведомство
и Филип Морис Продуктс за отказ за регистрация на марка E♥A slims. Делото не е приключено.
• В Гърция, пред Административен съд – Атина, са образувани две дела по иск на
Булгартабак – Холдинг АД за заличаване на регистрацията на марка Victory в Гърция на Филип
Морис Продуктс С.А. - Швейцария, поради неизползване. Решението е в полза на Булгартабак –
Холдинг АД. Тече срок за обжалване. Делото не е приключено.
• В Румъния, пред Букурещски съд, е образувано дело по иск на Булгартабак – Холдинг АД
срещу Галахър Канариас С.А., Испания за анулиране на марка Victoria на Галахър Канариас С.А. в
Румъния във връзка с регистрация на марка Victory на Булгартабак – Холдинг АД. Решението е в
полза на Булгартабак – Холдинг АД. Решението не е обжалвано и е влязло в сила.
• В Германия, пред Федерален патентен съд, по иск на Сосиете Национал де Кемикс срещу
Патентното ведомство за заличаване на регистрацията на марка Orient Express собственост на
Булгартабак – Холдинг АД. Булгартабак – Холдинг АД е заинтересована страна по делото. Делото не
е приключено.
• Пред Върховен съд, Израел е образувано дело по жалба на Филип Морис Продуктс С.А.
срещу решението на Патентно ведомство – Израел, с което е отхвърлено възражението на Филип
Морис Продуктс С.А. срещу заявката на Булгартабак – Холдинг АД за регистрация на марка E♥A
slims в Израел. Делото не е приключено.
• В Португалия пред Търговски съд, Лисабон е образувано дело по жалба на Cita Tabacos de
Canarias – S.L., срещу решението на Португалското патентно ведомство за регистрация на марка
Victory slims на Булгартабак – Холдинг АД. Делото не е приключено.
• В Португалия пред Търговски съд, Лисабон е образувано дело по жалба на Empresa
Madeirence de Tabacos S.A., срещу решението на Португалското патентно ведомство за регистрация
на марка Victory slims на Булгартабак – Холдинг АД. Делото не е приключено.
• В България, пред Софийски градски съд, по жалба на дружеството Реемтсма ГМБХ
Германия, срещу решение на Патентното ведомство за заличаване на международна регистрация на
търговска марка № 706539 - ТIR. Решението е в полза на Булгартабак – Холдинг АД и е обжалвано от
Реемтсма ГМБХ Германия и ITC – Иран, пред Върховен административен съд. Делото не е
приключено.
• В България, пред Софийски градски съд, по жалба на дружеството Джапан табако инк
Япония, са образувани 2 дела срещу решения на Патентното ведомство за отмяна на регистрация на
търговски марки № 16132 - Mild Seven и № 11820 - Seven star. Жалбата е уважена. Булгартабак –
Холдинг АД обжалва решението пред Върховен административен съд. Делата не са приключени.
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• Пред Съд първа инстанция на ЕС, по жалба на ITC – Иран срещу решение на OHIM, са
образувани 2 дела за заличаване регистрация на марките TIR и Bahman. Булгартабак – Холдинг АД е
заинтересована страна. Делата са приключили в полза на Булгартабак – Холдинг АД.
3. Дела, заведени от Булгартабак - Холдинг АД
От страна на Булгартабак - Холдинг АД са образувани над 40 дела относно обжалване
действията на съдия - изпълнител, гр. Видин. Съдия – изпълнителят неправомерно е насочвал
изпълнителните действия към сметка на Булгартабак - Холдинг АД за задължения на Видин Табак
АД по неизплатени възнаграждения за престой на негови служители. Делата са приключени с влязло
в сила решение. Във връзка с тези дела през 2004 година Булгартабак - Холдинг АД е завело пред
Видински окръжен съд срещу Видин Табак АД иск за възстановяване на неправомерно изтеглените
от сметките му суми в размер на 66 х. лв. и съдебни разноски – 3 х. лв. Постановеното положително
решение е влязло в сила и по искане на Булгартабак – Холдинг АД е образувано изпълнително дело.
Изпълнителното дело е прекратено във връзка с Решение № 177/15.04.2010 г. на Видински окръжен
съд, с което е прекратено производството по несъстоятелност и заличено дружеството – Видин Табак
АД. Решението е вписано в Търговския регистър на 23.04.2010 година.
Заведени са и изпълнителни дела за събиране на вземания от други лица общо в размер на 155
х. лв. Делата не са приключени.
Пред Софийски градски съд са образувани две дела срещу Борд – 17 АД за нарушение на
изключителните права върху марка Victory на Булгартабак – Холдинг АД. Производството по едно от
делата е спряно до приключване с влязло в сила решение на спора по другото дело. Делата не са
приключени.
През 2008 година е образувано дело пред Административен съд София – град, в резултат на
обжалване от страна на Булгартабак - Холдинг АД на Ревизионен акт от месец юни 2008 година.
Ревизионният акт е обжалван относно допълнително определени задължения по ЗДДС /отм./ непризнат данъчен кредит 145 х. лв. – главница, 26 х. лв. - лихви и допълнително начислен
корпоративен данък по ЗКПО /отм./ за 2003 г., 2005 г. и 2006 г. в размер на 2 ,392 х. лв. - главница и
416 х. лв. – лихви. С решение на Административен съд София – град, от 1.12.2010 г. е уважена
частично жалбата на Булгартабак – Холдинг АД в частта относно допълнително определени
задължения за ДДС – непризнат данъчен кредит 145 х. лв. – главница, 26 х. лв. – лихви и
допълнително начислен корпоративен данък за 2003 г., 2005 г. и 2006 г. в размер на 974 х. лв. –
главница и съответстващата им част от лихвите. В останалата част жалбата е отхвърлена. Решението
е обжалвано пред Върховен административен съд. Делото не е приключено.
През 2009 година е образувано дело пред Административен съд София – град, в резултат на
обжалване от страна на Булгартабак - Холдинг АД на Ревизионен акт от месец април 2009 година.
Ревизионният акт е обжалван относно допълнително определени задължения за корпоративен данък
за 2004 година в размер на 1,251 х. лв. – главница. С решение на Административен съд София – град
от 21.02.2011 г. изцяло е уважена жалбата на Булгартабак – Холдинг АД. Осъден е директора на
Дирекция Обжалване и управление на изпълнението – гр. София да заплати на Булгартабак –
Холдинг АД сумата от 33 х. лв. представляваща разноски по делото. Решението е обжалвано пред
Върховния административен съд. Делото не е приключено.
Пред Върховен касационен съд е образувано дело по жалба на Булгартабак – Холдинг АД с
претенция за разпределение за ползване на съсобствен имот – сграда, находяща се в гр. Бургас, ул.
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Граф Игнатиев № 7. Делото е върнато за ново разглеждане в Бургаски окръжен съд. Към датата на
одобрение за издаване на отчета делото е висящо.
Пред Ямболския окръжен съд е образувано дело срещу Тополовград БТ АД по иск за реално
изпълнение на задължения на Тополовград БТ АД за дивиденти и други плащания. Искът на
Булгартабак – Холдинг АД е отхвърлен. Решението е обжалвано пред Апелативен съд Бургас и е
образувано дело. Жалбата на Булгартабак – Холдинг АД не е уважена. Решението на Апелативен съд
Бургас е обжалвано пред Върховен касационен съд. Делото не е приключено.
Пред Арбитражен съд при Българска търговско промишлена палата е образувано дело срещу
Тракия табак ЕООД по иск за реално изпълнение на задължения по договор. Делото не е приключено.
Булгартабак – Холдинг АД е привлечен като заинтересована страна в производство пред
Административен съд Бургас по оспорване решение на заседание на Общинския съвет в гр. Несебър.
Жалбата е отхвърлена. Решението е обжалвано пред Върховен административен съд и жалбата не е
уважена. Делото е приключено.
Делото пред Административния съд Силистра, срещу Регионална дирекция Варна на Агенция
за държавни вземания, обжалване действията на публичен изпълнител при Агенция за държавни
вземания е приключило в полза на Булгартабак – Холдинг АД. Булгартабак – Холдинг АД е включен
в списъка на кредиторите, но поради липса на суми за разпределение, вземанията на дружеството не
са удовлетворени.
Образувано е дело в Търговския съд на Съединените Щати, южен окръг Ню Йорк от
Булгартабак – Холдинг АД срещу Република Ирак, Държавно тютюнево предприятие, Централна
банка на Ирак и Рафидан Банк. Делото е образувано във връзка с вземания на Булгартабак – Холдинг
АД по договори за износ на цигари и резервни части от 1987 година. Иска на Булгартабак – Холдинг
АД е отхвърлен, поради изтекла давност. Решението е обжалвано пред Апелативен съд на Ню Йорк.
Делото не е приключено.
4. Дела, по които страна е заличения Надзорен съвет на Булгартабак – Холдинг АД
Пред Върховен административен съд е образувано дело по жалба на СИДИТАБ ЕООД, гр.
Дулово срещу мълчаливия отказ на Надзорния съвет на Булгартабак – Холдинг АД във връзка с
продажба на акционерното участие на Булгартабак – Холдинг АД в капитала на Дулово – Табак АД.
Жалбата е уважена. Срещу решението е подадена касационна жалба. Подадено е искане за
прекратяване на делото, поради заличаване на Надзорния съвет на Булгартабак – Холдинг АД като
орган на дружеството. С решение на Върховен административен съд от 29.11.2010 г. е заличен като
страна по делото Надзорния съвет на Булгартабак - Холдинг АД, като на негово място е
конституирана Агенцията по приватизация гр. София.
Пред Върховен административен съд е образувано дело по жалба на СИДИТАБ ЕООД против
прекратително определение на Административен съд София – град, образувано по жалбата на
СИДИТАБ ЕООД против бездействието на Надзорния съвет на Булгартабак – Холдинг АД по
отношение изпълнение на задължение по реда на параграф 5 от допълнителните разпоредби на
Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Подадено е искане за прекратяване на
делото, поради заличаване на Надзорния съвет на Булгартабак – Холдинг АД като орган на
дружеството.
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Пред Софийски градски съд е образувано дело по жалба на Булгартабак – Холдинг АД срещу
решение на Софийски районен съд, с което е отхвърлен предявения от Булгартабак – Холдинг АД иск
срещу СИДИТАБ ЕООД за установяване на нищожност на решение на Върховен административен
съд, с което съдът признава Надзорния съвет на Булгартабак – Холдинг АД за административен
орган.
Асеновград Табак АД
Дружеството е завело дела по повод несъбрани вземания срещу 4 физически лица на обща
стойност 30 х. лв. Две от делата (на стойност 23 х. лв.) са приключени в полза на Асеновград Табак
АД.
Дружеството е ищец по административно дело пред Административен съд София град за
обжалване по ревизионен акт на ТД Големи данъкоплатци и осигурители, потвърден с Решение на
директора на Дирекция ОУИ – София при ЦУ на НАП. Първото заседание по делото е проведено на
1.02.2011 година. Делото е отложено и е назначена експертиза.
Благоевград БТ АД
Дружеството е ответник по 4 трудови дела, по които претенциите са в размер на 35 х. лв.
Повечето от делата имат за предмет обявяване на извършено уволнение за незаконно и претендиране
на обезщетение за периода на оставане без работа поради уволнение. Делата са приключени в полза
на Благоевград БТ АД.
Дружеството е завело дело пред Административен съд София град срещу ревизионен акт от
2.07.2010 година на директора на Агенция Митници.
Образувано е дело пред Административен съд София град срещу мълчаливия отказ на
директора на Агенция Митници за спиране изпълнението по ревизионен акт от 2.07.2010 година.
Пред Районен съд Благоевград са заведени 5 броя дела, срещу Началника на Митница
Югозападна за обжалване на наказателни постановления.
Административни дела, по които Благоевград БТ АД е страна
По административно дело, по което Благоевград БТ АД е страна, касаещо сгради,
Благоевградският окръжен съд признава правото на ищците на обезщетяване с акции от капитала на
дружеството. Това решение е обезсилено с решение на Върховния административен съд и преписката
е върната на Министерство на икономиката.
Плевен БТ АД
Плевен БТ АД е ищец по гражданско дело заведено срещу физическо лице пред Районен съд
– Плевен за сумата от 76 х. лв. Постановено е решение от 26.03.2010 г., с което иска на Плевен БТ АД
е одобрен.
Дружеството е ищец по търговско дело за застрахователно обезщетение, заведено срещу
Дженерали Застраховане АД пред Софийски Градски Съд за сумата от 61 х. лв.
Плевен БТ АД е ищец по гражданско дело, заведено срещу Евро 2007 ООД пред Районен съд
– Плевен за сумата от 7 х. лв. Делото е спечелено от Плевен БТ АД.
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Плевен БТ АД е ищец по гражданско дело, заведено пред Районен съд Плевен за сумата от 8
х. лв.
София БТ АД
Гражданско дело от 2008 г. на Върховен касационен съд, образувано по касационна жалба на
Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки (НИИВСН) срещу решение на
Софийски административен съд, постановено в полза на София БТ АД. Съдебното производство е
образувано през 2002 г. по иск на София БТ АД срещу НИИВСН за обявяване на нищожна сделката
за дарение на административна сграда и прилежащ терен, находящи се в гр. София, бул. Цар Борис
ІІІ

-ти

№ 134. Решението на Върховен касационен съд е за разваляне на дарението в частта на земята,

като административната сграда остава в полза на НИИВСН.
Гражданско дело от 2005 година на Софийски градски съд, образувано по жалба на
собственици на етажна собственост на ул. Фр. Нансен срещу решение на Софийски районен съд от
5.05.2005 г., с което са отхвърлени исковете им за признаване на правото на ползване върху част от
входа към магазин на ул. Фр. Нансен. Взето е решение в полза на собствениците на етажна
собственост. София БТ АД обжалва решението на Софийски градски съд с касационна жалба от
12.02.2010 г. Жалбата е уважена от Върховния касационен съд и делото е приключено в полза на
София БТ АД.
Срещу дружеството e образувано съдебно производство по искова молба на бивш служител
на дружеството за отмяна на незаконно уволнение и изплащане на обезщетение за оставане без
работа. С решение на Софийски районен съд заповедта за уволнение е отменена и София БТ АД е
осъдено да заплати обезщетение в размер на 6 х. лв. заедно със законната лихва. Дължимите суми са
изплатени по сметка на частен съдебен изпълнител. От страна на София БТ АД е подадена
касационна жалба пред Върховен касационен съд. Жалбата е отхвърлена.
Пред Видински окръжен съд е бил предявен иск срещу Видин Табак АД (в несъстоятелност)
за сумата от 446 х. лв. Претенцията е във връзка с неизпълнение на договор за доставка на тютюн.
Искът е уважен и решението е влязло в сила. Образувано е изпълнително производство. Вземането е
предявено за удовлетворяване в рамките на откритата по отношение на Видин Табак АД (в
несъстоятелност) ликвидационна процедура. Няма вероятност задължението към София БТ АД да
бъде изплатено, поради прекратяване на производството по несъстоятелност и заличаване на Видин
Табак АД.
По изпълнително дело от 2007 година на Частен съдебен изпълнител срещу длъжника Жоро
маш ГГ ООД, гр. Асеновград за събиране на вземане на дружеството в размер на 4 х. лв. продължават
действията по принудително събиране на вземането. До момента средства не са постъпили.
Образувано е административно дело от страна на София БТ АД за отмяна на допълнително
начислен акциз и лихви по ревизионен акт на Агенция Митници в размер на 41 х. лв.
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София БТ АД е завело 3 дела срещу Агенция Митници по наказателни постановления за
нарушения във връзка с прилагането на закона за акцизите и данъчните складове с обща стойност 40
х. лв.
Хасково Табак АД (в ликвидация)
Срещу дружеството са заведени 3 бр. граждански (на обща стойност 10 х. лв.) и 19 бр.
трудови изпълнителни дела (на обща стойност 33 х. лв.). Делата са свързани с трудовоправни
спорове, отнасящи се основно за възнаграждения за престои във връзка с прилаганата политика за
изплащане на намалени възнаграждения по време на производствен престой и обезщетения за
професионални заболявания.
Дружеството е ищец по две изпълнителни дела на стойност 8 х. лв.
Дружеството е ищец по дело за неизплатена сума за наем срещу Аякс 33 гр. Бургас.
Стойността на иска е 3 х. лв.
От страна на дружеството е пусната жалба срещу община Несебър, пред Бургаски окръжен
съд за неправомерно разпореждане със земя, собственост на Хасково Табак АД, по делото няма
движение.
Шумен Табак АД
Срещу Шумен Табак АД е образувано изпълнително дело на Частен съдебен изпълнител от
гр. Шумен по влязло в сила решение на Шуменски окръжен съд по Гражданско дело от 2001 година в
полза на Пловдив Юрий Гагарин БТ АД, гр. Пловдив за неплатени суми по доставки от минали
години в размер на 337 х. лв. и законна лихва за забава. Наложена е възбрана върху недвижими имоти
на Шумен Табак АД.
Шумен Табак АД е образувало изпълнително дело срещу Корект сървис ООД за неплатен
наем по договор.
В консолидирания финансов отчет са включени задължения по дела оповестени по-горе в
размер на 645 х. лв. (31.12.2009 г.: 67 х. лв.). За останалите ръководството на Групата и на
съответните дружества са преценили, че няма основания и/или условия за признаване на
допълнителни провизии в отчета за финансовото състояние.
Други ангажименти
Към 31.12.2010 г. в Групата се намират приети чужди активи на отговорно пазене, както
следва:
• тютюни – 10 т. (31.12.2009 г.: 129 т.);
• други материални запаси на стойност 1 х. лв. (31.12.2009 г.: 127,420 х. лв.).
Към 31.12.2009 г. другите материални запаси основно се състоят от тютюневи изделия
(цигари), които са били произведени и продадени на дистрибутори в края на отчетния период.
Заплащането на цигарите е било договорено да бъде извършено до края на месец април 2010 г.,
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поради което за обезпечаване на възникналите вземания, цигарите са били приети на отговорно
пазене в складове на Групата.
Дружествата от Групата са изпълнили своите задължения по Закона за управление на
отпадъците (ЗУО), поради което в отчета за финансовото състояние към 31.12.2010 г. не са включени
задължения за продуктова такса, независимо че към датата на съставяне на консолидирания финансов
отчет все още няма официален документ, доказващ, че предприятията занимаващи се с
оползотворяване на отпадъци от опаковки са изпълнили ангажиментите си по ЗУО.

38. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА
Свързани лица на Групата и вид на свързаност
Дружествата от Групата нямат други свързани лица извън нея.
Свързаните лица в рамките на Групата са оповестени в Приложение № 1.4.
Ключовият управленски персонал на Групата включва членовете на Съвета на директорите на
дружеството-майка. (Приложение № 1.2)
Вътрешногрупови сделки и разчети в Групата
Осъществяваните сделки между дружества от Групата включват покупко-продажби на
материали, тютюни, цигари и услуги. Вътрешногруповите продажби на дълготрайни материални
активи са по изключение.
Дъщерните дружества изплащат на дружеството-майка:
•

възнаграждения за права върху търговските марки (роялти) съгласно подписани
лицензионни договори, определени като процент върху продажната цена на цигарите;

•

възнаграждения за търговско посредничество за осъществен от Булгартабак - Холдинг АД
внос и износ за тяхна сметка, определени като процент от стойността на сделката.
При покупко-продажбата на промишлено обработени тютюни между дъщерните дружества и
Булгартабак - Холдинг АД, цените се определят в зависимост от: реколта, класа, качество,
еднородност на партидите, нива на експортните цени за съответния тип и произход към датите на
сделките, а също така от търсенето и предлагането на вътрешен и външен пазар, и наличните щокове
от аналогични тютюни.
При покупко-продажби на цигари, цените на сделките се определят на база свободно
определени цени на дребно (подлежащи само на регистрация) и се приспада 10 % търговска отстъпка
от цената на дребно (без ДДС).
При останалите сделки, цените се определят за всеки конкретен случай на база постигнатата
договореност.
Дружеството-майка (Булгартабак - Холдинг АД) в предходни периоди (до 2005 г.) е
предоставяло заеми на своите дъщерни дружества от Групата. Към 31.12.2010 г. по номинална
стойност те възлизат на 1,665 х. лв. (31.12.2009 г.: 1,665 х. лв.). Заемите са използвани за финансиране
на текущата дейност на дружествата, основно дейността, свързана с изкупуването на тютюните. Част
от заемите са отпуснати на дружества в тежко финансово състояние за покриване на текущите
разходи за работни заплати и/или просрочени плащания към доставчици и други кредитори.
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Обичайните условия, при които са предоставяни вътрешногруповите заеми са:
Лихвен процент: за редовни главници – 75 % от законната лихва (ОЛП + 10 пункта) към
датата на сключване на договора и лихвен процент: за просрочени главници – 7,2 %.
През 2010 г. и 2009 г. не са отпускани парични заеми на дъщерни дружества.
При консолидацията са елиминирани изцяло вътрешногруповите сделки на обща стойност
57,304 х. лв. (2009 г.: 42,144 х. лв.) и вътрешногрупови разчети на стойност 25,514 х. лв. (31.12.2009
г.: 16,196 х. лв.).
Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват:

Възнаграждения и други краткосрочни доходи
и осигурителни вноски
Тантиеми
Общо

2010
BGN '000

2009
BGN '000

81
81

204
57
261

Промени в участието на Булгартабак – Холдинг АД в капитала на Булгартабак –
Трейдинг АД
Във връзка с подписано споразумение от 1.12.2009 г. между Булгартабак – Холдинг АД и
Слънце Стара Загора Табак АД за уреждане на взаимоотношения между страните, на 20.01.2010 г.
Слънце Стара Загора Табак АД на основание на договор, продаде на Булгартабак – Холдинг АД
487 х. бр. акции от капитала на Булгартабак – Трейдинг АД, представляващи 12.03 % от капитала на
последното за сумата от 529 х. лв. На същата дата акциите са прехвърлени чрез джиро на Временно
удостоверение. След сделката Булгартабак – Холдинг АД става притежател на 100 % от капитала на
Булгартабак – Трейдинг АД (4 047 х. бр. акции на стойност 4,089 х. лв.). Променен е вида на
търговеца от Булгартабак – Трейдинг АД на Булгартабак - Трейдинг ЕАД.
Инвестицията на Булгартабак – Холдинг АД в Булгартабак – Трейдинг ЕАД към 31.12.2010 г.
е на стойност 4,089 х. лв., а делът на Булгартабак – Холдинг АД в основния капитал на Булгартабак –
Трейдинг ЕАД е 4,047 х. лв.
Ефектът от промяната в участието за притежателите на собствения капитал на дружеството–
майка е 138 х. лв., който е вследствие от разликата между стойността на инвестицията и дела в
основния капитал 42 х. лв. и непокритата загуба на неконтролиращото участие преди промяната в
участието 96 х. лв.
Ефектът от промяната за неконтролиращото участие е 391 х. лв., който представлява
стойността на собствения капитал на неконтролиращото участие преди промяната в участието.

103

ГРУПА БУЛГАРТАБАК
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 година

39. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК
Структура на финансовите активи и пасиви към 31 декември по категории:

31 декември 2010 г.

Кредити и
вземания

Активи
държани на
разположение
за продажба

Общо

BGN’000

BGN’000

BGN’000

Финансови активи
Инвестиции на разположение за продажба
Други нетекущи активи
Вземания от клиенти

-

320

320

655

-

655

22,913

-

22,913

-

-

-

183,595

-

183,595

249

-

249

207,412

320

207,732

Депозити в търговски банки
Парични средства и парични еквиваленти
Други текущи активи
Общо финансови активи

Други
финансови
пасиви

Общо

BGN’000

BGN’000

Финансови пасиви
Дългосрочни банкови заеми

6,782

6,782

Други нетекущи задължения

-

-

Задължения към доставчици

35,680

35,680

385

385

Краткосрочни банкови заеми

6,486

6,486

Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми

4,054

4,054

Други текущи задължения

102

102

Общо финансови пасиви

53,489

53,489

Задължения за дивиденти
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31 декември 2009 г.

Кредити и
вземания

Активи
държани на
разположение
за продажба

Общо

BGN’000

BGN’000

BGN’000

Финансови активи
Инвестиции на разположение за продажба
Други нетекущи активи
Вземания от клиенти
Депозити в търговски банки
Парични средства и парични еквиваленти
Други текущи активи
Общо финансови активи

-

320

320

1,894

-

1,894

171,639

-

171,639

12,487

-

12,487

133,984

-

133,984

350

-

350

320,354

320

320,674

Други
финансови
пасиви

Общо

BGN’000

BGN’000

Финансови пасиви
Дългосрочни банкови заеми

5,230

5,230

Други нетекущи задължения

20

20

Задължения към доставчици

18,525

18,525

8,146

8,146

16,703

16,703

1,007

1,007

Други текущи задължения

574

574

Общо финансови пасиви

50,205

50,205

Задължения за дивиденти
Краткосрочни банкови заеми
Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми

Групата няма практика да работи с деривативни инструменти.
В хода на обичайната си стопанска дейност дружествата от Група Булгартабак са изложени на
различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, лихвен
риск и друг ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск. Общото управление на риска е фокусирано
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върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на
потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и
състоянието на дружествата. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават
с помощта на различни контролни механизми, въведени за да се определят адекватни цени на
продуктите/услугите предоставяни от дружествата и на привлечения от дружествата заемен капитал,
както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на извършваните от дружествата инвестиции
и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана
концентрация на даден риск.
Управлението на риска във всяко от дружествата в Групата се осъществява текущо от
ръководството и съответните структурни звена, в зависимост от вида и спецификата на различните
видове риск, на които е изложено съответното дружество в своята дейност, и респ. от съответните
структурни звена в дружеството-майка на Групата като цяло.
По-долу са описани различните видове рискове, на които са изложени дружествата от Група
Булгартабак при осъществяване на търговските им операции, както и възприетият подход при
управлението на тези рискове.
Пазарен риск
Валутен риск
Дружествата от Групата извършват своята дейност при активен обмен с чуждестранни
контрагенти (клиенти и доставчици). Част от операциите са деноминирани в български лева или
евро. Същевременно те осъществяват и продажби на чуждестранни клиенти, договорени в щатски
долари (основно продажби на тютюневи изделия). Дружествата от Групата осъществяват и
множество сделки с чуждестранни контрагенти по доставки, основно на тютюни, спомагателни
материали и резервни части. Голяма част от доставките на тютюни са в щатски долари. Поради това
Групата, в определена степен, е изложена на валутен риск спрямо щатския долар, доколкото
сделките за продажби и доставки се влияят пряко от обменния курс на щатския долар към лева.
Допълнителна особеност е, че една част от плащанията по тези продажби и доставки се
отсрочват във времето, обичайно за продажбите - не повече от 3 месеца, а доставките на тютюн са
продължителни - поради използвания морски транспорт и цикълът от договаряне до реална доставка
трае до 3 месеца, и договорените условия за плащане са разсрочени до 3 месеца след доставката.
Поради стопанския обмен в щатски долари, част от паричните средства и еквиваленти на
дружествата в Групата са в щатски долари.
За управление на валутния риск и поради централизираната система на доставяне на тютюн от
внос, и респ. износ на тютюн и тютюневи изделия, в Група Булгартабак се извършва текущо
планиране на доставките от внос и респ. продажбите за износ. За контролиране на валутния риск
дружествата са разработили и прилагат следните мерки:
•

въведена е система на планиране и ежедневно наблюдение на движенията на валутния курс
на щатския долар и контрол върху предстоящите плащания;
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•

в Групата се предприемат действия по промяна на търговската политика - чрез увеличаване
на продажбите на тютюн и тютюневи изделия в евро и трансформиране на вече договорени
цени от щатски долари в евро с цел постигане на ограничение на валутния риск;

•

свободните парични средства в щатски долари се инвестират в краткосрочни валутни
депозити с добра доходност.
Таблиците по-долу обобщават експозицията на Групата към валутния риск:
Валутен структурен анализ

В друга

31 декември 2010 г.

В EUR

В USD

В български

чуждестран-

лева

на валута
BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

Общо

BGN’000

Финансови активи
Инвестиции на разположение за продажба

-

-

-

320

320

Други нетекущи активи

-

571

-

84

655

Вземания от клиенти

-

-

-

22,913

22,913

Депозити в търговски банки

-

-

-

-

-

35,374

62,344

3

85,874

183,595

45

-

-

204

249

35,419

62,915

3

109,395

207,732

Дългосрочни банкови заеми

6,782

-

-

-

6,782

Други нетекущи задължения

-

-

-

-

-

Задължения към доставчици

3,708

26,879

8

5,085

35,680

-

-

-

385

385

Краткосрочни банкови заеми

6,486

-

-

-

6,486

Краткосрочна част на дългосрочни банкови
заеми

4,054

-

-

-

4,054

Други текущи задължения

7

-

-

95

102

Общо финансови пасиви

21,037

26,879

8

5,565

53,489

Парични средства и парични еквиваленти
Други текущи активи
Общо финансови активи

Финансови пасиви

Задължения за дивиденти
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В друга

31 декември 2009 г.

В EUR

В USD

В български

чуждестран-

лева

на валута
BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

Общо

BGN’000

Финансови активи
Инвестиции на разположение за продажба

-

-

-

320

320

Други нетекущи активи

-

528

-

1,366

1,894

4,363

683

-

166,593

171,639

-

-

-

12,487

12,487

22,744

4,788

2

106,450

133,984

-

-

-

350

350

27,107

5,999

2

287,566

320,674

Дългосрочни банкови заеми

5,230

-

-

-

5,230

Други нетекущи задължения

-

-

-

20

20

Задължения към доставчици

1,269

12,720

23

4,513

18,525

-

-

-

8,146

8,146

16,703

-

-

-

16,703

1,007

-

-

-

1,007

Други текущи задължения

-

-

-

574

574

Общо финансови пасиви

24,209

12,720

23

13,253

50,205

Вземания от клиенти
Депозити в търговски банки
Парични средства и парични еквиваленти
Други текущи активи
Общо финансови активи

Финансови пасиви

Задължения за дивиденти
Краткосрочни банкови заеми
Краткосрочна част на дългосрочни банкови
заеми

Анализ на валутната чувствителност
Дружествата от Групата са изложени на валутен риск основно по отношение на експозициите
си в щатски долари. Към 31.12.2010 г. 30.29 % от финансовите активи на Групата са в щатски долари
(31.12.2009 г.: 1.87 %). В таблицата по-долу е представена валутната чувствителност при 10 %
увеличение/намаление на текущите обменни курсове на българския лев спрямо щатския долар на
база структурата на валутните активи и пасиви към 31 декември и при предположение, че се
игнорира влиянието на останалите променливи величини. Ефектът е измерен и представен като
влияние върху финансовия резултат след облагане с данъци при данъчна ставка 10 % (31.12.2009 г.:
10 %) и съответно собствения капитал – чрез печалбата.
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USD
2010
BGN’000

2009
BGN’000

Финансов резултат (загуба) / печалба

3,243

(605)

Собствен капитал (компонент - натрупани печалби)

3,243

(605)

Финансов резултат печалба / (загуба)

(3,243)

605

Собствен капитал (компонент - натрупани печалби)

(3,243)

605

Увеличение с 10 процента на курса на щатския долар спрямо българския лев към 31.12.2010 г.
би увеличило печалбата на Групата за 2010 г. (след данъчно облагане) с 3,243 х. лв. (2009 г.:
намаление с 605 х. лв.), поради влиянието на ефекта от увеличение на левовата равностойност на
финансовите активи – парични средства и парични еквиваленти и други нетекущи активи, намален с
ефекта от увеличение на левовата равностойност на финансовите пасиви (задължения към
доставчици).
Анализът е направен на база структурата на валутните позиции в щатски долари към 31
декември на съответната година и при положение, че всички останали променливи са неизменни, в
това число и лихвените проценти. Съответно 10 процентното увеличение на курса би имало същият
ефект и върху собствения капитал, чрез компонента натрупани печалби (чрез текущата печалба или
загуба), тъй като компонентите на собствения капитал на Групата не са повлияни от валутни активи и
пасиви, чиято преоценка се отразява като друг всеобхватен доход или директно върху собствения
капитал.
Намаление с 10 % на курса на щатския долар спрямо българския лев би имало равен и
реципрочен ефект на посочения по-горе, върху печалбата на Групата (след данъчно облагане) и
собствения капитал.
Ръководството е на мнение, че посоченият по-горе анализ на валутната чувствителност на
база структура на валутните активи и пасиви в отчета за финансовото състояние към 31 декември на
съответната година, отразява и валутната чувствителност на Групата през съответния период
(отчетна година).
Финансовият резултат след данъчно облагане през 2010 година е по–силно чувствителен към
валутния риск, отколкото през предходната година, поради увеличение на експозицията на Групата
във валутни активи в щатски долари, нетно от валутни пасиви в щатски долари (24,468 х. щ. д.),
спрямо нетната експозиция през 2009 г. (превишение на експозицията на Групата във валутни пасиви
в щатски долари, нетно от валутни активи 4,927 х. щ. д.).
Лихвен риск
Рискът на лихвения процент е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични
потоци на притежаваните от дружествата от Групата финансови инструменти ще варират поради
промени в пазарните лихвени проценти. Инструментите с фиксиран лихвен процент са изложени на
риск на справедливата стойност на лихвения процент - с нарастването на пазарния лихвен процент,
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цената на финансовите активи на Групата с фиксирана лихва ще намалява, а на финансовите пасиви
ще расте и обратно. Финансовите активи и пасиви с плаващ лихвен процент са изложени на риск на
паричния поток - бъдещите парични потоци от финансови инструменти с плаващ лихвен процент ще
варират поради промени в пазарните лихвени проценти.
Като цяло в структурата на активите на Групата, лихвоносните финансови активи са
представени най-вече от паричните средства и предоставените банкови депозити с фиксиран лихвен
процент. Групата управлява риска на справедливата стойност на лихвения процент – като обичайно
нейните дружества поддържат краткосрочни депозити с фиксирана лихва (от 1-2 седмици до 3
месеца), което й дава възможност при всяка по-значителна промяна в пазарните лихвени проценти да
предоговаря размера на лихвата по сключените договори за депозити в търговски банки.
Допълнително за депозитите в търговски банки с фиксиран лихвен процент, в Групата се прилагат
следните процедури за текущ контрол и управление на риска:
- спазват се утвърдени процедури при избор на банка с цел подбор на най-приемливите лихвени

условия, като същевременно се отчита необходимостта от диверсификация на риска от концентрация
на парични ресурси в отделните банки;
- в дружествата се осъществява постоянен анализ на пазарните условия и контрол на
експозицията на съответното дружество в лихвоносни активи.
Групата притежава незначителен дял от лихвоносни активи с плаващ лихвен процент, поради
което не е изложена на съществен риск на паричния поток за тези активи.
Същевременно Групата е изложена и на лихвен риск за ползваните от нея дългосрочни и
краткосрочни заеми за финансиране на стопанската й дейност. Поради това текущо се наблюдават
промените в лихвените равнища и се търсят възможности за своевременно предоговаряне при
негативни тенденции.
Изходящите парични потоци на Група Булгартабак са изложени на лихвен риск от ползване на
заеми, договорени с променлив лихвен процент, в размер на 17,322 х. лв. (31.12.2009 г.: 22,940 х. лв.).
Финансовите пасиви с фиксиран лихвен процент, ползвани от дружествата в Групата през 2010 г. и
2009 г., са задължения по финансов лизинг в размер на 32 х. лв. (31.12.2009 г.: 44 х. лв.). Те откриват
експозиция за риск за Групата спрямо промените в справедливата стойност на лихвените равнища.

31 декември 2010 г.

безлихвени

с плаващ
лихвен %

с фиксиран
лихвен %

Общо

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

Финансови активи

Инвестиции на разположение за продажба
Други нетекущи активи
Вземания от клиенти

320

-

-

320

-

576

79

655

21,632

-

1,281

22,913
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Депозити в търговски банки

-

-

-

-

Парични средства и парични еквиваленти

145

18

183,432

183,595

Други текущи активи

246

3

-

249

22,343

597

184,792

207,732

Дългосрочни банкови заеми

-

6,782

-

6,782

Други нетекущи задължения

-

-

-

-

Задължения към доставчици

35,648

-

32

35,680

385

-

-

385

Краткосрочни банкови заеми

-

6,486

-

6,486

Краткосрочна част на дългосрочни
банкови заеми

-

4,054

-

4,054

Други текущи задължения

102

-

-

102

Общо финансови пасиви

36,135

17,322

32

53,489

Общо финансови активи
Финансови пасиви

Задължения за дивиденти

31 декември 2009 г.

безлихвени

с плаващ
лихвен %

с фиксиран
лихвен %

Общо

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

Финансови активи

Инвестиции на разположение за продажба

320

-

-

320

-

535

1,359

1,894

168,848

-

2,791

171,639

Депозити в търговски банки

487

-

12,000

12,487

Парични средства и парични еквиваленти

188

16

133,780

133,984

Други текущи активи

343

7

-

350

170,186

558

149,930

320,674

Дългосрочни банкови заеми

-

5,230

-

5,230

Други нетекущи задължения

-

-

20

20

Задължения към доставчици

18,501

-

24

18,525

Други нетекущи активи
Вземания от клиенти

Общо финансови активи
Финансови пасиви
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Задължения за дивиденти

8,146

-

-

8,146

Краткосрочни банкови заеми

-

16,703

-

16,703

Краткосрочна част на дългосрочни
банкови заеми

-

1,007

-

1,007

Други текущи задължения

574

-

-

574

Общо финансови пасиви

27,221

22,940

44

50,205

Средствата по разплащателни сметки се олихвяват с лихвени проценти, съгласно тарифите на
съответните банки, които се запазват относително постоянни за по-дълъг период от време, макар и да
се влияят от промяната в основния лихвен процент.
Ръководството на Групата и на отделните дружества текущо наблюдават и анализират
експозициите спрямо промените в лихвените равнища, измерва и ефекта върху финансовия резултат
и собствения капитал при промяна с определени пунктове или % на лихвения процент. За всяка
симулация, едно и също предположение за промяна на лихвения процент се прилага за лева и
щатския долар.
Ръководството на Групата е направило анализ на лихвената чувствителност на лихвоносните
активи и пасиви (с плаващ лихвен процент) към 31 декември и на двете години, при запазване на
съответната структура на активите и пасивите, допускане на промяна в лихвения процент за щатски
долари и за български лева с 50 основни пункта и игнориране на влиянието на другите фактори.
Промяната в увеличение на лихвения процент на финансовите активи и пасиви в щатски долари и в
лева с 50 основни пункта би се отразило като загуба (след данъчно облагане) в консолидирания отчет
за доходите на Групата от 75 х. лв. (2009 г.: загуба 101 х. лв.). Съответно същото увеличение на
лихвения процент би имало същият ефект и върху собствения капитал, чрез компонента натрупани
печалби (чрез текущата печалба или загуба), тъй като компонентите на собствения капитал на
Групата не са повлияни от лихвени активи и пасиви, чиято преоценка се отразява като друг
всеобхватен доход или директно върху собствения капитал.
Намаление с 50 основни пункта в лихвения процент на финансовите активи и пасиви (с плаващ
лихвен процент) в щатски долари и в лева би имало равен и реципрочен ефект на посочения по-горе,
върху печалбата на Групата (след данъчно облагане) и собствения капитал.
Ценови риск
Групата е изложена на определен риск от евентуално негативните промени в цените на
суровините и материалите, необходими за производството на тютюневи изделия (цигари).
Доколкото цените на тютюневите изделия за износ се определят пазарно ръководството е на
мнение, че не съществува значителен ценови риск за тях. Аналогично не съществува значителен риск
и за цените на тютюневите изделия за вътрешен пазар, предвид това, че цените на тютюневи изделия
на вътрешния пазар са с пазарно определени цени и подлежат само на регистрация.
В условията на икономическа криза продължава тенденцията на спад на потреблението на
бързооборотни стоки, поради намалена покупателна способност, която рефлектира в намаление на
продажбите на тютюневи изделия (цигари) на вътрешния пазар. Допълнително приетите от 1.01.2010
г. нови акцизни ставки за тютюневи изделия и последвалото повишение на цените им на дребно, са
предпоставка за засилване на конкуренцията на вътрешния пазар и същевременно за спад на пазарния
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дял. За минимизиране на горепосочените ефекти, ръководството на Групата следва гъвкава политика
на ценообразуване на тютюневите изделия и за увеличаване на експорта.
За контролиране на ценовия риск по отношение на цените на цигарите, Групата следи
състоянието и динамиката на пазара, и извършва непрекъснат мониторинг, и анализ на пазара за
постигане на ефективно планиране на доставките, и оптимизиране на количествата на материални
запаси, и адекватно ценообразуване на цигарите в зависимост от пазарната среда.
До 2010 година Групата е била изложена на специфичен ценови риск при продажбите на
стоки и готова продукция (тютюн), във връзка с определянето на минималните изкупни цени на
тютюните с постановление на Министерски съвет (МС). През 2010 г. МС на Република България не е
определял минимални изкупни цени на тютюните за реколта 2010 г., поради което изкупните цени са
определени с решение на ръководството, което минимизира този риск. Също така Групата е изложена
на евентуално негативните промени в цените на световния пазар на тютюн.
Минимизирането на ценовия риск за негативни промени в цените се постига чрез периодичен
анализ и обсъждане на договорните отношения за преразглеждане и актуализиране на цените спрямо
промените на пазара.
Групата не разполага със значим по размер портфейл от инвестиции на разположение за
продажба, допълнително притежаваните от нея инвестиции на разположение за продажба не се
търгуват на фондова борса, поради което не е изложена на риск от промени в борсови цени на ценни
книжа.
Кредитен риск
При осъществяване на своята дейност, дружествата от Групата са изложени на кредитен риск,
който е свързан с риска някои от контрагентите им да не бъдат в състояние да изпълнят изцяло и в
обичайно предвидените срокове задълженията си към тях. Вземанията на Групата са представени в
отчета за финансовото състояние в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки. Такива
обезценки са направени за вземания, където и когато са били налице събития, идентифициращи
загуби от несъбираемост съгласно предишен опит.
Финансовите активи на дружествата от Групата основно са концентрирани в следните групи:
други нетекущи активи, парични средства и еквиваленти – пари в брой и в банкови сметки (текущи и
депозитни), търговски и други вземания и инвестиции на разположение за продажба. Максималната
експозиция на кредитен риск към края на отчетния период е балансовата стойност на всеки клас
финансови активи, както са оповестени в настоящото приложение.
По отношение кредитния риск от парични средства в банкови сметки (текущи и депозитни),
управлението на риска при активните операции с временно свободните парични средства включва
дейностите по идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални събития или ситуации,
които могат да повлияят негативно върху постигане целите на Групата за осигуряване на
допълнителен стабилен източник на доход. Обект на анализ са евентуалните отрицателни последици
(изтичане на ресурси), които биха настъпили от проявлението на неблагоприятно събитие и
ресурсите, които ще са необходими за неговото предотвратяване.
С оглед на дългогодишния опит и прилаганите добри практики от 2010 г. в Групата са в сила
Правила за реда, начина и критериите за избор на финансови организации, които предоставят услуги
по управление на парични средства и парични еквиваленти, платежни и свързани услуги, по
финансиране, закупуване на специфични финансови инструменти, хеджиращи операции и други
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финансови услуги (Правила). Правилата са методология, която се прилага от дружествата в Групата и
така се гарантира постигането на максимален икономически ефект при минимален финансов риск. С
процедурата по избор на контрагент на финансови услуги се постига оптимално съотношение
„доходност (изгода) / риск”. Групата прилага политика по диверсификация, чрез която се определят
кредитни лимити за контрагентите - финансови организации. Политиката по диверсификация се
прилага с цел свеждане до минимум на концентрацията на рискове и гарантиране на стабилност и
устойчивост.
Вследствие на влиянието на финансовата криза, започнала в края на 2008 г. и продължила
през текущия период, се засилва кредитният риск. Прилаганата в Групата политика по контрол на
договорните отношения е от съществено значение за предотвратяване на риска от несъбираемост на
вземанията. Политиката на Групата е, че отсрочени плащания (продажби на кредит) се предлагат
само на клиенти, които имат дълга история и търговско сътрудничество с Групата, добро финансово
състояние и липса на нарушения при спазването на кредитните условия. За останалите клиенти
продажби се осъществяват предимно срещу предварително (частично или пълно) плащане, плащане в
деня на сделката и/или акредитиви. Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо
на ниво дружества и на ниво Булгартабак - Холдинг АД, съгласно установената политика на
дружествата от Група Булгартабак. За целта ежедневно се прави преглед на откритите позиции по
клиенти, както и получените постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и
състоянието на клиентите.
За да контролират риска дружествата следят за плащане в срок на нововъзникналите
вземания. В случаите на неплатени стари вземания, погасяването се извършва по индивидуални
споразумения с длъжниците.
Значителна част от вземанията на Групата са обезпечени, както е оповестено в Приложение
№ 23. Състоянието и качеството на получените обезпечения се следи и контролира на ниво
дружество в Групата.
Реализацията на продукцията (тютюневи изделия) на вътрешния пазар от Групата се
извършва чрез дистрибуторска мрежа на база сключени договори. С тези клиенти Групата поддържа
дългогодишно търговско сътрудничество и ефективно управление на договорните отношения, с цел
навременно събиране на вземанията.
Реализацията на продукцията (тютюневи изделия) на външния пазар от Групата се извършва
на база сключени договори, плащанията по които са договорени по начин, ограничаващ в максимална
степен риска от несъбираемост.
По-голямата част от продажбите се извършват на база плащания в лева, евро и щатски
долари.
Ликвиден риск
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружествата от Група Булгартабак да не
бъдат в състояние да посрещнат безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Те
провеждат консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържат
оптимален ликвиден запас парични средства (собствени и привлечени) и добра способност за
финансиране на стопанската си дейност. В тази връзка по-долу е представен матуритетен анализ на
финансовите активи и пасиви, така както е установена структурата им към 31 декември.
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Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи и контролира
на две нива, от дружеството–майка и от съответните структурни звена на дружествата от Групата,
като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и анализ на предстоящите
плащания. Дружествата в Групата осъществяват наблюдение и контрол върху фактическите и
прогнозните парични потоци, с цел поддържане на равновесие между матуритетните срокове на
активите и пасивите им.
Свободните парични средства в Групата обичайно се инвестират, предимно в краткосрочни
депозити (до 3 месеца) в търговски банки. Инвестирането се извършва при най-приемливи лихвени
равнища, като същевременно се отчита необходимостта от диверсификация на риска от концентрация
на парични ресурси в отделните банки.
Матуритетен анализ
По-долу са представени финансовите недеривативни активи и пасиви на Групата към края на
отчетния период. Таблицата е изготвена на база на недисконтирани парични потоци и най-ранна дата,
на която вземането, респективно задължението е изискуемо. Сумите включват главници и лихви.
Активите и пасивите на Групата, анализирани по остатъчен срок от края на отчетния период
са както следва:

31 декември 2010 г.

на
виждане

до 3 м.

3-6 м.

6-12 м.

1-2 г.

2-5 г.

над 5 г.

без
матуритет

Общо:

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

Финансови активи
Инвестиции на
разположение за
продажба

-

-

-

-

-

-

-

320

320

Други нетекущи
активи

-

-

-

-

82

3

571

-

656

Вземания от
клиенти

-

18,517

384

4,012

-

-

-

-

22,913

Депозити в
търговски банки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

134,464

48,611

-

200

198

-

-

278

183,751

-

70

1

5

-

101

-

72

249

134,464

67,198

385

4,217

280

104

571

670

207,889

Парични средства и
парични
еквиваленти
Други текущи
активи
Общо финансови
активи
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31 декември 2010 г.

на
виждане

до 3 м.

3-6 м.

6-12 м.

1-2 г.

2-5 г.

над 5 г.

без
матуритет

Общо:

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

Финансови пасиви
Дългосрочни
банкови заеми

-

70

66

119

4,818

2,611

-

-

7,684

Други нетекущи
задължения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задължения към
доставчици

-

35,165

483

20

-

-

-

12

35,680

Задължения за
дивиденти

-

385

-

-

-

-

-

-

385

Краткосрочни
банкови заеми

-

109

1,402

5,296

-

-

-

-

6,807

Краткосрочна част
на дългосрочни
банкови заеми

-

332

324

3,671

-

-

-

-

4,327

-

61

-

-

-

-

-

41

102

-

36,122

2,275

9,106

4,818

2,611

-

53

54,985

Други текущи
задължения
Общо финансови
пасиви
31 декември 2009 г.

на
виждане

до 3 м.

3-6 м.

6-12 м.

1-2 г.

2-5 г.

над 5 г.

без
матуритет

Общо:

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

Финансови активи
Инвестиции на
разположение за
продажба

-

-

-

-

-

-

-

320

320

Други нетекущи
активи

-

-

-

-

1,362

6

528

-

1,896

Вземания от
клиенти

- 169,479

1,402

758

-

-

-

-

171,639

Депозити в
търговски банки

-

12,487

-

-

-

-

-

-

12,487

88,790

44,956

-

-

40

-

-

334

134,120

-

116

2

21

-

101

-

110

350

88,790 227,038

1,404

779

1,402

107

528

764

320,812

Парични средства и
парични
еквиваленти
Други текущи
активи
Общо финансови
активи
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31 декември 2009 г.

на
виждане

до 3 м.

3-6 м.

6-12 м.

1-2 г.

2-5 г.

над 5 г.

без
матуритет

Общо:

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

Финансови пасиви
Дългосрочни
банкови заеми

-

81

81

162

2,572

3,351

253

-

6,500

Други нетекущи
задължения

-

-

-

-

20

-

-

-

20

Задължения към
доставчици

-

11,108

7,415

3

-

-

-

-

18,526

Задължения за
дивиденти

-

8,146

-

-

-

-

-

-

8,146

Краткосрочни
банкови заеми

-

120

11,607

5,230

-

-

-

-

16,957

Краткосрочна част
на дългосрочни
банкови заеми

-

283

268

522

-

-

-

-

1,073

Други текущи
задължения

-

286

-

69

-

-

-

219

574

Общо финансови
пасиви

-

20,024

19,371

5,986

2,592

3,351

253

219

51,796

Управление на капиталовия риск
С управлението на капитала Групата цели да създава и поддържа възможности да продължи
да функционира като действащо предприятие, да осигурява възвръщаемост на инвестираните
средства на акционерите и стопански ползи на другите заинтересовани лица, както и да поддържа
оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитала – на две нива, на ниво
отделно дружество от Групата (в т.ч. дружеството-майка), и на ниво Група (консолидиран собствен
капитал).
Групата текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база съотношенията
на задлъжнялост. Характерното и за двата представени периода е, че тя финансира дейността си
както от собствените си генерирани печалби, така и като поддържа определено ниво на търговски и
други краткосрочни задължения, банкови заеми и задължения по финансов лизинг. Съотношенията за
задлъжнялост са както следва:
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Съотношения

2010 г.

2009 г.

Собствен капитал / Привлечен капитал

2.00

1.22

Банкови заеми и финансов лизинг /
Привлечен капитал

0.09

0.08

0.98

0.46

Парични средства и еквиваленти / Привлечен
капитал

Справедливи стойности
Справедливата стойност представлява сумата, за която един актив може да бъде разменен или
едно задължение да бъде изплатено при нормални условия на сделката между независими, желаещи и
информирани контрагенти. Политиката на Групата е да оповестява във финансовите си отчети
справедливата стойност на финансовите активи и пасиви, за които съществуват котировки на пазарни
цени. Справедливата стойност на финансовите инструменти, които не се търгуват на активни пазари
се определя чрез оценъчни методи, които се базират на различни оценъчни техники и предположения
на ръководството, направени на база пазарните условия към края на отчетния период.
Концепцията за справедливата стойност предполага реализиране на финансови инструменти
чрез продажба. В повечето случаи, особено по отношение на търговските вземания и задължения,
предоставените заеми и депозитите, Групата очаква да реализира тези финансови инструменти, и
чрез тяхното цялостно обратно изплащане или респ. погасяване във времето. Затова те се представят
по тяхната амортизируема стойност, която се приема че би била приблизително близка до тяхната
справедлива стойност.
Основната част от финансовите активи и пасиви са или краткосрочни по своята същност
(търговски вземания и задължения, краткосрочни заеми), или са отразени в отчета за финансовото
състояние по пазарна стойност (предоставени банкови депозити) и поради това тяхната справедлива
стойност е приблизително равна на балансовата им стойност.
Изключение от това правило са инвестициите на разположение за продажба, за които няма
пазар и/или обективни условия за определяне по друг достоверен начин на тяхната справедлива
стойност, поради което те са представени по цена на придобиване (себестойност), която
ръководството консервативно преценява, че не би се различавала съществено от тяхната справедлива
стойност.
Поради липсата на достатъчно пазарен опит, стабилност и ликвидност за покупки и продажби
на някои финансови активи и пасиви, за тях няма достатъчно и надеждни котировки на пазарни цени.
Ръководството на Групата е преценило, че при съществуващите обстоятелства представените в отчета
за финансовото състояние оценки на финансовите активи и пасиви са възможно най-надеждни,
адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност при стопанската среда в страната.
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40. ПРЕДПРИЯТИЯ С ФИНАНСОВИ И СТОПАНСКИ ЗАТРУДНЕНИЯ
Информацията за активите и пасивите и финансовите резултати на неработещите дружества и
дружество в ликвидация (по данни от финансовите отчети на дружествата) е посочена в таблицата
по-долу:

Нетекущи
активи

Текущи
активи

Собствен
капитал

Нетекущи
задължения

Текущи
задължения

Финансов
резултат

31.12.2010

31.12.2010

31.12.2010

31.12.2010

31.12.2010

2010

BGN'000

BGN'000

BGN'000

BGN'000

BGN'000

BGN'000

BGN'000

1,668

12

1,075

87

518

(859)

39

5,140
6,808

335
347

2,278
3,353

280
367

2,917
3,435

(387)
(1,246)

31
70

16,783
16,783

497
497

(26,530)
(26,530)

138
138

43,672
43,672

(1,534)
(1,534)

374
374

23,591

844

(23,177)

505

47,107

(2,780)

444

Неработещи
дружества
Асеновград
Табак АД
Шумен Табак
АД
Дружество в
ликвидация
Хасково Табак
АД (в
ликвидация)

Общо

в т. ч. от
продажба
на
нетекущи
активи и
отписани
задължения

Същите дружества са имали стопански и финансови затруднения и през 2009 г.
Паричните потоци на тези дружества (съгласно финансовите им отчети за 2010 г.) са както
следва:
Предприятия с финансови и стопански
затруднения

Парични потоци, използвани в оперативната
дейност
Парични потоци от инвестиционната дейност
Парични потоци, използвани във финансовата
дейност
Нетни парични потоци

Асеновград
Табак АД

Шумен
Табак АД

Хасково
Табак АД (в
ликвидация)

Общо

BGN’000

BGN’000

BGN’000

BGN’000

(63)

(78)

(933)

(1,074)

26

48

468

542

-

(2)

-

(2)

(37)

(32)

(465)

(534)
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• Хасково Табак АД (в ликвидация)
Реализираните през 2010 г. приходи от ликвидация са 1,393 х. лв. – основно от продажба на
дълготрайни материални активи (1,160 х. лв.), а приходите от стопанска дейност са 240 х. лв. –
основно от отдадени под наем собствени активи (имоти) и услуги свързани със съхранение на тютюн.
Към 31.12.2010 г. активите на дружеството са в размер на 17,280 х. лв. и собственият капитал
е отрицателен - 26,530 х. лв. Реализираният за годината финансов резултат от ликвидация и от
стопанска дейност е отрицателен в размер на 1,534 х. лв., а изменението на паричните потоци за
годината е намаление 465 х. лв.
Нетните активи на дружеството към 31.12.2010 г. са отрицателни - на стойност 26,530 х. лв.
Натрупани са значителни загуби (33,119 х. лв.) и неизплатени задължения (43,672 х. лв.), в т.ч.
публични задължения в размер на 35,665 х. лв. Вероятно имуществото на дружеството няма да е
достатъчно да покрие паричните му задължения, вкл. задълженията към дружества от Групата, които
към 31.12.2010 г., са в размер на 6,561 х. лв., а стойността на инвестицията на Булгартабак - Холдинг
АД е 967 х. лв. (Приложение № 42)
Върху годишния финансов отчет за 2010 г. на дружеството е издаден одиторски доклад с
квалифицирано мнение.

• Асеновград Табак АД
От 2005 г. дружеството на практика не осъществява дейност, свързана с основния му предмет.
Съкратен е почти изцяло неговият персонал. Дружеството е с влошено финансово състояние, недостиг
на ликвидни средства и непогасени задължения към кредитори.
Основните финансови показатели на дружеството към 31.12.2010 г. са: финансов резултат за
годината – загуба в размер на 859 х. лв., активи – 1,680 х. лв., собствен капитал – 1,075 х. лв. и
изменение на паричните потоци за годината – намаление 37 х. лв.
Върху годишния финансов отчет за 2010 г. на дружеството е издаден одиторски доклад с
отказ от изразяване на мнение.

• Шумен Табак АД
От 2007 г. дружеството на практика не осъществява дейност, свързана с основния му предмет.
Съкратен е почти изцяло неговият персонал. Дружеството е с влошено финансово състояние,
недостиг на ликвидни средства и висока задлъжнялост.
Основните финансови показатели на дружеството към 31.12.2010 г. са: финансов резултат за
годината – загуба в размер на 387 х. лв., активи – 5,475 х. лв., собствен капитал – 2,278 х. лв. и
изменение на паричните потоци за годината – намаление 32 х. лв.
Върху годишния финансов отчет за 2010 г. на дружеството е издаден одиторски доклад с
отказ от изразяване на мнение.
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41. ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ЗАДГРАНИЧНИ ДРУЖЕСТВА
•

ИЗКЛЮЧЕНИТЕ

ОТ

КОНСОЛИДАЦИЯ

Булгартабак - Ром АД - Лупени, Румъния

Поради финансови затруднения и неизплащане в срок на задълженията към държавния
бюджет през 2004 г., дружеството е обявено в несъстоятелност по искане на Министерството на
публичните финанси на Република Румъния. Процедурата по несъстоятелност е приключила към
датата на одобряване за издаване на настоящия отчет и дружеството е заличено от търговския
регистър към Министерство на правосъдието на Република Румъния.
•

Табак Индустри ООД – Москва, Руска Федерация

Дружеството е регистрирано през 1999 г. с основен акционер Хасково Табак АД (в
ликвидация). Същото не е осъществявало дейност от регистрацията си. Намеренията на
ръководството на Булгартабак – Холдинг АД са в насока ликвидация на дружеството. В тази връзка
ликвидаторите на Хасково Табак АД (в ликвидация) са проучили възможностите за формалната
ликвидация на дружеството. Към датата на одобряване за издаване на настоящия отчет, процедурата
по ликвидация не е стартирала.
•

Болгарский табак ООД – Калининград, Руска Федерация

Дружеството е регистрирано през ноември 2001 г. с основен акционер Плевен БТ АД и към
момента не функционира.
През месец април 2007 г. е взето решение за ликвидация на дружеството от Съветът на
директорите на Плевен БТ АД.
С решение на Надзорния съвет на Булгартабак – Холдинг АД (от 2007 г.) е дадено
предварително разрешение на Управителния съвет за прекратяване участието на Плевен БТ АД в
Болгарский табак ООД и започване на процедура по ликвидация на дружеството.
•

СК Булгартабак АД – Подолск, Руска Федерация

Дружеството е дъщерно на Шумен Табак АД от месец април 2000 г. От 2001 г. не е
предоставяло годишен финансов отчет на Булгартабак – Холдинг АД. Няма информация дали
разполага с местен лиценз за производство на цигари. Лицензът за производство на български марки
цигари е прекратен през месец март 2005 г.
Управителният съвет на Булгартабак – Холдинг АД е препоръчал на Съвета на директорите на
Шумен Табак АД да вземе решение за ликвидация на дружеството.
В консолидирания годишен финансов отчет за 2010 г. инвестициите в тези дружества са с
нулева стойност, тъй като към датата на загуба на контрол на дружеството-майка в тях, те са с нулева
балансова стойност. (Приложение № 20)
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42.
ПРИВАТИЗАЦИЯ,
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ,
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

ПРОДАЖБА

И

Програма за преструктуриране на Група Булгартабак
В изпълнение на приетата през 2003 г. от Народното събрание Стратегия за приватизация на
дружеството, предвиждаща продажба на отделни фабрики, а не на Групата като цяло, през 2004 г.
бяха проведени успешни процедури за продажби на три от тютюнопреработвателните дружества.
В изпълнение на одобрената през 2006 г. от Надзорния и Управителния съвет на Булгартабак –
Холдинг АД са одобрили програма за осъществяване на преструктуриране и продажба на акционерни
дружества от Група Булгартабак (с основна цел – оптимизиране на структурата и функционирането
на Групата) са осъществени следните продажби на притежаваното от Булгартабак - Холдинг АД
акционерно участие в дъщерни дружества:
•

През 2006 г. - едно от тютюнопреработвателни дружества и Пловдив Юрий Гагарин
БТ АД;

•

През 2007 г . - четири тютюнопреработвателни дружества;

•

През 2008 г. - продажби на притежаваното от Булгартабак – Холдинг АД акционерно
участие в капитала на Цигарена Фабрика Пловдив АД, гр. Пловдив и Слънце Стара
Загора Табак АД, гр. Стара Загора и едно тютюнопреработвателно дружество.

Асеновград Табак АД и Шумен Табак АД (преструктурирани от цигарени фабрики в
тютюнопреработвателни).
През 2005 г. е взето решение за продажба на акционерното участие на Булгартабак – Холдинг
АД в капитала на Асеновград Табак АД и Шумен Табак АД, която да бъде извършена след като бъде
уреден въпросът за бъдещото използване и реализация на машините за производство на тютюневи
изделия.
Съгласно решението, в случай, че няма заявен интерес за продажба ще се пристъпи към
обявяване на дружествата в ликвидация, респ. несъстоятелност.
Към настоящия момент преобладаваща част от машините за производство на тютюневи
изделия както и значителна част от недвижимите имоти, собственост на Асеновград Табак АД, са
продадени.
Към датата на издаване на настоящия отчет е в ход процедура за приватизация на Булгартабак Холдинг АД, поради което процедурите за продажби на притежаваното от Булгартабак - Холдинг АД
акционерно участие в двете дружества не се провеждат.
Нова процедура за продажба / приватизация на Булгартабак – Холдинг АД
С решение на Народното събрание на Република България от 17.12.2008 г. (обн. ДВ., бр.
109/2008 г.) е отменена Стратегията за приватизация на Булгартабак - Холдинг АД, приета с решение
на Народното събрание от 10 декември 2003 година.
С параграф 99 на Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2009 година (обн. ДВ бр. 110/2008 г.) е изменен Закона за приватизация и
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следприватизационен контрол, като е отменена т. 1 от Списъка – Приложение № 2 към чл. 35а ал. 1
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Булгартабак - Холдинг АД е изваден от
списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, които са от
значение за националната сигурност на Република България).
С писмо от 18.02.2009 г. Агенцията за приватизация е уведомила Булгартабак - Холдинг АД,
че на основание чл. 4 ал. 1 и чл. 28 ал. 1 и ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол и Решение № 1490 от 17.02.2009 г. на Агенцията за приватизация, забранява на Булгартабак Холдинг АД да извършва разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключване
на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на
Агенцията за приватизация. Решение № 1490 от 17.02.2009 г. на Агенцията за приватизация е
обнародвано в ДВ бр. 17 от 6.03.2009 г.
В резултат на проведения в началото на 2010 г. от Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол (Агенцията) открит конкурс и с избрания консултант - Ситигруп
Глобал Маркетс Лимитид - е подписан договор за възлагане на дейности по подготовката за
извършване на приватизацията на пакет от акции, собственост на българската държава, от капитала
на Булгартабак – Холдинг АД. На консултанта е възложено цялостното консултиране и оказване на
съдействие на Агенцията във връзка с подготовката и осъществяването на приватизационната сделка
за Булгартабак – Холдинг АД, в съответствие с определения метод за приватизацията му и
действащото законодателство. Договорът е влязъл в сила от 8.09.2010 г. (Булгартабак – Холдинг АД е
уведомен с писмо от 14.09.2010 г.).
В изпълнение на Договора на 18.11.2010 г. Консултантът е депозирал в Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол информационен меморандум, правен анализ и
приватизационна оценка на Булгартабак - Холдинг АД.
С писмо на Агенцията за приватизация от 23.03.2009 г. от Булгартабак – Холдинг АД е
поискано предварително да уведомява същата за всички сделки, извън приложното поле на чл. 28 от
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, които биха обвързали Булгартабак –
Холдинг АД или неговите дъщерни дружества за срок по-дълъг от една година. Агенцията за
приватизация следва предварително да бъде уведомявана и за сделки сключвани от дъщерните
дружества, а именно – извършване на разпоредителни сделки с ДМА на дружеството, сключване на
договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични задължения.
С писмо от 23.11.2010 г. Агенцията изисква от дъщерните дружества от Група Булгартабак (с
изключение на тези в процедура по ликвидация или несъстоятелност) да не извършват сделки,
включени в приложното поле на чл. 28, ал. 1 от Закон за приватизация и следприватизационен
контрол, без предварително разрешение от страна на Агенцията.
Към настоящия момент са изготвени необходимите за приватизационната процедура анализи.
Очаква се същинската процедура по приватизация да бъде обявена в максимално кратки срокове.
Изключване на дружества от Групата
През 2010 г. не са изключвани дружества от Групата.
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През 2009 г. поради обявяване в несъстоятелност и загуба на контрол върху дружества от
Група Булгартабак, е изключено акционерното участие в капитала им, както следва:

Изключени дружества

Дулово Табак
АД

Ямбол Табак
АД

Общо

BGN’000

BGN’000

BGN’000

Балансова стойност на нетните активи към
датата на освобождаване от дъщерни
дружества

(4,966)

(904)

(5,870)

Финансов резултат от освобождаване от
дъщерни дружества

4,966

904

5,870

Отчетени разходи за обезценки на вземания
на Групата при освобождаване от дъщерни
дружества

(393)

(80)

(473)

Общ ефект върху консолидирания финансов
резултат при освобождаване от дъщерни
дружества

4,573

824

5,397

Обезценките са отчетени в следните приложения на Отчета за доходи:
Приложение № 12 Финансови приходи / (разходи) – 51 х. лв., в т.ч. в статиите Обезценка на
лихви и неустойки по парични заеми – 17 х. лв. (вземания от Дулово Табак АД (в несъстоятелност) –
11 х. лв. и вземания от Ямбол Табак АД (в несъстоятелност) – 6 х. лв.) и Обезценка на парични заеми
– главница – 34 х. лв. (вземания от Дулово Табак АД (в несъстоятелност) – 15 х. лв. и вземания от
Ямбол Табак АД (в несъстоятелност) – 19 х. лв.);
Приложение № 8 Разходи за дистрибуция и реализация, статия Обезценка на търговски
вземания – 422 х. лв. (вземания от Дулово Табак АД (в несъстоятелност) – 367 х. лв. и вземания от
Ямбол Табак АД (в несъстоятелност) – 55 х. лв.).
Ямбол Табак АД
С решение на Ямболски окръжен съд от 13.11.2009 г. е обявена неплатежоспособността на
дружеството с начална дата 11.09.2009 г. и с решение от 25.11.2009 г. са прекратени правомощията на
органите на Ямбол Табак АД.
Булгартабак – Холдинг АД притежава 256,170 броя акции (99.73 % от капитала) в Ямбол
Табак АД (в несъстоятелност). Към 30.11.2009 г., датата на изключване на дружеството от Група
Булгартабак, делът на дружеството-майка в стойността на нетните активи на Ямбол Табак АД (в
несъстоятелност) е с отрицателна стойност в размер на 904 х. лв. Ефектът от изключването на
дружеството е печалба на стойност 904 х. лв.
Дулово Табак АД
С решение на Силистренския окръжен съд от 22.01.2010 г. е обявена неплатежоспособността
на Дулово Табак АД с начална дата 17.11.2008 г.
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Булгартабак – Холдинг АД притежава 118,428 броя акции (99.98 % от капитала) в Дулово
Табак АД (в несъстоятелност). Към 31.12.2009 г., датата на изключване на дружеството от Група
Булгартабак, делът на дружеството-майка в стойността на нетните активи на Дулово Табак АД (в
несъстоятелност) е с отрицателна стойност в размер на 4,966 х. лв. Ефектът от изключването на
дружеството е печалба на стойност 4,966 х. лв.
Паричните потоци на изключените дружества за периода до датата на изключването им, са
както следва:
Изключени дружества

Дулово Табак
АД

Ямбол Табак
АД

Общо

BGN’000

BGN’000

BGN’000

Парични потоци, използвани в оперативната
дейност
Нетни парични потоци на изключените
дружества

-

(16)

(16)

-

(16)

(16)

Производства по ликвидация и несъстоятелност
Хасково Табак АД (в ликвидация)
Решението на Общото събрание за прекратяване на дружеството и откриване на процедура по
ликвидация е вписано с решение на Хасковския окръжен съд от 31.03.2006 г. Публикувана е поканата
на ликвидаторите до кредиторите на дружеството на 11.07.2006 г. за предявяване на вземанията в
тримесечен срок от обнародването на поканата. Последващо предстои осребряване на имуществото
на дружеството за удовлетворяването им. С решение на проведеното на 9.05.2007 г. Общо събрание
на акционерите на дружеството са приети началния отчет и баланс към датата на ликвидация.
Първоначално крайният срок за ликвидация е бил 12.01.2008 г.
С решение на проведеното на 21.12.2007 г. извънредно Общо събрание на акционерите на
дружеството, срокът на ликвидацията на дружеството е удължен с 18 (осемнадесет) месеца, считано
от датата на изтичане срока за извършване на ликвидацията, определен на извънредното общо
събрание на акционерите на дружеството, проведено на 15.03.2006 г. (Приложение № 40)
С решение на проведеното на 23.06.2010 г. Общо събрание на акционерите на дружеството,
срокът за завършване на ликвидацията на дружеството е удължен с 12 (дванадесет) месеца, считано
от 11.07.2010 г.
Ямбол Табак АД (в несъстоятелност)
С решение на Ямболски окръжен съд № 278 от 18.11.2010 г. на основание чл. 632, ал. 4 от
Търговския закон е прекратено производството по несъстоятелност на Ямбол Табак АД и е
постановено заличаването на дружеството. Решението е вписано в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията и е влязло в сила на 25.11.2010 г.
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Дулово Табак АД (в несъстоятелност)
Във връзка с публични задължения на дружеството от страна на публичен изпълнител при АДВ
– РД – Варна, ИРМ – Силистра, за удовлетворяване вземанията в периода 2007 – 2008 г. са проведени
продажби чрез търг с тайно наддаване на недвижими имоти, собственост на Дулово Табак АД
(обявените за продан имоти включват всички недвижими имоти на дружеството).
Дружеството е подало молба за откриване на производство по несъстоятелност пред
Силистренския окръжен съд. С решение № 32 от 22.01.2010 г., постановено по т. д. № 105/2009 г., по
описа на Силистренския окръжен съд са взети следните решения:
•

обявена е неплатежоспособността на Дулово Табак АД с начална дата 17.11.2008 г.;

•

открито е производство по несъстоятелност по отношение на дружеството;

•

допуснато е обезпечение чрез налагане на запор и възбрана върху цялото имущество на
дружеството;

•

прекратена е дейността на предприятието Дулово Табак АД;

•

Дулово Табак АД е обявено в несъстоятелност;

•

производството по делото е спряно.

Решението е обжалвано от Агенция за държавни вземания, но само в частта за начална дата на
неплатежоспособността на дружеството и е поискана отмяна само в тази част.
С решение № 47 от 28.04.2010 г. на Варненски апелативен съд е отменена началната дата на
неплатежоспособността на Дулово Табак АД, като е определена нова начална дата на
неплатежоспособност - 26.04.2002 г.
През януари 2011 година са подадени две молби за възобновяване на производството – от
страна на Национална агенция по приходите и от страна на СИДИТАБ ЕООД, както и молба за
спиране на производството от страна на СИДИТАБ ЕООД. Към настоящия момент текат процедури
по произнасяне по подадените молби.
Видин Табак АД (в несъстоятелност)
С решение на Видински окръжен съд № 177 от 15.04.2010 г. на основание чл. 632, ал. 4 от
Търговския закон е прекратено производството по несъстоятелност на Видин Табак АД и е
постановено заличаването на дружеството. Решението е вписано в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията на 23.04.2010 г.
Харманли Табак АД (в несъстоятелност)
С решение от 28.12.2010 г. на Хасковския окръжен съд, постановено по гр. д. № 138/2007 г. е
прекратено производството по несъстоятелност, прекратени са правомощията на синдика и е
постановено заличаване на Харманли Табак АД (в несъстоятелност). Решението е вписано в
Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 5.01.2011 г. и е влязло в сила на 13.01.2011 г.
Наличните документи на дружеството са предадени на Националния осигурителен институт и
Държавната агенция Архиви.
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43. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
Няма възникнали съществени събития с отражение върху активите, пасивите, приходите и
разходите на Групата, след края на отчетния период до датата на одобрение на консолидирания
финансов отчет за публикуване, извън оповестените.

44. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ ГРУПАТА
Претенции на Руската Федерация относно имоти на дружества от Групата
Посолството на Руската федерация в България е връчило четири ноти (97/28.11.2001 г.,
29/04.04.2002 г., 4357/11.06.2002 г. и 9336-н/3ед/17.12.2002 г.) на Министерство на външните работи,
с които са предявени претенции от Руската федерация относно собствеността върху активи на
дружества, включени в състава на Групата.
Руската федерация посочва като основание за претенцията решенията на Берлинската
конференция на Трите Сили от 1945 г. и Закона на българското правителство за предаване на
Съветския съюз в собственост на германското имущество в България (ДВ бр. 120/ 31.05.1946 г.).
На 11.07.2002 г. Министерство на външните работи е връчило на посолството на Руската
федерация в град София нота, съдържаща официалната позиция на българската страна, относно
претенциите на Руската федерация върху активи на дружества от Група Булгартабак. В нея е
отразено, че извършената проверка е установила, че са посочени предприятия и активи, чиято
собственост е прехвърлена на България възмездно, безусловно и окончателно, на основата на
поредица от международни договори, свързани с мирните договори след Втората световна война.
Поради това те не могат да бъдат предмет на преговори между Република България и Руската
федерация. В този смисъл българската страна счита за неоснователни заявените претенции, свързани
с така наречените “права върху част от активите на Булгартабак - Холдинг АД”.
Тази официална позиция на Министерството на външните работи на Република България е
потвърдена и в нота с изх. № 55-64-186/27.12.2002 г., адресирана до Посолството на Руската
Федерация в град София. В нея българската страна изразява мнение, че руската страна в своята нота
от 17 декември не е предоставила нова правна или фактическа информация, която да е основание за
промяна на позицията на българската страна относно претенциите към активите на Група
Булгартабак, изразена в предходните ноти, а едностранно прекратяване действието на “Споразумение
от 4 юли 1953 г.” може да бъде направено само ако съществуват правни основания за това.
С писмо № 26-Б-50/05.03.2006 г. Министерство на икономиката и енергетиката потвърждава,
че не разполага с информация за постъпили нови документи и/или настъпили нови обстоятелства,
които да променят позицията, че претенциите на руската страна върху активи на дружествата от
Група Булгартабак са неоснователни.
В същото писмо Министерство на икономиката и енергетиката уведомява, че:
• с писмо от 14.02.2007 г. Посолството на Република България в град Москва информира за
публикация в официоза Российская газета от същата дата, в раздела разпореждания на
правителството на Руската федерация, относно прието решение за прекратяване действието на
Споразумението за предаване на Народна Република България под аренда на предприятия и
недвижимо имущество между Главно управление за съветско имущество зад граница на
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Министерство на вътрешната и външната търговия на СССР и Министерство на финансите на
Народна Република България (в частта му, касаеща обекти на тютюневата промишленост), подписано
на 4 юли 1953 г. в град София;
• разполага със становище на дирекция Международно право на МВнР на Република
България от 27.12.2002 г., съгласно което визираното Споразумение не би могло да доведе до
различни правни изводи от направените вече от българска страна, тъй като съществува последващ
валиден международен договор, който урежда същите въпроси.
С писмо № Т-26-Б-26/08.02.2011 г. Министерство на икономиката и енергетиката
потвърждава, че към настоящия момент не са постъпили нови документи и информация, които биха
могли да се използват като аргументи за промяна на позицията, че претенциите на руската страна
върху активи на дружествата от Група Булгартабак са неоснователни.
С писмо № 21-00-22/28.01.2011 г. Министерство на външните работи информира
ръководството на Булгартабак - Холдинг АД, че не разполага с информация за факти и обстоятелства,
които да налагат изменение в позицията си, изразена във връчената на посолството на Руската
федерация в град София на 11.07.2002 г. нота, съдържаща официалната позиция на българската
страна.
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