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1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 
 
 

Булгартабак - Холдинг АД е търговско дружество, създадено през м. ноември 1993 г., съгласно 

Разпореждане № 115 на Министерския съвет за преобразуване на СО Булгартабак в Булгартабак - 

Холдинг ЕАД (Холдингът) и още 22 акционерни дружества с държавно участие. С решение на Общото 

събрание на акционерите от 1997 г. дружеството Булгартабак - Холдинг ЕАД се променя на Булгартабак 

– Холдинг АД.  

Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”Граф Игнатиев” № 62. 

Съдебната регистрация на дружеството е от 1994 г., решение № 1/05.04.1994 г. на Софийски градски 

съд. Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831636680. 

Настоящият финансов отчет ще се публикува в Комисията за финансов надзор, Българска 

фондова Борса – София АД и в Търговския регистър. 

 

 

1.1. 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: 

• Р. България чрез Министерство на икономиката и енергетиката   79.83 % 

• Корпоративна търговска банка АД        8.11 %  

• Други юридически лица        10.17 % 

• Физически лица          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.  

 
 

1.2. Предмет на дейност 
  

Дружеството има издадено безсрочно разрешително от Министерски съвет за извършване на 

промишлена обработка на тютюн под № 1011 от 21.12.2004 година. 

Предметът на дейност на дружеството през 2010 г. включва следните видове операции и сделки:  

 •   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; 

•   сделки с интелектуална собственост.  
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1.3. Структура на дружеството    

  

Дружеството притежава участие (между 78,22 % и 100 % от капитала) в 8 дружества в страната. 

Акционерният капитал на тези дружества е в размер на 10,529 х. лв. (частта от 9,562 х. лв. е собственост 

на Булгартабак - Холдинг АД, разпределени в 9,562,200 броя обикновени поименни акции с номинал 1 

лв. всяка). Булгартабак - Холдинг АД упражнява контрол в 7 от тези дружества, а в останалото 1 не 

притежава властта да управлява финансовата и оперативната му политика, поради това, че то е станало 

обект на контрол на съда (обявено в производство по несъстоятелност). 

Предметът на дейност на дъщерните дружества е: 

•   изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия с тютюни; 

•   производство, заготовка за износ и търговия с тютюневи изделия; 

•   дистрибуция на тютюневи изделия. 

Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на 

дружеството, за периода 2006 – 2010 г. са представени в таблицата по-долу: 

 

Показател 2006 2007 2008 2009 2010 

БВП в млн. лева * 51,783 60,185 69,295 68,322    70,474 

Годишен реален темп на изменение на БВП * 6,5% 6,4% 6,2% -5,5% 0.2% 

БВП на глава от населението в лева 6,411 7,379 8,753 8,735 -** 

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% 

 
 

 Източник: НСИ (без данните за процента на безработица), БНБ, Национална агенция по заетостта 
*   предварителни данни на  НСИ за  2010 г.  

** Няма данни за 2010 г.  

 
 

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 
 
 
2.1. Изявление за съответствие    

 

Индивидуалният финансов отчет на Булгартабак - Холдинг АД 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).  
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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 дружеството е приело всички нови и/или ревизирани стандарти и 

разяснения, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от 

Комисията, които са уместни за неговата дейност.    

За дружеството 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., освен във въвеждането на нови и разширяването на вече 

установени оповестявания, или в промяна в представянето на финансовите отчети, без това да се е 

отразило върху сумите, отчетени в тях. Промени в счетоводната политика за адаптиране приложението 

на МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети по-скоро ще имат ефект върху 

консолидирания отчет на дружеството (Приложение 2.4). 

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., приет от ЕК на 12 юни 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. 

Подобрения на МСФО от м. април 2009 г. (в сила за годишни периоди започващи поне на 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 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 дружеството или дружеството няма практика за подобен вид операции 

и сделки и не са оказали влияние върху счетоводната политика и върху отчитането на активите, 

пасивите и резултатите на дружеството: 

• 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 

период, започващ на или след 01.07.2009 г.) приет от ЕК на 27.11.2009 г.; 
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• 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., приет от ЕК на 12 юни 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., приет от 

ЕК за периоди след 01.11.2009 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., прието от ЕК за периоди след 31.12.2009 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 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 периоди след 01.01. 

2010 г.); 

• 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 периоди 

след 30.06.2009 г.); 

• Разяснение на КРМСФО 17 (ново) Разпределения на непарични активи на собствениците (в 

сила за периоди от 01.07.2009 г., прието от ЕК за периоди след 31.10. 2009 г.); 

• Разяснение на КРМСФО 18 (ново) Прехвърляне на активи от клиенти (в сила за периоди на или 

след 01.07.2009 г., прието от ЕК за периоди след 31.10.2009 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;  
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• 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 стандарта, 

добавени от МСС 24 Оповестяване на свързани лица (преработен през 2009 г.) и по-конкретно 

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 
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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 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 дружеството. Те ще бъдат адаптирани 

за прилагане от дружеството за финансовите отчети за годишни периоди, започващи на или след 1 

януари 2011 година. Ръководството на дружеството предвижда, че преработеният стандарт, изменените 

и подобрени действащи стандарти и новото разяснение не биха имали съществен ефект в бъдеще върху 

неговите финансови отчети, освен в евентуално уточняване на обхвата и/или разширяване на 

оповестяванията и в представянето на финансовите отчети.  
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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. 

 

 

2.3. База за съставяне на финансовия отчет     

 

Настоящият годишен индивидуален 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 по-

долу.  

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. 

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приема като негова 

валута на представяне. Данните в отчета и приложенията към него са представени в хиляди лева, освен 

ако изрично не е оповестено друго. 

През текущия отчетен период дружеството следва същата счетоводна политика и методите на 

изчисление, както при предходните отчетни периоди. 

 

 

2.4. Консолидиран отчет на дружеството 

 

Дружеството е започнало процеса на съставяне на своя консолидиран отчет за 2010 г., съгласно 

МСФО в сила за 2010 г., в който отчет ще е включен и настоящият индивидуален финансов отчет. 

Съгласно планираните дати ръководството очаква консолидираният отчет да бъде одобрен за издаване 

не по-късно от 30.04.2011 г. от Съвета на директорите на дружеството, след която дата отчетът ще бъде 

на разположение на трети лица. 

 

 

2.5. Сравнителни данни 

 

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна 

година. 
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Когато е необходимо сравнителните данни се прекласифицират, за да се постигне съпоставимост 

спрямо промени в представянето в текущата година. 

 

 

2.6. Инфлационно преизчисление на отчетните показатели  

 

Дружеството е извършвало своята дейност в хиперинфлационна стопанска среда до 31.12.1999 г., 

поради което при съставянето на встъпителния баланс 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 01.07.1993 г. (дата на учредяване на дружеството) 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 01.07.1993 г. до 31.12.1999 г. Към 

31.12.2000 г. (във връзка със съставянето на встъпителен консолидиран баланс по МСС на Група 

Булгартабак) със съдействието на независими лицензирани оценители са определени справедливите 

стойности на дълготрайните материални активи на дружеството. 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 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.  

 

 

2.7. Функционална валута и признаване на курсови разлики  
 

Функционалната валута и валута на представяне на финансовия отчет на дружеството е 

българският лев. От 01.07.1997 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 - с еврото в съотношение BGN 1.95583:EUR 1.  

При първоначално признаване, 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 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.  
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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 всеобхватния доход в момента на възникването 

им, като се третират като “други доходи и загуби от дейността”, с изключение на тези, свързани с 

инвестиции, деноминирани в чуждестранна валута. 

 

 
 

2.8. Приходи  

 

Приходите в дружеството се признават на база принципа за начисляване и до степента, до която 

стопанските изгоди се придобиват от дружеството 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 и предоставени отстъпки и рабати. 

Приходите от дивиденти се признават, когато се установи правото за тяхното получаване. 

Приходите от дивиденти от дъщерни дружества се представят в отчета за всеобхватния доход като 

обичайни приходи от дейността.  

Приходите от лихви се признават текущо, пропорционално на времевата база, която отчита 

ефективния доход от финансовия актив, по метода на ефективната лихва и включват разликата между 

отчетната стойност и сумата му на падежа. 

Приходите от продажба на инвестиции в дъщерни и други дружества се признават на датата на 

прехвърляне на притежаваното от Булгартабак - Холдинг АД акционерно участие в капитала им, при 

сделки извършвани чрез Българска фондова борса или на датата на сключване на договора при 

продажби чрез провеждане на конкурс.  

Инвестиционните доходи включват приходи от лихви, начислени от търговски банки, по 

краткосрочни депозити, вкл. нетните курсови разлики, свързани с тях и доходи (дивиденти) от 

инвестиции на разположение за продажба. 

Приходите от лицензионни такси и възнаграждения за права се признават в съответствие със 

съдържанието на съответното споразумение, на база на счетоводния принцип на начисляването. 

Нетните разлики от промяна на валутни курсове, свързани с парични средства, търговски 

вземания и задължения, деноминирани в чуждестранна валута, се включват в отчета за всеобхватния 

доход (в печалбата или загубата за годината), когато възникнат, като се представят нетно към “други 

доходи и загуби от дейността”. 
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2.9. Разходи  

 

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на 

начисляване и съпоставимост. 

Предплатените разходи за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за 

периода, за които се отнасят.  

 

 

2.10. 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 във връзка с оперативния лизинг се признават като разходи в отчета за 

всеобхватния доход на база линеен метод за периода на лизинга. 

Приходът от наеми от оперативен лизинг се признава на базата на линейния метод в 

продължение на срока на съответния лизинг. Първоначално направените преки разходи във връзка с 

договарянето и уреждането на оперативния лизинг, в случай, че има такива, се добавят към балансовата 

стойност на отдадените активи и се признават на базата на линейния метод в продължение на срока на 

лизинга.  

 

 

2.11. Провизии  

 

Провизии се признават, когато дружеството има настоящо конструктивно или правно 

задължение, в резултат от минали събития, 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, 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.  

Ако част от разходите, или всички разходи, свързани с конкретна провизия се очаква да бъдат 

възстановени, възстановяването се признава само в случай, че е практически сигурно, че тези разходи 

ще се възвърнат, ако дружеството уреди задължението си. В отчета за всеобхватния доход (в печалбата 

или загубата за годината) разходите, отнасящи се за провизии, се представят намалени със сумата на 

възстановените разходи. 

 

 

2.12. Имоти, машини и съоръжения 

 

Имотите, машините и съоръженията (дълготрайните материални активи) са представени във 

финансовия отчет по преоценена стойност, намалена с натрупаната амортизация и загубите от 

обезценка.  
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Преоценената (до справедлива) стойност на дълготрайните материални активи е определена 

първоначално от независими оценители към 31.12.2000 г. (с изключение на стопанския инвентар, който 

е оценен по инфлирана себестойност). Натрупаната към датата на оценката амортизация е отписана. 

Към края на всеки отчетен период се извършва преглед за преоценка, и когато са налице 

съответните основания за това са извършвани 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, 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. 

До 31.12.1999 г. включително, отчетната стойност и натрупаната амортизация на дълготрайните 

материални активи са били преизчислени с общия индекс на потребителските цени (Приложение 2.6).  

 

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. 

Дружеството е определило 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. 

 

Последващо оценяване 

Избраният от дружеството подход за оценка след признаване на имотите, машините и 

съоръженията е модела 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. 

Дружеството е приело политика за преоценка на имотите, машините и съоръженията обичайно 

на период от 5 години. Честотата на преоценките зависи от промените в справедливите стойности на 

отделните имоти, машини и съоръжения, които се преоценяват. Когато тяхната справедлива стойност се 

променя съществено на по-кратки интервали от време, преоценката може се извършва и на по-кратки 

периоди. 
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Преоценка на дълготрайни материални  активи 

Когато балансовата сума на един актив се увеличава в резултат на преоценка, увеличението се 

признава в друг всеобхватен доход и се натрупва в собствения капитал като резерв от преоценки, освен 

ако то не възстановява намаление, извършено при предишна преоценка на същия актив, което е било 

признато за загуба. Когато балансовата стойност на един актив се намалява в резултат на преоценка, 

намалението се признава в друг всеобхватен доход до степента на съществуващо кредитно салдо на 

резерва от преоценки по отношение на този актив и намалява сумата на преоценъчния резерв, натрупана 

в собствения капитал. Намаление на балансовата сума на един актив над размера на натрупания за него 

преоценъчен резерв се признава за загуба през периода.  

 

Методи на амортизация 

Дружеството 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.; 

• транспортни средства – от 8 до 18 г.; 

• стопански инвентар – от 2 до 8 г.; 

• компютри – 4 г.; 

• мобилни телефонни апарати – 3 г.; 

• рекламни съоръжения – от 2 до 3 г. 

Определеният полезен живот на дълготрайните активи се преглежда в края на всеки отчетен 

период и при установяване на значителни отклонения спрямо бъдещите очаквания за срока на 

използването на активите, същият се коригира перспективно. 

 

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 остатъчния 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 (Приложение 2.28.3). 



БУЛГАРТАБАК – ХОЛДИНГ АД 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 година 

 17

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. 

Загубите от обезценка се отчитат в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за 

годината), освен ако за дадения актив не е формиран преоценъчен резерв. Тогава обезценката е за сметка 

на този резерв и се представя в отчета за всеобхватния доход (към статиите на другите компоненти на 

всеобхватния доход), освен ако тя не надхвърля неговия размер, и надвишението се включва като разход 

в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината).  

 

Печалби и загуби от освобождаване на дълготрайни материални активи 
Дълготрайните материални активи се отписват от отчета за финансовото състояние, 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 оборудване” 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” на лицевата страна на 

отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината). Частта от “преоценъчния резерв”, 

отнасяща се за продадения актив, се прехвърля директно към “неразпределена печалба” в отчета за 

промените в собствения капитал.  

 

 

2.13. Нематериални активи  

 

Нематериалните активи са представени във финансовия 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.   

В дружеството се прилага 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. 

Нематериалните активи се отписват от финансовия отчет при изваждане от употреба или 
продажба.  
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2.14. Инвестиции в дъщерни дружества  
 

Дългосрочните инвестиции, представляващи акции в дъщерни дружества са представени във 

финансовия отчет по цена на придобиване (себестойност), намалена със загубите от обезценки. Акциите 

на дъщерните дружества в повечето случаи не се търгуват на фондови борси, или продажбите на акции 

на фондови пазари са минимални по размер. Това обстоятелство не дава възможност да се осигурят 

котировки на пазарни цени на активен пазар, които да изразяват достатъчно достоверно справедливата 

стойност на тези акции. Също така бъдещото функциониране на тези дружества е свързано с определени 

несигурности, за да може да се направят достатъчно разумни и обосновани дългосрочни предположения 

за изчисляването на справедливата стойност на техните акции чрез други оценъчни методи.     

От датата на която дружеството-майка загуби контрол над дъщерно дружество, стойността на 

инвестициите в такова дружество се отчита в индивидуалните й финансови отчети 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 дружеството дългосрочни инвестиции в дъщерни дружества подлежат на 

преглед за обезценка. При установяване на условия за обезценка и определяне на нейния размер, същата 

се признава в резултата за текущия период (Приложение 2.28.5). 

 

 

2.15. Инвестиции на разположение за продажба  

 
Притежаваните от дружеството инвестиции, представляващи акции в други дружества са 

оценени и представени по себестойност, намалена със загубите от обезценка, тъй като тези акции не се 

търгуват на активен пазар, за тях няма котировки на пазарни цени на активен пазар, а 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 те престават да бъдат дъщерни 

(Приложение 2.14). 

Притежаваните инвестиции на разположение за продажба се преглеждат към края на всеки 

отчетен период и при установяване на условия за обезценка и определяне на нейния размер, същата се 

отразява в отчета за всеобхватния доход (Приложение 2.28.7).  

 

 

2.16. Други нетекущи активи  

 

Другите нетекущи активи представляват лихвоносни нетекущи вземания във връзка с 

депозирани средства по ескроу сметки (Приложение 20). Те са недеривативни финансови активи с 

варираща лихва. Оценяват се 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 амортизирана стойност, определена чрез прилагане на метода на ефективната лихва. 

Печалбите и загубите се признават в отчета за всеобхватния доход като финансови приходи (лихви) или 

разходи през периода на амортизация. 
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2.17. Материални запаси  

 

Материалните запаси са оценени по по-ниската от: себестойност и нетна реализуема стойност.  

Разходите, които се извършват, за да доведат даден продукт 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, невъзстановими 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. 

При употребата (продажбата) на материалните запаси се използва методът на средно-

претеглената цена (себестойност). 

Нетната реализуема 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 продажбата му 

(Приложение 2.28.6).  

 

 

2.18. Търговски вземания 

  

Търговските вземания се представят и отчитат 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 се установят правните основания за това, 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 (Приложение 
2.28.7).   

 

 

2.19. 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 всеобхватния доход 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. 

Лихвоносните парични заеми се класифицират като текущи, до размера, до който дружеството 

има безусловно право да събере вземането си в срок до 12 месеца, считано от края на отчетния период 

(Приложение 2.27.1). 

 

 

2.20. Парични средства и парични еквиваленти   

 

Паричните средства включват касовите наличности, наличности на парични средства в 

подотчетни лица и разплащателните сметки, а паричните еквиваленти - краткосрочните депозити в 

банки, чийто оригинален матуритет е до 3 месеца. Начислените лихви по краткосрочни депозити в 

търговски банки с матуритет до 3 месеца се представят в отчета за финансовото състояние като част от 

паричните еквиваленти. 

За целите на съставянето на отчета за паричните потоци: 

•   паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, 

с включен ДДС (20%); 

• получените лихви по предоставени срочни депозити с инвестиционна цел 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 на лицевата страна на отчета за финансовото състояние като част от паричните 

средства и еквиваленти, но не се вкючват 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 дружеството за съответния период (месец).  

 

 

2.21. Нетекущи активи, държани за продажба 

 

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 дружеството. 

Това условие се приема, че е налице само когато продажбата е с висока степен на сигурност и активът е 

наличен 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 оценяват по по-ниската от 

балансовата и справедливата им стойност, намалена с разходите по продажбата. 



БУЛГАРТАБАК – ХОЛДИНГ АД 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 година 

 21

От датата на класифицирането на нетекущи активи в тази група се преустановява 

амортизирането им. 

От датата, на която критериите за класификация на актива като държан за продажба вече не се 

удовлетворяват, се преустановява класифицирането му като актив държан за продажба и същият се 

оценява по по-ниската от неговата балансова стойност преди активът да е бил класифициран като 

държан за продажба, коригирана с амортизации и/или преоценки, които биха били признати, ако активът 

не е бил признат като държан за продажба, и неговата възстановима стойност, към датата на 

последващото решение той да не бъде продаван. 

 

 

2.22. Задължения към доставчици и други контрагенти  

 

Задълженията към доставчици и други контрагенти са отчетени 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.   

Задълженията към доставчици и други контрагенти се отписват само когато са погасени, т.е. 

когато задължението, опредeлено в договора е отпаднало, или срокът за погасяването му е изтекъл, като 

в този случай отписването се признава като приход в резултата за текущия период. 

 

 

2.23. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово 

законодателство  
 

Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в дружеството се основават 

на разпоредбите на Кодекса на труда (КТ), на разпоредбите на действащото осигурително 

законодателство и на Колективния трудов договор (КТД) на дружеството.  

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 дружеството. 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 
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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 на 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. Осигурителна 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 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 здравно-

осигурителната 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 дружеството няма създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен фонд. 

Осигурителните и пенсионни планове, прилагани от дружеството в качеството му 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 и действащия Колективен трудов договор, 

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 дружеството, както и за отработените месеци, 

като за всеки отработен месец се дължи по 1/12 част от брутната месечна заплата;  

• 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 в дружеството - по една брутна 

месечна работна заплата за всяка отработена календарна година в дружеството, както и за 

отработените месеци, като за всеки отработен месец се дължи по 1/12 част от брутната месечна 

заплата; 

• при прекратяване на трудовия договор поради болест – в размер на 300 % от брутното 

възнаграждение на работника 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 в дружеството - 

по една брутна месечна работна заплата за всяка отработена календарна година в дружеството, 
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както и за отработените месеци, като за всеки отработен месец се дължи по 1/12 част от брутната 

месечна заплата; 

• 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 дружеството са включени плащания за: платен годишен отпуск, 

Великденски и Новогодишни празници определени според финансовите възможности на дружеството, 

като конкретните размери на сумите подлежат на допълнително договаряне. Работодателят предоставя 

месечно ваучери за храна на персонала и други социални придобивки, в т. ч. за международния ден на 

жената и новогодишни подаръци за деца на служители и работници, определени на база минимални 

начални работни заплати за дружеството. 

 

Краткосрочни доходи на персонала 

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 

всеобхватния доход в периода, в който е положен трудът за тях или са изпълнени изискванията за 

тяхното получаване, и като текущо задължение (след приспадане на всички платени вече суми и 

полагащи се удръжки) в размер на недисконтираната им сума. Дължимите от дружеството вноски по 

социалното и здравно осигуряване се признават като текущ разход и задължение в недисконтиран 

размер, заедно и в периода на начисление на съответните доходи, с които те са свързани.    

Към датата на всеки финансов отчет, дружеството прави оценка на 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. 

 

Дългосрочни доходи при пенсиониране 

Съгласно Кодекса на труда и Колективния трудов договор дружеството е задължено да изплаща 

на лица от персонала при настъпване на пенсионна възраст обезщетение, в зависимост от трудовия стаж 

в предприятието. 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 

(нетната печалба/загуба) за периода. Разходите за минал стаж се признават веднага като разход за 

персонала в отчета за всеобхватния доход. При промени на плана с дефинирани доходи дружеството е 

приело 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. 

Към датата на финансовия отчет, дружеството назначава актюери, които издават доклад с 

техните изчисления относно дългосрочните му задължения към персонала за обезщетения при 

пенсиониране. За целта те прилагат кредитния метод на прогнозните единици. Сегашната стойност на 

задължението по дефинираните доходи се изчислява чрез дисконтиране на бъдещите парични потоци, 
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които се очаква да бъдат изплатени в рамките на матуритета на това задължение и при използването на 

лихвените равнища на държавни дългосрочни ценни книжа, деноминирани в български лева. 

Актюерските печалби и загуби произтичат от промени в актюерските предположения и опит. 

Дружеството е приело подход за по-ускорено признаване на натрупаната към края на периода актюерска 

печалба (загуба). То 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.  

 

Дружеството 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 трудовият договор със съответните лица без да има възможност да се отмени, или при 

формалното издаване на документите за доброволно напускане. Доходи при напускане, платими повече 

от 12 месеца, се дисконтират и представят в отчета за финансовото състояние по тяхната сегашна 

стойност. 

 
 

2.24. Акционерен капитал и резерви  

  

Дружеството е акционерно 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 “фонд 

Резервен” , като източници на фонда могат да бъдат: 

• най-малко една десета от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат една 

десета част от акционерния капитал или по-голяма част, по решение на общото събрание;   

• средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (премиен резерв); 

• други източници, предвидени по решение на Общото събрание. 

Средствата от фонда могат да се използват само за покриване на годишната загуба и на загуби от 

предходни години. Когато средствата във фонда достигнат определения в устава минимален размер, 

средствата над тази сума могат да бъдат използвани за увеличаване на акционерния капитал.  

Преоценъчният резерв е формиран от положителната разлика между балансова 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 дружеството при тяхната продажба или изваждане от 

употреба.  
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2.25. 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 към края на отчетния период, които съществуват между балансовите 

стойности и данъчните основи на отделните активи и пасиви. 

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 или да се проявят облагаеми временни разлики, от 
които да могат да се приспаднат тези приспадащи се временни разлики. 

Балансовата стойност на всички отсрочени данъчни активи се преглежда към края на всеки 
отчетен период и се редуцира до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и да се генерира 
достатъчно облагаема печалба или проявяващи се през същия период облагаеми временни разлики, с 
които те да могат да бъдат приспаднати или компенсирани. 

Отсрочените данъци, свързани с обекти, които са отчетени като други компоненти на 

всеобхватния 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 10 % за 2011 г. 

(31.12.2009 г.: 10 % за 2010 г.). 

  

2.26. Нетна печалба на акция 

 

Основната нетна печалба на акция се изчислява като се раздели нетната печалба или загуба за 

периода, подлежаща на разпределение между акционерите, притежатели на обикновени акции, на 

средно-претегления брой на държаните обикновени акции за периода. 

Средно-претегленият брой акции представлява броят на държаните обикновени акции в началото 

на периода, коригиран с броя на обратно изкупените обикновени акции и на новоиздадените такива през 

периода, умножен по средно-времевия фактор. Този фактор изразява броя на дните, през които 

конкретните акции са били държани, спрямо общия брой на дните през периода. 

Дружеството не изчислява нетна печалба на акция с намалена стойност, тъй като няма издадени 

потенциални акции с намалена стойност.    

 

2.27. Финансови инструменти  

 

2.27.1. Финансови активи  

 

Дружеството класифицира 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 
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финансовите активи към датата на тяхното придобиване. Ръководството определя класификацията на 

финансовите активи на дружеството към датата на първоначалното им признаване в отчета за 

финансовото състояние. 

Обичайно дружеството признава в отчета за финансовото състояние финансовите активи на 

датата, на която то става страна по договорните условия за придобиването на финансовия актив. Всички 

финансови активи първоначално се оценяват по тяхната справедлива стойност, плюс, в 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 дружеството, когато 

договорните права за получаване на парични потоци от тези активи са изтекли, или са прехвърлени, и 

дружеството е прехвърлило съществената част от рисковете и ползите от собствеността върху актива на 

друго дружество (лице). Ако дружеството продължава да държи съществената част от рисковете и 

ползите асоциирани със собствеността на даден трансфериран финансов актив, то продължава да 

признава актива в отчета за финансовото състояние, но признава 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 придобити 

с такава цел или не са класифицирани в друга група. Обичайно те представляват акции или дялове в 

други дружества, придобити с инвестиционна цел и се включват към нетекущите активи, освен ако 

намерението на дружеството е да ги продава в рамките на следващите 12 месеца и активно търси 

купувач. 

В тази група се представят  инвестициите в дъщерни предприятия, когато компанията - майка 

загуби контрол над тях.  

Финансовите активи на разположение за продажба се оценяват по: 

- справедлива стойност – в случаите на акции или дялове в дружества, чиито книжа са 
борсово котирани; 

- 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 поради обстоятелството, че бъдещото функциониране на тези дружества 
е свързано с определени несигурности, за да може да се направят достатъчно разумни и 
обосновани дългосрочни предположения за изчисляването на справедливата стойност на 
техните акции чрез други алтернативни оценъчни методи. 

В края на отчетния период се прави преглед за съществуването на индикации за обезценка на 

финансовите активи на разположение и за продажба (Приложения 2.15 и 2.28.7). 

 

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. 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 

дружеството, а останалите – като нетекущи. Тази група финансови активи включва: предоставени заеми, 

търговски вземания, други вземания от контрагенти и трети лица, парични средства и парични 
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еквиваленти. Лихвеният доход по предоставените заеми и вземанията се признава 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. Лихвеният доход от вземания се представя 

в отчета за всеобхватния доход, в “други доходи и загуби от дейността”, а лихвеният доход във вързка с 

предоставените заеми в статия „приходи”.  

В края на всеки отчетен период дружеството оценява дали са настъпили събития и 

обстоятелства, които показват наличието на обективни доказателства, че отделен финансов актив или 

група активи има обезценка (Приложения 2.18, 2.19 и 2.28.7). 

 

 

2.27.2. Финансови пасиви  

 

Финансовите пасиви на дружеството включват 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, а последващо – по амортизируема стойност по 

метода на ефективната лихва.  

Краткосрочните задължения, които са безлихвени, се оценяват 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 или срокът му е изтекъл (Приложения 2.22, 29 и 30 ).    

 

 

2.28. Преценки от определящо значение при прилагане счетоводната политика на 

дружеството. Ключови приблизителни оценки и предположения с висока несигурност.  

 

Съставянето на финансовите отчети на дружеството изисква ръководството 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 във финансовите отчети за периода, в който това е извършено и във всички 

следващи финансови периоди. 

Информация относно съществените предположения, оценки и допускания, които оказват най-

значително влияние върху признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи е 

представена по-долу.  

 

2.28.1. Актюерски изчисления за сегашната стойност на дългосрочните задължения към 

персонала при пенсиониране 

  

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, 
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които предположения са преценени от ръководството като разумни и уместни за дружеството 

(Приложения 2.23 и 28).  

 

При дефинирани доходи след пенсиониране дружеството е приело да амортизира по-ускорено 

натрупаната актюерска печалба (загуба), като прилага 5 годишен период спрямо надвишението на 10 % - 

ния коридор, изчислен спрямо размера на крайното салдо на задължението по справедлива стойност. 

Поради промяната в Колективния трудов договор (в сила от 01.11.2008 г.) дружеството е приело 

политика за признаване на разхода за минал стаж при пенсиониране поради достигане на възраст и стаж, 

за средния срок до пенсиониране 19 г., считано от датата на влизане в сила на плана.   

 

 

2.28.2. Преоценени стойности на имоти, машини и съоръжения 

 

В дружеството е прието преоценката на имотите, машините и съоръженията до тяхната 

справедлива стойност да се извършва на 5-годишен период 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, оборудване и машини. Такива преоценки са 

извършени към 31.12.2000 г., 31.12.2005 г. Когато обаче, тяхната справедлива стойност се променя 

съществено на по-кратки интервали от време, преоценката може се извършва и на по-кратки периоди  

(Приложение 2.12). 

Към 31.12.2009 г. ръководството на дружеството е направило преглед на промените на 

стойностите на дълготрайни материални активи със съдействието на лицензирани оценители. Въз основа 

на преглед за преоценка на имотите, машините и съоръженията ръководството е преценило, че са налице 

обстоятелства, изискващи преоценка на дълготрайните материални активи в група сгради. За останалите 

групи активи не са били налице основания за извършване на преоценка. Въз основа на оценката от 

независимите лицензирани оценители  на справедливата стойност на сградите е извършена преоценка 

към 31.12.2009 г. Към 31.12.2010 г. ръководството на Булгартабак – Холдинг АД е направило преглед на 

справедливите стойности, определени от независими лицензирани оценители на земите, сградите, 

машините, съоръженията, транспортните средства и стопанския инвентар, с цел установяване на 

съществуването на условия за извършване на преоценка. Въз основа на прегледа ръководството е 

приело, че не са налице условия за извършване на нова преоценка на активите, тъй като справедливата 

стойност на активите не се различава съществено от балансовата им стойност към датата на прегледа. 

(Приложения 2.12 и 13).  

При прегледа за преоценката 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 неспециализираното 

оборудване, за които има реален пазар, пазарни аналози и база за сравнимост се приема 

пазарната им стойност по сравнителен метод; 

• „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 
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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 дружеството 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 

дружеството 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 Група Булгартабак; 

г) офертни данни от производители, търговци и вносители на нови специализирани машини и 

съоръжения, както и такива втора употреба. 

 

 

2.28.3. Обезценки на имоти, машини и съоръжения 

 

Към датата на всеки отчет ръководството на дружеството организира преглед за обезценка на 

земите, сградите, машините, съоръженията и транспортните средства. Към 31.12.2010 г. е направен 

такъв преглед със съдействието на лицензирани оценители, за да се определи дали не са настъпили 

условия за обезценка. На база на извършения преглед ръководството на Булгартабак – Холдинг АД е 

приело, че не са налице условия за извършване на обезценка. 

Към 31.12.2009 г. въз основа на такъв преглед са обезценени част от активите (сгради и 

автомобил) и е отчетена загуба от обезценка във финансовия отчет (Приложения 2.12 и 13).  

На основание извършения преглед от независимите оценители на условията за експлоатация и 

поддръжка на активите през последните дванадесет месеца ръководството е преценило, че не са налице 

основания за промяна на остатъчния полезен живот на дълготрайните материални активи към 31.12.2010 

г. 

 

 

2.28.4. 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 дружеството праг за 

същественост е както следва: преоценяват се всички активи, за които разликата между балансовата и 

справедливата им стойност надхвърля 10 хил. лв. и 10 на сто (10 %) спрямо балансовата стойност на 

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 хил. 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 (Приложение 13). 
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2.28.5. Обезценка на инвестиции в дъщерни дружества  
 

Дружеството класифицира като инвестиции в дъщерни дружества притежаваните от него акции 

в други дружества - над 50 % от капитала им. Те се оценяват по себестойност, намалена със загубите от 

обезценки. На датата на всеки отчет ръководството прави анализ и оценка дали съществуват индикатори 

за обезценка на неговите инвестиции и какъв е евентуалният размер на загубите от обезценка. 

Ръководството е приело като индикатори за обезценка на инвестициите в дъщерни дружества:  

• решението за обявяване в процедура по ликвидация или производство по несъстоятелност на 

дъщерни дружества, които са с отрицателни нетни активи, или нетни активи, които не са 

достатъчни за покриване на задълженията им; 

• проведени търгове на Българска фондова борса за продажба на притежаваните от Булгартабак – 

Холдинг АД акции в негови дъщерни дружества, на които не се е явил купувач, финансовото 

състояние и показатели на дружеството са влошени (например: наличие на съществени по 

размер просрочени задължения към контрагенти, банки и/или бюджет, отрицателни нетни 

активи и др.); 

• цени, достигнати на проведени търгове с явно наддаване за продажба на притежаваните от 

Булгартабак – Холдинг АД акции в негови дъщерни дружества, които са по-ниски от 

балансовата стойност на инвестициите. 

Ръководството е преценило и е приело подход размерът на обезценката в първия случай да е до 

100 % от балансовата стойност на инвестициите, във втория и третия случай - разликата между 

балансовата стойност на инвестицията и предложените на проведени търгове на Българска фондова 

борса ценови равнища, на които не се е явил купувач, респективно достигнатите ценови равнища при 

търговете с явно наддаване, които са по-ниски от балансовата стойност на инвестицията (Приложения 9 

и 15).  

Когато дъщерното дружество стане предмет на контрол от страна на правителство, съд, 

администратор или регулатор е налице загуба на контрол без промяна в абсолютните нива на 

собственост. Загуба на контрол е налице от момента, когато по отношение на дъщерно дружество е 

започнало производство по несъстоятелност. От тази дата дружеството престава да се третира като 

дъщерно и не се консолидира. Приема се, че контролът е прекратен и е прехвърлен извън Групата. След 

тази дата отчитането на инвестициите в такива дружества в индивидуалните финансови отчети на 

Булгартабак – Холдинг АД се извършва в съответствие с МСС 39 (Приложения 2.14 и 2.15 ). 

 

 

2.28.6. Обезценка на материални запаси  

 

Обезценка на тютюни  

Към края на всеки отчетен период ръководството на дружеството организира извършване на 

цялостен преглед и анализ на наличните тютюни от комисия, в която участват специалисти 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 
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аналогични тютюни. За изчислението на нетната реализуема стойност на отделните видове тютюн, от 

експертно определената продажна цена се изключват предполагаемите преки разходи, свързани с 

продажбата.  

На база на прегледа комисията прави предложение за обезценка на наличните, необвързани с 

договори за реализация тютюни. Обезценката се изчислява като разлика между отчетната стойност на 

тютюните в баланса 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. курса на еврото спрямо лева на Българска народна банка.  

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 тютюните (Приложение 2.17). 

 

 

2.28.7. Обезценка на финансови активи  

 

Приблизителната оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми вземания се прави от 

ръководството към датата на всеки отчет. 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 всеобхватния доход като загуба от обезценка 

(Приложения 9, 17, 21, 23 и 24). 

Приблизителната счетоводна оценка на краткосрочните вземания, приета от дружеството се 

прави на база на анализ на общата кредитна експозиция на длъжника, неговата финансова възможност за 

погасяване на задълженията, с цел представяне на вярна справедлива стойност. Индикатор за обезценка 

е и просрочие в плащането спрямо договорения падеж (Приложения 23 и 24). 

При преценката си на събираемостта на вземанията ръководството е приложило следните 

критерии: 

• за вземанията от дъщерни предприятия – ръководството прави анализ на цялата експозиция на 

вземанията от всяко дъщерно дружество в края на отчетния период, с оглед преценка на реалната 

възможност за събирането им. Анализът се изготвя при наличие на реално нарушение или 

неизпълнение на плащания, въз основа на предишния опит на дружеството, информация за 

финансови затруднения и за влошаване на финансовите показатели на дружеството, информация 

за вероятно обявяване на длъжника в несъстоятелност и др. 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 вземанията от други контрагенти – ръководството прави анализ за събираемостта и 

обезпечеността на вземанията, които не са събрани в срока, първоначално определен съгласно 

договорните условия. 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.  
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Вземанията или част от тях, за които ръководството преценява, че съществува достатъчно висока 

несигурност за събирането им се обезценяват на 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 всеобхватния доход към показателя 

“възстановена и начислена обезценка на активи”. В случаите на последващо възстановяване на 

обезценка то се посочва към същия показател за сметка на намаление на коректива. 

Обезценка на инвестиции на разположение за продажба се извършва когато дружеството 

установи, 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. Класифицираните като инвестиции на разположение за продажба инвестиции в 

дружества в несъстоятелност, които вече не се третират като дъщерни, поради загуба на контрол над тях 

от дружеството-майка, са обезценени на 100 %, тъй като ръководството е преценило, че съществува 

достатъчно висока несигурност за възвръщаемостта от тези инвестиции (Приложение 16). 

 

 

2.28.8. Имоти, отдадени под оперативен лизинг   

 

Дружеството отдава под наем (оперативен лизинг) част от административната си сграда. Имотът 

не се третира като инвестиционен имот, тъй като: 

• отдадената наемна площ представлява незначителна част от общата административна площ на 

сградата (около 6 %); 

• отдадената под наем част от имота не може да бъде разграничена от частта, използвана в 

дейността на дружеството; 

• договорът за наем е сключен за определен срок (5 г.) и няма сигурност, че частта от сградата 

трайно ще се отдава под наем.  

Дружеството отдава под наем (оперативен лизинг) гаражни клетки и части от складове в 

собствен имот в гр. Асеновград. Имотите не се третират като инвестиционни имоти, тъй като: 

• договорите за наем са сключени за определен срок (от 1м. до 12 м.) и няма сигурност, че ще 

бъдат трайно отдавани под наем и/или; 

• отдадената наемна площ (части от складове) не може да бъде отграничена. 

Дружеството отдава под наем ведомствен апартамент. Имотът не се третира като инвестиционен, 

тъй като е отдаден под наем на служител на дружеството. 

По-голяма част от имотите се използват в дейността на дружеството (Приложения 13 и 32). 
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3. ПРИХОДИ  
 
  2010  2009 

  BGN '000  BGN '000 

     
Продажби на тютюн  21,433  17,643 

Възнаграждение за права върху търговски марки (роялти)  10,862  14,900 

Възнаграждения по договори за търговско представителство на 
дъщерни дружества  

8,647  3,318 

Дивиденти от дъщерни предприятия  1,108  4,786 

Лихви и неустойки по заеми  27  16 

Общо  42,077  40,663 
 

В общия обем на приходите са включени приходи от дъщерни дружества – 81 % ( 2009 г.: 64 %) 

(Приложение 33.2). 

 

Приходите са разпределени за: 

  2010  2009 

  BGN '000  BGN '000 
     
Вътрешен пазар  27,373  26,709 

Износ  14,704  13,954 

Общо  42,077  40,663 
 

Дивидентите са от следните дъщерни дружества: 

  2010  2009

  BGN '000  BGN '000
     
„Благоевград БТ” АД  1,046  4,307

„София БТ” АД  62  122

„Шумен Табак” АД  -  357

Общо  1,108  4,786
  

Приходите по договори за търговско представителство включват: 

  2010  2009 

  BGN '000  BGN '000 
     
Износ на цигари  6,882  1,905 

Внос и износ на тютюни  1,037  815 

Внос на спомагателни материали  638  518 

Внос на резервни части  75  77 

Продажба на тютюн на вътрешен пазар  15  3 

Общо  8,647  3,318 
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4. ДРУГИ ДОХОДИ И ЗАГУБИ ОТ ДЕЙНОСТТА  
  2010  2009 
  BGN '000  BGN '000 

    
Приходи от наеми  322  487 

Лихви и неустойки по договори  277  61 

Курсови разлики по търговски вземания и 

задължения и текущи сметки, нетно  
100  (80) 

Приходи от социална дейност  54  61 

Отписани задължения  54  15 

Лихви по разплащателни сметки  45  113 

Приходи от услуги по съхранение и заготовка на 

тютюн за реализация  
12  42 

Излишъци на тютюни  12  30 

Приходи от абонамент и реклама в списание 

“Български тютюн”  
9  10 

Застрахователни обезщетения  1  65 

Приходи от продажба на материали  10  7 

Балансова стойност на продадени материали  -  (7) 

Резултат от продажбата  10  - 

Приходи от продажба на стоки  12  - 

Балансова стойност на продадени стоки  (11)  - 

Резултат от продажбата  1  - 

Възстановена застрахователна премия  -  5 

Възстановена лихва за данъчни задължения  -  2 

Други  3  3 

Общо  900  814 

 
5. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ   
 

Разходите за материали включват:  2010  2009 

  BGN '000  BGN '000 
     
Тютюн - суровина  11,402  9,135 

Нетекущи активи под стойностен праг  298  393 

Горива и енергия  230  263 

Канцеларски материали и консумативи  83  105 

Вода  13  16 

Резервни части  6  16 

Материали, използвани при съхранение на тютюн  4  4 

Материали, използвани при заготовка на партиди за износ на 
тютюн  -  7 

Други  2  2 

Общо  12,038  9,941 
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6. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА  
 

Разходите за персонала включват:  2010  2009 

  BGN '000  BGN '000 
     
Текущи възнаграждения  5,075  5,699 

Социални надбавки и плащания  2,093  3,433 

Вноски по социалното осигуряване  668  779 

Обезщетения за напуснал персонал  583  1,283 

Начислени суми за дългосрочни задължения на персонала   450  204 

Начисления за неизползван платен отпуск  118  179 

Начислени суми за осигуровки върху неизползван платен отпуск  (7)  (13) 

Общо  8,980  11,564 
  

Начислените през периода суми за дългосрочни задължения на персонала (Приложение 28) включват: 

 

  2010  2009 

  BGN '000  BGN '000 
     
Разход за текущ стаж  228  282 

Разход за лихви  208  263 

Разход за минал стаж  138  137 

Ефект от съкращения  -  (468) 

Нетна актюерска (печалба)/загуба призната през периода   (124)  (10) 

Общо  450  204 
 

7. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ  
 

Разходите за външни услуги включват:  2010  2009 

  BGN '000  BGN '000 
     
Реклама  5,278  7,673 

Промишлена обработка на тютюни  2,233  2,009 

Регистрации на търговски марки  498  542 
Административни разходи за промишлена обработка и 
изкупуване на тютюни  

424  567 

Консултантски услуги  332  614 

Оперативен лизинг на автомобили  311  608 

Охрана  218  365 

Съхранение на тютюни  188  138 

Комуникационни услуги  169  203 

Местни данъци и такси  139  136 

Ремонт и поддръжка  138  192 

Възнаграждения по граждански договори  135  151 
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Наеми  99  62 

Данък върху разходите  57  61 

Застраховки  34  39 

Банкови такси за преводи  31  50 

Преводачески услуги  29  22 

Абонамент  26  27 

Услуга изработка ваучери за храна  24  25 

Списание “Български тютюн”  21  20 

Подготовка на партиди тютюн за продажба  16  36 

Дегустации  13  5 

Непризнати разходи съгласно данъчното законодателство  11  28 

Членски внос  10  12 

Анализ тютюн и цигари  9  10 

Други транспортни услуги  7  - 

Такси за нотариални заверки  4  8 

Трудова медицина  3  4 
Консултански услуги, свързани с продажба на дъщерни 
дружества  

-  74 

Обяви в пресата  -  1 

Други  6  10 

Общо  10,463  13,692 
 

През м.декември 2010 г. Булгартабак – Холдинг АД започна изкупуването на едролистни 

тютюни от сортова група Бърлей, реколта 2010 от района на Северна България. Изкупуването и 

преработката на тютюните от реколта 2010 са възложени на дъщерното дружество “Плевен БТ” АД.  

В отчета за всеобхватния доход през текущия период са признати разходи за промишлена 

обработка в размер на 2,233 х. лв. за реколта 2009 и административни разходи за промишлена обработка 

и изкупуване на тютюни в размер на 424 х. лв., (в т.ч.: 418 х. лв. за реколта 2009 и 6 х. лв. за реколта 

2010). Отчетените през 2009 г. разходи за тютюни - реколта 2008 и реколта 2009, са както следва: 

разходи за промишлена обработка 2,009 х. лв. (в т.ч.: 1,834 х. лв. за реколта 2008 и 175 х. лв. за реколта 

2009) и административни разходи 567 х. лв. (в т.ч.: 372 х. лв. за реколта 2008 и 195 х. лв. за реколта 

2009).   

В отчета за всеобхватния доход през текущия период са признати разходи по предоставени от 

регистрираните одитори на дружеството услуги, както следва: за независим финансов одит на Годишния 

финансов отчет на дружеството за 2009 г. и Годишния консолидиран финансов отчет на Група 

Булгартабак за 2009 г. общо в размер на 59 х. лв. (2009 г.: за 2008 г. 57 х. лв.) и за обучение - 4 х. лв 

(2009 г.: няма). 

 
 
8. ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ  
 

Отчетната стойност на продадените стоки включва балансовата стойност на продадени тютюни в 

размер на 11 х. лв. (2009 г.: 5,777 х. лв.). 
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9. (ВЪЗСТАНОВЕНА) / НАЧИСЛЕНА ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ, НЕТНО  
 

Обезценката на активи включва:  2010  2009 

  BGN '000  BGN '000 
     
Обезценка на вземания от дъщерни дружества  85  95 

Обезценка на други вземания  3  2 

Обезценка на дълготрайни активи  -  392 

Обезценка на инвестиции  -  287 

Обезценка на стоки  -  5 

Възстановена обезценка на вземания  (119)  (229) 

Възстановена обезценка на други вземания  (1)  (2) 

Общо  (32)  550 
 

През 2010 г. са събрани вземания, които са били обезценени в предходни периоди, вследствие на 

което е възстановена обезценка в размер на 119 х. лв., в това число от: “Плевен БТ” АД – 52 х. лв., 

“Дупница Табак” АД – 22 х. лв., “Хелиос СВ 2” – 26 х. лв. и “Шумен Табак” АД – 17 х. лв. (2009 г.: 229 

х. лв., в това число от : “Асеновград Табак” АД – 87 х. лв., “Плевен БТ” АД – 69 х. лв., “Дупница Табак” 

АД – 24 х. лв. и “Хасково Табак” АД – в ликвидация – 44 х. лв.).  

 
10. ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА    
 

Другите разходи включват:  2010  2009 

  BGN '000  BGN '000 
     
Командировки  208  288 

Представителни разходи  
 

110  79 

Фири и брак на материални запаси   104  243 

Участия в конференции и курсове  42  65 

Дарения   33  82 

Отписани вземания с изтекъл давностен срок  12  - 

Брак на нетекущи активи  1  5 

Други  2  1 

Общо  512  763 
 
 
11. ИНВЕСТИЦИОННИ ДОХОДИ И ЗАГУБИ    
 

  2010  2009 

  BGN '000  BGN '000 
     
Лихви по депозити  1,757  5,081 

Курсови разлики, свързани с депозити, нетно  (7)  (323) 

Общо  1,750  4,758 
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12. РАЗХОД ЗА / (ИКОНОМИЯ ОТ) ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА  
 
 

  2010  2009 

  BGN '000  BGN '000 

Отчет за всеобхватния доход (печалба или загуба за годината)     

     

Данъчна печалба / (загуба) за годината по дaнъчнa декларация  -  (3,736) 
Текущ разход /(икономия) за данъци върху печалбата за годината – 
10 % (2009 г.: 10 %)  -  - 
     
Отсрочени данъци върху печалбата от:     
Възникване и обратно проявление на временни разлики  531  (463) 
Общо разход / (икономия) за данъци върху печалбата, отчетени 
в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за 
годината)  

531  (463) 

 
 
  2010  2009
  BGN '000  BGN '000
Равнение на разхода / (икономията) за данъци върху печалбата, 
определен спрямо счетоводния резултат    

    

Счетоводна печалбa за годината   6,356  2,733

Данъци върху печалбата – 10 % (2009 г.: 10 %)  636  273
 
От непризнати суми по данъчни декларации свързани с:  

  

увеличения – 66 х. лв., (2009 г.: 165 х. лв.)  6  17

намаления – 1,108 х. лв., (2009 г.: 7,582 х. лв.)  (111)  (758)

Отписани отсрочени данъци по временни разлики, възникнали в 
предходни периоди  

-  5

Общо разход / (икономия) за данъци върху печалбата, отчетен в 
отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за 
годината) 

531  (463) 

 

 

Данъчните ефекти относно другите компоненти на всеобхватния доход са като следва: 

 

  2010  2009 

  Стойност 
преди 
данък 

 Разход за 
данък 

 Стойност 
нетно от 
данък 

 Стойност 
преди 
данък 

 Разход за 
данък 

 Стойност 
нетно от 
данък 

  BGN '000  BGN '000  BGN '000  BGN '000  BGN '000  BGN '000 

Резерв от преоценка 
на имоти 

 
- 

 
- 

 
- 

 
474 

 
(47) 

 
427 

Общо друг 
всеобхватен доход 
за годината 

 

- 

 

- 

 

- 

 

474 

 

(47) 

 

427 
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13. ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 
 

  Земя и Сгради  

Машини и 

съоръжения  Други  

Разходи за 

придобиване на 

ДМА  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

Отчетна стойност    

Салдо на 1 януари    22,018 21,425 198 187 3,508 2,936 48 134 25,772 24,682 

  

Придобити  23 - 5 11 46 101 461 483 535 595

   

Трансфер между сметки  -. - - - 364 569 (364) (569) - -

   

Преоценка  - 593 - - - - - - - 593

   

Отписани   - - - - (32) (98) - - (32) (98)

Салдо на 31 декември   22,041 22,018 203 198 3,886 3,508 145 48 26,275 25,772

  

Натрупана 

амортизация  

Салдо на 1 януари  4,806 3,625 114 83 2,186 1,496 - - 7,106 5,204

  

Начислена амортизация 

за годината  645 676 33 31 777 779 - - 1,455 1,486

  

Преоценка  -. 119 - - - - - - - 119

  

Отписана амортизация  - - - - (30) (95) - - (30) (95)

  

Обезценка  - 386 - - - 6 - - - 392

Салдо на 31 декември   5,451 4,806 147 114 2,933 2,186 - - 8,531 7,106

Балансова стойност на 

31 декември  16,590 17,212 56 84 953 1,322 145 48 17,744 18,666

Балансова стойност на 

1 януари   17,212 17,800 84 104 1,322 1,440 48 134 18,666 19,478

 

Към 31.12.2010 г. имотите включват: земи на стойност 4,438 х. лв. (31.12.2009 г.: 4,438 х. лв.) и 

сгради с балансова стойност 12,152 х. лв. (31.12.2009 г.: 12,774 х. лв.).  

Към 31.12.2010 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи включват 

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

 

Преглед за преоценка 

Към 31.12.2010 г. ръководството на Булгартабак – Холдинг АД е направило преглед на 

справедливите стойности, определени от независими лицензирани оценители на земите, сградите, 

машините, съоръженията, транспортните средства и стопанския инвентар, с цел установяване на 

съществуването на условия за извършване на преоценка. В резултат на прегледа е установено, че за по-
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голямата част от активите не е на лице превишение на справедливата им стойност над тяхната балансова 

стойност, а за активи при които е констатирано отклонение разликите не превишават приетите от 

дружеството стойностни прагове за преоценка. На база на извършения преглед ръководството на 

Булгартабак – Холдинг АД е приело, че не са налице условия за извършване на преоценка (31.12.2009 г.: 

474 х. лв.) (Приложение 2.28.2). 

 

Преглед за обезценка 

Към 31.12.2010 г. е направен преглед от независими лицензирани оценители на земите, сградите, 

машините, съоръженията, транспортните средства и стопанския инвентар, за да се определи дали не са 

настъпили условия за обезценка. На база на извършения преглед ръководството на Булгартабак – 

Холдинг АД е приело, че не са налице условия за извършване на обезценка (31.12.2009 г.: 392 х. лв.) 

(Приложение 2.28.2).    

 

Преглед на полезния живот 

Към 31.12.2010 г. е извършен и преглед на полезния живот на дълготрайните материални активи 

съвместно с независими лицензирани оценители, на базата на който ръководството на дружеството е 

преценило, че не е необходимо да се правят промени в остатъчния полезен срок на годност на активите 

(Приложение 2.28.3). 

 

Имоти, отдадени под оперативен лизинг 

Дружеството отдава под наем следните активи или части от тях, както следва: 

• част от административната си сграда;  

• 4 броя гаражни клетки в гр. Асеновград;  

• ведомствен апартамент в гр. София; 

• части от складови помещения в гр. Асеновград (Приложения 2.28.8 и 32).  

 

Други данни  

Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни активи, които се използват в 

дейността е 1,776 х. лв. (31.12.2009 г.: 667 х. лв.), в т.ч.: компютърна техника – 235 х. лв. (31.12.2009 г.: 

143 х. лв.), машини и съоръжения – 25 х. лв. (31.12.2009 г.: 25 х. лв.), транспортни средства – 242 х. лв. 

(31.12.2009 г.: 48 х. лв.) и стопански инвентар – 1,274 х. лв.(31.12.2009 г.: 451 х. лв.). 

Във финансовия отчет към 31.12.2010 г. е включен имот (трафопост) с балансова стойност 12 х. 

лв.( 31.12.2009 г.: 12 х. лв. ), за който дружеството не разполага с валиден документ за собственост. 

В отчета за финансовото състояние на дружеството към 31 декември 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.)  

Върху част от дълготрайните материални активи, включени в отчета за финансовото състояние 

на дружеството към 31.12.2010 г. има учредени тежести. Във връзка с обезпечаване на данъчни 

задължения по Ревизионен акт през 2008 г. е направена възбрана на имоти – складове за тютюн Корпус 1 

и 2 с балансова стойност 2,490 х. лв. в полза на ТД “Големи данъкоплатци и осигурители” гр. София 

(31.12.2009 г.: 2,652 х. лв.).  
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14. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ  
 

  Търговски марки  Софтуер  Други Общо 

  2010  2009  2010  2009  2010  2009  2010  2009 

  BGN '000  BGN '000  BGN '000  BGN '000  BGN '000  BGN '000  BGN '000  BGN '000 

Отчетна стойност                 

Салдо на 1 януари  4,030  3,885  82  182  139  168  4,251  4,235 

                 

Придобити  -  -  6  6  25  130  31  136 

Трансфер между 

сметки  

 

-  145  -  -  -  (145)  -  - 

Отписани  -  -  -  (106)  (164)  (14)  (164)  (120) 

                 

Салдо на 31 декември  4,030  4,030  88  82  -  139  4,118  4,251 

                 

Натрупана 

амортизация                 

                 

Салдо на 1 януари  3,435  2,983  57  152  -  -  3,492  3,135 

Начислена 

амортизация за 

годината  595  452  10  10  -  -  605  462 

Отписана амортизация  -  -  -  (105)  -  -  -  (105) 

                 

Салдо на 31 декември  4,030  3,435  67  57  -  -  4,097  3,492 

                 

Балансова стойност 

на 31 декември   -  595  21  25  -  139  21  759 

                 

Балансова стойност 

на 1 януари  595  902  25  30  139  168  759  1,100 

 

Най-разпространените марки цигари на база приходи от роялти са: 

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

•  за износ – Престиж, Виктори, Ева и ММ. 

Булгартабак - Холдинг АД е регистрирал съвместно с други лица следните марки цигари: US 

Mild ultra smoker и Charlie.  

 

Преглед за обезценка 

Към 31.12.2010 г. ръководството на Булгартабак - Холдинг АД е преценило, че не са налице 

условия за извършване на обезценка, тъй като притежаваните от дружеството нематериални активи 

търговски марки за цигари са напълно амортизирани (с нулева балансова стойност).  

Използваните софтуери включват основно продукти на Майкрософт и продукти за обработка на 

счетоводната информация, работните заплати и управление на документооборота. 
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В балансовата стойност на други нематериални активи към 31.12.2009 г. са включени извършени 

разходи за регистрация на нови търговски марки в размер на 139 х. лв.  

 

 

15. ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА  
 
 

Име на дружеството Страна 

 

Дата  на 

придобиване 

31.12.2010 

BGN’ 000 

Участие   

%

31.12.2009 

BGN’ 000 

Участие 

% 

     

„Булгартабак – Трейдинг” ЕАД България 11.08.2006 г. 

 

4,089  100,00 3,560

        

87,98 

“Благоевград БТ” АД България 01.01.1994 г.  2,304          85,24 2,304         85,24 

“Хасково Табак” АД –  

в ликвидация България 01.01.1994 г. 967          91,77 967         91,77 

“София БТ” АД България 01.01.1994 г. 952          78,22 952         78,22 

“Асеновград Табак” АД България 01.01.1994 г.  442          82,71 442         82,71 

“Шумен Табак” АД България 01.01.1994 г. 368          85,60 368         85,60 

“Плевен БТ” АД България 01.01.1994 г. 364          85,60 364         85,60 

Обезценка  (967) (967)  

    

 Общ размер на инвестициите  8,519 7,990  

   

Булгартабак - Холдинг АД притежава контрол върху изброените по-горе дружества. 
Предметът на дейност на дъщерните дружества е както следва:  

• „Булгартабак – Трейдинг” ЕАД: дистрибуция на тютюневи изделия и търговия;  

• “Благоевград БТ” АД: производство и търговия с тютюн и тютюневи изделия;  

• “София БТ” АД: производство и търговия с тютюн и тютюневи изделия;  

• “Асеновград Табак” АД: производство и търговия с тютюн и тютюневи изделия;  

• “Шумен Табак” АД: производство и търговия с тютюн и тютюневи изделия;  

• “Плевен БТ” АД: производство и търговия с тютюни;  

• “Хасково Табак” АД – в ликвидация: производство и търговия с тютюн и тютюневи 
изделия. 

Във връзка с подписано споразумение от 01.12.2009 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. 

Към 31.12.2010 г. инвестициите в дъщерни предприятия са оценени по себестойност, която 
представлява номиналната стойност на акциите, притежавани от Булгартабак – Холдинг АД в основния 
акционерен капитал на дъщерните дружества – 1 лв. за акция, с изключение на стойността на 
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инвестицията в капитала на „Булгартабак – Трейдинг” ЕАД, която след придобито допълнителното 
участие е 1,01 лв. за акция. Инвестицията в дружеството, което е в процедура по ликвидация, е 
обезценена до 100%.  
 

 Преглед за обезценка на инвестиции в дъщерни дружества 

Част от дъщерните дружества са в тежко и/или влошено финансово състояние, а „Хасково 

Табак” АД е в процедура по ликвидация, поради което инвестицията е обезценена до 100 % в предходни 

периоди (Приложение 35). 

Инвестициите в останалите дружества не са обезценени, тъй като ръководството е преценило, че 

при настоящите пазарни и стопански условия не може да се определи достатъчно надеждно тяхната 

справедлива стойност към датата на баланса - нито, чрез котировки на пазарни цени - поради липса на 

активен пазар, нито чрез други оценъчни методи - поради наличието на значителни несигурности 

относно бъдещото развитие на тези дружества (Приложение 2.28.5). 

 

 

 16. ИНВЕСТИЦИИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА 
 

 Име Страна 31.12.2010 Участие   31.12.2009 Участие   

  BGN’ 000 % BGN’ 000 %

„Дулово Табак” АД – в несъстоятелност България 118 99.98 118          99,98

„Интернешънъл Ассет Банк” АД България 100 0,50 100           0,50

„Ямбол Табак” АД – в несъстоятелност България - 256 99,73

„Видин Табак” АД – в несъстоятелност България - 215 98,88

„Харманли Табак” АД – в несъстоятелност България - 80 99,53

Обезценка  (118) (669) 

Общо  100 100 

 

Към 31.12.2010 г. във връзка с влезли в законна сила съдебни решения за прекратяване на 

процедурата по несъстоятелност и заличаване на дружествата - „Видин Табак” АД – в несъстоятелност, 

„Ямбол Табак” АД – в несъстоятелност и „Харманли Табак” АД – в несъстоятелност, са отписани 

балансовите стойности на инвестициите, които са били обезценени в предходни периоди ( Приложение 

35).  

Към 31.12.2010 г. инвестициите на разположение за продажба са оценени по себестойност, която 

представлява номиналната стойност на акциите, притежавани от Булгартабак – Холдинг АД в основния 

акционерен капитал, с изключение на инвестицията в дружество в производство по несъстоятелност, 

която е обезценена до 100 %.  
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Преглед за обезценка  

През текущия период е извършен преглед за обезценка на стойността на инвестициите на 

разположение за продажба. Инвестиции на разположение за продажба не са обезценени, доколкото не 

може надеждно да се определи тяхната справедлива стойност към датата на баланса - 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 (Приложение 2.28.7).  

 

 

17. ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
   31.12.2010 31.12.2009 

  BGN’ 000 BGN’ 000 

   

Отчетна стойност  437 630 

Обезценка  (14) (48) 

Балансова стойност  423 582 

Съгласно споразумение от 2005 г. между “Плевен БТ” АД и Булгартабак - Холдинг АД дълг на 

дружеството, формиран от търговски задължения по номинална стойност в размер на 1,546 х. лв. е бил 

разсрочен с краен падеж, съгласно погасителен план 31.01.2013 г. Дължимите вноски след 31.12.2011 г. 

с отчетна стойност 262 х. лв. са представени като дългосрочни вземания от свързани предприятия. 

Разликата между номиналната стойност на вземането и неговата настояща стойност е отчетена като 

обезценка (14 х. лв.). Изчислението за амортизируемата стойност на дълга е направено при дисконтов 

фактор 9,40 %. Вземането е обезпечено с ипотека на недвижим имот (Приложение 23). 

На 01.11.2009 г. е сключено споразумение между “Шумен Табак” АД и Булгартабак - Холдинг 

АД, съгласно което дължимият от дружеството дивидент от печалбата за 2008 г. в размер на 357 х. лв. е 

разсрочен с краен падеж по погасителен план 30.04.2011 г. През 2010 г. първоначалния погасителен 

план е предоговорен. Краен падеж на споразумението, съгласно новия погасителен план е 30.06.2012 г. 

Дължимите вноски след 31.12.2011 г. с отчетна стойност 175 х. лв. са представени като дългосрочни 

вземания от свързани предприятия. Към датата на съставяне на финансовия отчет вземането е 

обезпечено с ипотека на недвижим имот (Приложение 23).   

 
 
18. ПРЕДОСТАВЕНИ ДЪЛГОСРОЧНИ 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. вземанията по номинална 

стойност са в размер на 9 х. лв. и балансова стойност – 8 х. лв. Крайният срок за издължаване на заемите 

е 2013 г. Дължимите вноски след 31.12.2011 г. са представени като дългосрочни вземания по 

предоставени заеми на служители. Сумите се олихвяват с лихвен процент равен на 1/3 от ОЛП, съгласно 

предвидените условия в действащия към датата на предоставяне на заемите КТД. 

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 
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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. 

 

  31.12.2010 31.12.2009 

  BGN’ 000 BGN’ 000 

   

Отчетна стойност  6 9 

Обезценка  (1) (2) 

Балансова стойност  5 7 

 
 
 
19. АКТИВИ И ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ  
 

Отсрочените данъци върху печалбата към 31 декември са свързани със следните обекти в 

баланса: 

 

   временна 
разлика 

 данък  временна 
разлика 

 данък 

   31.12.2010  31.12.2010  31.12.2009  31.12.2009 

   BGN '000  BGN '000  BGN '000  BGN '000 

Данъчна загуба (2,175)  217  (5,846)  585 
Обезценка на вземания (1,520)  152  (3,218)  322 
Дългосрочни задължения към персонала при 
пенсиониране 

 
(1,502) 

 
 

150 
 

 
(1,152) 

 
 

115 
Амортизация на имоти,машини и съоръжения (1,283)  128  (802)  80 
Нематериални активи (1,138)  114  (852)  85 
Обезценка на инвестиции (998)  100  (1,549)  155 
Обезценка на имоти, машини и съоръжения (995)  100  (995)  100 
Начисления за неползван платен отпуск (446)  45  (565)  56 
Начислени доходи на физически лица (133)  13  (646)  65 
Обезценка на материални запаси -  -  (13)  1 

Задължения по договори -  -  (3)  - 

Общо активи по отсрочени данъци (10,190)  1,019  (15,641)  1,564 

          

Имоти, машини и съоръжения, в т. ч. 
4,982 

 
 

(498) 
 

 
5,117 

 
 

(512) 
 

преоценъчен резерв 4,982  (498)  5,117  (512) 
          
Общо пасиви по отсрочени данъци 4,982  (498)  5,117  (512) 

          
Нетно салдо на отсрочени данъци върху 
печалбата (активи/пасиви) (5,208)  521  (10,524)  1,052 
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Изменението в салдото на отсрочените данъци за годината е както следва: 
          

Отсрочени данъчни активи/(пасиви) Салдо на 1 
януари 

2010 

 Признати в 
печалбата 

или 
загубата за 
годината 

 Признати в 
други 

компоненти 
на 

всеобхватн
ия доход 

 Салдо на 31 
декември 

2010 

          

   BGN '000  BGN '000  BGN '000  BGN '000 

Данъчна загуба 585  (368)  -  217 
Обезценка на вземания 322  (170)  -  152 
Обезценка на инвестиции 155  (55)  -  100 
Дългосрочни задължения към персонала 
при пенсиониране 115 

 
35 

 -  
150 

Обезценка на имоти, машини и 
съоръжения 

100  
- 

 -  100 

Нематериални активи 85  29  -  114 
Амортизация на имоти, машини и 
съоръжения 80 

 
48 

 -  
128 

Начислени доходи на физически лица 65  (52)  -  13 
Начисления за неползван платен отпуск 56  (11)  -  45 
Обезценка на материални запаси 1  (1)  -  - 
Имоти, машини и съоръжения (512)  14  -  (498) 

Общо 1,052  (531)  -  521 

 
 

Отсрочени данъчни активи/(пасиви) Салдо на 1 
януари 

2009 

 Признатив 
печалбата 

или 
загубата за 
годината 

 Признати в 
други 

компоненти 
на 

всеобхватн
ия доход 

 Салдо на 31 
декември 

2009 

          

   BGN '000  BGN '000  BGN '000  BGN '000 

Обезценка на вземания 378  (56)    322 
Данъчна загуба 211  374    585 
Обезценка на инвестиции 126  29    155 
Дългосрочни задължения към персонала 
при пенсиониране 101 

 
14 

   
115 

Нематериални активи 75  10    85 
Начисления за неползван платен отпуск 61  (5)    56 
Обезценка на имоти, машини и 
съоръжения 

60  
40 

   100 

Начислени доходи на физически лица 53  12    65 
Амортизация на имоти, машини и 
съоръжения 

27  53    80 

Задължения по договори 18  (18)    - 
Обезценка на материални запаси 2  (1)    1 
Имоти, машини и съоръжения (476)  11  (47)  (512) 

Общо 636  463  (47)  1,052 



БУЛГАРТАБАК – ХОЛДИНГ АД 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 година 

 47

 
Не са признати отсрочени данъчни активи върху: 

 

   временна 
разлика 

 данък  временна 
разлика 

 данък 

   31.12.2010  31.12.2010  31.12.2009  31.12.2009 
   BGN '000  BGN '000  BGN '000  BGN '000 
          

Търговски и други вземания (46)  5  (46)  5 
Обезценка на нематериални активи (397)  40  (397)  40 
Обезценка на материални запаси -  -  -  - 
Обезценка на инвестиции (87)  9  (87)  9 
Други (105)  10  (105)  10 
Общо (635)  64  (635)  64 

 

При признаването на отсрочените данъчни активи е взета предвид вероятността отделните 

разлики да имат обратно проявление в бъдеще и възможностите на дружеството да генерира достатъчна 

данъчна печалба.  

Към 31 декември данъчните загуби на Дружеството са с произход: 2009 г. – 2,175 х. лв. 

Данъчните загуби могат да бъдат приспаднати от облагаеми печалби през следващите пет 

данъчни периода. 

 

 
20. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ  

 
Другите нетекущи активи в размер на 571 х. лв. (31.12.2009 г.: 528 х. лв.) включват 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. 

 През 2010 г. получените лихви по депозираните суми са  в размер на 0,3 х. лв. (2009 г.: 1 х. лв.). 
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21. ДЪЛГОСРОЧНИ ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ 
 

   31.12.2010 31.12.2009 

  BGN’ 000 BGN’ 000 

   

Отчетна стойност  699 2,004 

Обезценка  (620) (645) 

Балансова стойност  79 1,359 

 

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 г. с цел погасяване на просрочени 

към този момент търговски задълженията на дружеството към Булгартабак - Холдинг АД. Поради 

неспазване на погасителния план, вземането е обезценявано през предходни периоди и е предоговорен 

първоначалният погасителен план. Краен падеж на задълженията, съгласно погасителния план - 

30.07.2012 г. Дължимите вноски след 31.12.2011 г. в размер на 699 х. лв. са представени като 

дългосрочни търговски вземания. Вземането е обезпечено с ипотека на недвижими имоти (Приложение 

24). 

На 01.12.2009 г. между „Слънце Стара Загора - Табак” АД и Булгартабак - Холдинг АД е 

сключено споразумение, съгласно което дългът на „Слънце Стара Загора - Табак” АД в размер общо на 

2,560 х. лв. е разсрочен по погасителен план с краен падеж 30.10.2011 г. Към 31.12.2010 г. вземането е 

трансформирано в краткосрочно търговско вземане. Вземането е обезпечено с ипотека на недвижими 

имоти (Приложение 24). 

 

 

22. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 
 
  31.12.2010 31.12.2009 

  BGN '000 BGN '000 

Тютюни - готова продукция  6,735 11,151 

Рекламни материали  1,151 1,530 

Тютюни - стока  625 636 

Тютюни - суровина  302 11,325 

Цигари 100 120 

Материали и консумативи 9  9 

Стоки   4 10 

Общо  8,926 24,781 
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Тютюни – готова продукция и стока 

Наличните към 31 декември тютюни - готова продукция и стока са представени в отчета за 

финансовото състояние по: 

 

  31.12.2010 31.12.2009 

  BGN '000 BGN '000 

     

Цена на придобиване (себестойност)  7,360 11,773 

Нетна реализуема стойност  - 14 

Общо  7,360 11,787 

 

През 2010 г. не е извършвана обезценка на тютюни. Комисия от специалисти на дружеството е 

направила преглед и определила предполагаема продажна цена на тютюните, въз основа на която 

ръководството е преценило че не се налага обезценка (Приложения 2.28.6). През 2009 година също не е 

извършвана обезценка на тютюни. 

Притежаваните от дружеството материални запаси - тютюни включват български тютюни (в т.ч.: 

едролистни от сортова група Бърлей и ориенталски от сортови групи Басми и Каба Кулак). 

 

Тютюните – суровина включват изкупени от Булгартабак – Холдинг АД към 31.12.2010 г. 

едролистни тютюни от реколта 2010, сортова група Бърлей за 285 х. лв. и разходи, извършени във връзка 

с изкупуването им – 17 х. лв. Договорените количества едролистни (сортова група Бърлей) и 

ориенталски тютюни от „Плевен БТ” АД бяха прехвърлени с анекси на Булгартабак – Холдинг АД, 

който от свое име и за своя сметка изкупува тютюните. 

Тютюните – суровина към 31.12.2009 г. включват ориенталски тютюни от реколта 2009, сортова 

група Басми за 9,148 х. лв. и сортова група Каба Кулак за 1,669 х. лв., и разходи по изкупуването им – 

508 х. лв. 

 

Рекламните материали на стойност 1,151 х. лв. (31.12.2009 г.: 1,530 х. лв.) включват: 

• рекламни съоръжения (стелажи, светещи кутии, рекламни чадъри) за настаняване в 

търговски обекти на стойност 455 х. лв. (31.12.2009 г.: 688 х. лв.); 

• други - рекламни материали за популяризиране на търговските марки, собственост на 

дружеството на стойност 696 х. лв. (31.12.2009 г.: 842 х. лв.) 

 

Цигарите са от различни марки, които произвеждат дъщерните дружества, използват се с 

рекламна цел и са представени в отчета за финансовото състояние към 31.12.2010 г. по цена на 

придобиване за 100 х. лв. (31.12.2009 г.: 120 х. лв.). 

 

Стоките включват закупена през текущия период енергийна напитка Victory Energy Drink. Към 

31.12.2010 г. балансовата стойност на стоките е 4 х. лв,. (31.12.2009 г.: 10 х. лв.). През 2010 г. няма 

отчетена обезценка (31.12.2009 г.: 5 х. лв.). 

 

 

 



БУЛГАРТАБАК – ХОЛДИНГ АД 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 година 

 50

23. ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

 
Име на дружеството  31.12.2010 31.12.2009

  BGN '000 BGN '000

     

”Хасково Табак” АД – в ликвидация  6,559 6,359

„Благоевград БТ” АД  5,370 3,166

„София БТ” АД  2,503 1,920

„Шумен Табак” АД  2,334 2,315

„Плевен БТ” АД  543 826

„Асеновград Табак” АД  227 170

Обезценка на вземания:  (8,363) (8,200)

Общо  9,173 6,556

    

Вземанията от свързани предприятия към 31 декември представляват:  

 

Вид на вземането  31.12.2010 31.12.2009 

  BGN '000 BGN '000 

Вземания от продажби  12,863 10,120 

Обезценка  (4,626) (4,663) 

Вземания за лихви и неустойки по заеми  1,708 1,577 

Обезценка  (1,582) (1,466) 

Предоставени заеми  1,665 1,665 

Обезценка  (1,665) (1,665) 

Предоставени аванси  64 392 

Дивидент  180 229 

Други вземания  1,056 773 

Обезценка  (490) (406) 

Общо вземания от свързани лица  17,536 14,756 

Общо обезценка   (8,363) (8,200) 

Общо  9,173 6,556 
 

Дружеството е определило обичаен кредитен период на вземанията от свързани лица от 30 до 

180 дни. Кредитният период по вземанията за предоставени от Булгартабак – Холдинг АД парични 

заеми и/или при разсрочване на вземания за дивиденти, се определя от конкретно договорени срокове 

(обичайно месечно, съгласно погасителен план).  

При закъснение спрямо обичайния кредитен период (а за дружества в тежко финансово 

състояние и по-рано) ръководството прави анализ на цялостната експозиция на вземанията от всяко 

дъщерно дружество към датата на баланса, с оглед преценка на реалната възможност за събирането им и 

при установяване на риск за възстановяване на вземанията начислява обезценка (Приложение 2.28.7).  

Към 31.12.2010 г. вземанията от свързани предприятия, които са текущи, за които към тази дата 

не е настъпил падежът за плащане и са оценени като безрискови по отношение на събираемостта им са 

8,573 х. лв. (31.12.2009 г.: 6,099 х. лв.).  
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Възрастовата структура на просрочените вземания от свързани лица на база договорени 

периоди за плащане от датата на възникването им, за които не е отчетена обезценка, е както следва: 

 31.12.2010  31.12.2009 
 BGN '000  BGN '000 
    
от 31 до 180 дни 54  74 

от 181 до 360 дни 85  90 

над 361 дни 461  293 

Общо 600  457 

 

Възрастовата структура на вземанията от свързани лица 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  31.12.2009 
 BGN '000  BGN '000 
    
до 30 дни 15  68 

от 31 до 180 дни 73  91 

от 181 до 360 дни 121  107 

над 361 дни 8,154  7,934 

Натрупана обезценка (8,363)  (8,200) 

Общо -  - 
 

Към 31.12.2010 г. вземанията от свързани предприятия, за които е преценено наличието на риск 

от несъбираемост и е отчетена обезценка, включват текущи вземания от дружество в ликвидация с 

отчетна стойност 15 х. лв, начислена обезценка 15 х. лв. (31.12.2009 г.: дружества в ликвидация и такива 

за които е установен риск от несъбираемост, с отчетна стойност 68 х. лв., обезценка 68 х. лв.)  

Усредненият процент на възникналите през годината вземания, които изпадат в просрочие 

спрямо общо възникналите през същия период вземания с настъпил падеж е 1,93 % (31.12.2009 г.: 

2,76%).  

 
Движение на коректива за обезценка  

 

 31.12.2010  31.12.2009 

 BGN '000  BGN '000 
    

Салдо в началото на годината  8,200  8,512 
Отчетени обезценки през периода 200  215 

Трансфер от обезценка на дългосрочна част 34   52 
Трансфер към обезценка на търговски вземания поради загуба на 
контрол  -  (379) 

Възстановена обезценка  (71)  (200) 

Салдо в края на годината  8,363  8,200 
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Вземанията от свързани предприятия са обезпечени, както следва:  

 

 31.12.2010  31.12.2009 

 BGN '000  BGN '000 

Вземания с комбинирано обезпечение (ипотека и залог) 1,596  1,596 

Вземания, обезпечени с ипотека 2,163  1,867 

Общо обезпечени вземания по отчетна стойност 3,759  3,463 

Натрупана обезценка (3,351)  (3,386) 

Необезпечени вземания 13,777  11,293 

Натрупана обезценка (5,012)  (4,814) 

Общо вземания по балансова стойност 9,173  6,556 
 

Общата стойност на обезпеченията, предоставени в полза на Булгартабак – Холдинг АД във 

връзка с вземания от свързани предприятия (залог на дълготрайни материални активи и ипотека) е 6,609 

х. лв. (31.12.2009 г.: 5,651 х. лв.), в това число залог на дълготрайни материални активи (машини) на 

стойност 446 х. лв. (31.12.2009 г.: 446 х. лв.) и ипотекирани имоти на стойност 6,163 х. лв. (31.12.2009 г.: 

5,205 х. лв.) Предоставените обезпечения покриват стойността на дългосрочни вземания от свързани 

предприятия – 437 х. лв. (31.12.2009 г.: 502 х. лв.) и на текущи вземания – 3,759 х. лв. (31.12.2009 г.: 

3,463 х. лв.). Стойността на ипотекираните имоти е определената им пазарна стойност към датата на 

сключване на договора (учредяване на обезпечението). Стойността на заложените дълготрайни 

материални активи (машини) е балансовата им стойност към последен приключен период, преди датата 

на сключване на договора за залог. 

Политиката за приемане на обезпечения е те да покриват от 100 до 150 % от стойността на 

вземането. Периодично се прави проверка на приетите обезпечения, за да се прецени съответствието на 

справедливата им стойност спрямо актуалната стойност на вземанията, които обезпечават. При 

необходимост ръководството предприема мерки за допълнителни обезпечения. 

 

Справедлива стойност на обезпечения към 31.12.2010 г. е както следва: 

 

     

 

Стойност на 

обезпечението 

при учредяване

Справедлива 

стойност 

Стойност на 

обезпеченото 

вземане 

Общо 6,609 5,906 4,196 

в това число:   

Ипотекирани имоти 6,163 5,591 4,100 

Дълготрайни материални активи (машини) 446 315 96 

 

 

Към датата на съставяне на финансовия отчет няма обезпечения, които да са в процес на 

реализация.   

 



БУЛГАРТАБАК – ХОЛДИНГ АД 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 година 

 53

Предоставените заеми на дъщерни акционерни дружества към 31 декември са както следва: 

 

   31.12.2010 31.12.2009 

  BGN '000 BGN '000 

„Хасково Табак” АД – в ликвидация  1,500 1,500 

„Шумен Табак” АД  165 165 

Обезценка   (1,665) (1,665) 

Общо  - - 

  

Цел на заемите: 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. 

Годишен лихвен процент: за редовни главници – 75 % от законната лихва (ОЛП + 10 пункта) към 

датата на сключване на договора.  

Годишен лихвен процент: за просрочени главници - 7,2 %. 

Предоставено обезпечение (към датата на сключване на договора): включва ипотека на 

дълготрайни материални активи, залог на материални запаси и на дълготрайни материални активи  

в размер на 150 % от главницата и издаден запис на заповед на стойност – за главницата и лихвите по 

договора за заем, съгласно погасителен план. 

През 2010 г. и 2009 г. не са отпускани парични заеми на дъщерни дружества.   

 

Прeдоставените аванси на свързани предприятия към 31.12. 2010 г. в размер на 64 х. лв. са на 

дъщерното дружество „Плевен БТ” АД, във връзка с договор за услуга по изкупуване на ориенталски 

тютюн и Бърлей реколта 2010 от името и за сметка на Булгартабак - Холдинг АД. Към датата на 

съставяне на финансовия отчет предоставеният аванс е усвоен (31.12.2009 г.: 392 х. лв. във връзка с 

договор за промишлена обработка на ориенталски тютюн). 

 

Дивидентът в размер на 180 х. лв. представлява краткосрочната част на разсрочено вземане за 

дивидент от печалбата за 2008 г. от „Шумен Табак” АД (31.12.2009 г.: 229 х. лв.).  

 

Другите вземания от дъщерни дружества включват основно вземания за префактурирани 

услуги, материали и други разходи с отчетна стойност 1,056 х. лв. (31.12.2009 г.: 773 х.лв.) и балансова 

стойност 566 х. лв. (31.12.2009 г.: 367 х. лв.).  

 

Преглед за обезценка 

Към 31.12.2010 г. ръководството е направило преглед и оценка на всички вземания от свързани 

предприятия от гледна точка на тяхната събираемост. За нуждите на анализа за обезценка и с цел 

определяне на концентрацията на риск от несъбираемост на вземанията (кредитен риск) към 31.12.2010 

г. вземанията от дъщерни дружества са класифицирани в две основни групи: 

• Вземания от дружества, които през периода са обслужвали редовно задълженията си. През 

текущия период за тази група вземания не е отчетена обезценка. Отчетната стойност на тези вземания е 

8,416 х. лв. (31.12.2009 г.: 5,912 х. лв.), балансовата им стойност е 8,382 х. лв. и 34 х. лв. обезценка на 
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вземания извършена в предходни периоди (31.12.2009 г.: балансова стойност 5,860 х. лв. и 52 х.лв. 

обезценка); 

•  Всички останали вземания са от дружества, които изпитват недостиг на финансови средства, 

имат финансови затруднения или са в процедура по ликвидация и не погасяват редовно задълженията 

си. Отчетната стойност на вземанията от тази група дружества е 9,120 х. лв. (31.12.2009 г.: 8,844 х. лв.), 

балансовата им стойност е 791 х. лв. (31.12.2009 г.: 696 х. лв.). Част от вземанията от дружествата, 

класифицирани в тази група са обезценени през текущия период въз основа на анализ за възможността 

за тяхната реална събираемост (Приложение 2.28.7). 

 
 
 
24. ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ  
 
  31.12.2010 31.12.2009 

  BGN '000 BGN '000 
     

Вземания от клиенти   1,295 5,107 

Обезценка  (18) (1,756) 

Предоставени аванси на доставчици  43 65 

Предоставени заеми   28 1,506 

Обезценка  (28) (1,506) 

Вземания за лихви и неустойки по заеми  14 1,897 

Обезценка  (12) (1,897) 

Други вземания   335 549 

Обезценка  (326) (523) 

Общо търговски вземания по отчетна стойност  1,715 9,124 

Натрупана обезценка   (384) (5,682) 

Общо  1,331 3,442 
 

Към 31.12.2010 г. във връзка с влезли в законна сила съдебни решения за прекратяване на 

процедурата по несъстоятелност и заличаване на дружествата - „Видин Табак” АД – в несъстоятелност, 

„Ямбол Табак” АД – в несъстоятелност, „Харманли Табак” АД – в несъстоятелност и „Булгартабак - 

Ром” АД - Лупени, Румъния, са отписани търговски вземания с отчетна стойност 5,339 х. лв., които са 

били напълно обезценени.  

Дружеството е определило обичаен кредитен период на търговските вземания, както следва:                                                         

• от 30 до 90 дни – за вземанията по продажба на тютюни;  

• до 30 дни – за всички останали вземания. 

Предоставените заеми са лихвени и за тях се начислява допълнителна лихва за забава, при 

просрочване на плащането на една вноска, съгласно договорения погасителен план. 

На база на своя исторически опит дружеството е приело, че закъснение над 180 дни след датата 

на обичайния кредитен период е индикатор за несъбираемост на вземанията, след изтичане на който (а в 

някои случаи и по-рано) се прави анализ, с оглед реалната възможност за събирането им, в това число и 

чрез реализация на обезпеченията и при необходимост вземанията или част от тях се обезценяват.  

Към 31.12.2010 г. търговските вземания, които са текущи и за които към тази дата не е настъпил 

падежа за плащане са 1,331 х. лв. (31.12.2009 г.: 3,382 х. лв.).    



БУЛГАРТАБАК – ХОЛДИНГ АД 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 година 

 55

 

Възрастовата структура на просрочените търговски вземания на база договорени периоди за 

плащане от датата на възникването им, за които не е отчетена обезценка, е както следва: 

 

 31.12.2010  31.12.2009 
 BGN '000  BGN '000 
    
от 31 до 180 дни -  48 

от 181 до 360 дни -  8 

над 360 дни  -  4 

Общо -  60 
 

Към 31.12.2010 г. няма просрочени и необезценени търговски вземания. 

Към 31.12.2009 г. просрочените и необезценени търговски вземания са основно от наеми (36 х. 

лв.), възнаграждения за търговско представителство (12 х. лв.) и неустойки (4 х. лв.).  

 

Възрастовата структура на търговските вземания 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  31.12.2009 
 BGN '000  BGN '000 
    
до 30 дни 1  11 

от 31 до 180 дни 1  69 

от 181 до 360 дни 2  91 

над 360 дни  380  5,511 

Натрупана обезценка (384)  (5,682) 

Общо -  - 
 

 

Към 31.12.2010 г. търговските вземания, за които е преценено наличието на риск от 

несъбираемост и е отчетена обезценка включват основно вземания за лицензионни възнаграждения, 

отпуснати парични заеми, лихви и неустойки по тях и други вземания от дружества излезли от състава 

на Групата – на обща стойност 351 х. лв. (31.12.2009 г.: 5,649 х. лв.). Поради наличието на индикатори за 

несигурност за събираемостта на вземанията, в текущия и в предходни отчетни периоди на тези 

вземания е извършена обезценка. (Приложение 2.28.7). 
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Движение на коректива за обезценка  
 

 2010  2009 

 BGN '000  BGN '000 

    

Салдо в началото на годината  5,682  5,645 

Отчетени обезценки през периода 38  133 
Трансфер от обезценка на дългосрочна част 25  (376) 
Трансфер от обезценка на вземания от свързани предприятия, поради 
загуба на контрол -  379 

Трансфер към други текущи вземания  -  (67) 

Възстановена обезценка  (22)  (24) 

Изписани суми като несъбираеми (5,339)  (8) 

Салдо в края на годината  384  5,682 
 

 

Търговските вземания са обезпечени, както следва:  

 

 2010  2009 

 BGN '000  BGN '000 

Вземания, обезпечени с ипотека  1,307  1,336 

Общо обезпечени вземания по отчетна стойност 1,307  1,336 
Натрупана обезценка (25)  (21) 

Необезпечени вземания 408  7,788 
Натрупана обезценка (359)  (5,661) 

Общо вземания по балансова стойност 1,331  3,442 
 

Общата стойност на ипотекираните имоти в полза на Булгартабак - Холдинг АД, предоставени 

като обезпечения по търговски вземания е 5,122 х. лв. (31.12.2009 г.: 5,598 х. лв.), в това число 

обезпечаваща стойността на дългосрочни търговски вземания – 699 х. лв. (31.12.2009 г.: 2,004 х. лв.) и на 

текущи търговски вземания – 1,307 х. лв. (31.12.2009 г.: 1,336 х. лв.). 

Стойността на ипотекираните имоти е определената им пазарна стойност към датата на 

сключване на договора (учредяване на обезпечението). Към датата на финансовия отчет справедливите 

стойности на обезпеченията са 4,447 х. лв., обезпечаващи търговски вземания в размер на 2,006 х. лв. 

Ръководството е на мнение, че тяхната справедлива стойност към датата на отчета не е по - ниска 

от стойността на вземането, което обезпечават.  

Политиката за приемане на обезпечения е те да покриват от 100 до 150 % от стойността на 

вземането.  

 

Вземанията от клиенти, представени в отчета за финансовото състояние към 31.12.2010 

г. са:  

• в лева: 1,277 х. лв. (31.12.2009 г.: 1,875 х. лв.); 

• във валута: няма (31.12.2009 г.: 1,476 х. лв.), в т.ч.: няма (31.12.2009 г.: 754 х. евро). 
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Вземанията от клиенти са свързани с:  

 

 31.12.2010 31.12.2009 

 BGN '000 BGN '000 

Вземания от местни клиенти, в т.ч.: 1,277 1,875 

  Възнаграждения за роялти и 

 търговско представителство 1,276 3,474 

  Други 1 46 

Обезценка - (1,645) 

Вземания от чуждестранни клиенти, в т.ч.: - 1,476 

  Износ на тютюни - 1,476 

  Възнаграждения за роялти 18 111 

Обезценка (18) (111)  

Общо 1,277 3,351 
 

Към 31.12.2010 г. във връзка с влезли в законна сила съдебни решения за прекратяване на 

процедурата по несъстоятелност и заличаване на дружествата - „Видин Табак” АД – в несъстоятелност, 

„Булгартабак - Ром” АД - Лупени, Румъния, са отписани вземания от клиенти с отчетна стойност 1,738 

х. лв., които са били напълно обезценени.  

 

Вземанията от местни клиенти включват основно вземания от продадено дъщерно дружество в 

размер на 1,276 х. лв.(31.12.2009 г.: 1,829 х. лв. и вземания от дружество излязло от състава на Групата, 

поради загуба на контрол 1,645 х. лв., което е обезценено напълно).  

 

Предоставените заеми и вземания за лихви и неустойки по заеми включват заеми с произход 

от предходни периоди на продадени дъщерни дружества и дружества, в които Булгартабак – Холдинг 

АД е загубил контрол, поради обявяването им в производство по несъстоятелност, които са били 

обезценени напълно, поради просрочване и висока несигурност за погасяването им и свързаните с тях 

лихви и неустойки, за част от които е начислена обезценка, поради просрочване, както следва: 

 

 31.12.2010 31.12.2009 

 BGN '000 BGN '000 

    

Непогасена главница по заеми  28 1,506 

Непогасени лихви и неустойки по заеми 14 1,897 

Обезценка (40) (3,403)  

Общо  2 -
 
Към 31.12.2010 г. във връзка с влезли в законна сила съдебни решения за прекратяване на 

процедурата по несъстоятелност и заличаване на дружествата - „Видин Табак” АД – в несъстоятелност, 

„Ямбол Табак” АД – в несъстоятелност и „Харманли Табак” АД – в несъстоятелност, са отписани 

главници по заеми с отчетна стойност 1,479 х. лв. и вземания за лихви и неустойки с отчетна стойност 
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1,919 х. лв., които са били напълно обезценени. Отписани са и 11 х. лв. необезценени текущи вземания 

за лихви и неустойки. 

 

Предоставени аванси на доставчици 

 

  31.12.2010 31.12.2009

  BGN '000 BGN '000

Аванси за услуги  40 65

Аванси за материали  3 -

Общо  43 65
 

 Предоставените аванси са основно по договори за одиторски, оценителски и маркетингови 

услуги – 34 х. лв. (31.12.2009 г.:59 х. лв.).  

 

Другите вземания включват префактурирани услуги и материали на дъщерни дружества, в 

които Булгартабак – Холдинг АД е загубил контрол (продадени и дружества в производство по 

несъстоятелност) и вземания от други дебитори, общо в размер на 335 х. лв., за които през предходни 

отчетни периоди е начислена обезценка в размер на 326 х. лв. (31.12.2009 г.: 549 х. лв. с обезценка 523 х. 

лв.). Към 31.12.2010 г. във връзка с влезли в законна сила съдебни решения за прекратяване на 

процедурата по несъстоятелност и заличаване на дружествата - „Видин Табак” АД – в несъстоятелност, 

„Ямбол Табак” АД – в несъстоятелност и „Харманли Табак” АД – в несъстоятелност, са отписани други 

търговски вземания с отчетна стойност 203 х. лв., които са били напълно обезценени. 

 

 
25. ДРУГИ ТЕКУЩИ АКТИВИ 
 
 
 
 

 

  31.12.2010 31.12.2009

  BGN '000 BGN '000
     

Данъци за възстановяване   2,041 2,039

Съдебни и присъдени вземания  320 411

Обезценка  (210) (305)

Предплатени разходи за бъдещи периоди  104 170

Вземания от осигурителни предприятия  54 51

Предоставени депозити на контрагенти  5 5

Краткосрочна част на предоставени заеми на служители  3 7

Вземания от застрахователни предприятия  - 62

Общо  2,317 2,440
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Данъци за възстановяване   

 

 31.12.2010  31.12.2009 

 BGN '000 BGN '000 

   

Данъци от печалбата 1,344 1,344 

ДДС за възстановяване 674 674 

Други данъци 23 21 

Общо 2,041 2,039 
  

Във връзка с издаден Ревизионен акт (РА) от ТД "Големи данъкоплатци и осигурители", гр. 

София, в резултат на извършена пълна данъчна ревизия на дружеството (потвърден частично с Решение 

на директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – София) е извършено 

прихващане на ДДС за възстановяване в размер на 674 х. лв. и Корпоративен данък в размер на 925 х. 

лв. (Приложение 32). Дружеството е оспорвало изцяло констатациите в РА (потвърдената част съгласно 

Решение на ОУИ) пред Административен съд София – град. Административния съд София – град е 

уважил частично жалбата на Булгартабак – Холдинг АД. Решението е обжалвано пред Върховния 

административен съд. Прихващането е извършено с цел обезпечаване на задълженията по РА до изхода 

на делото. Становището на адвокатите на дружеството е за благоприятен изход от делото в полза на 

дружеството. Мнението на ръководството е, че при благоприятен изход от делото прихванатите данъци 

подлежат на възстановяване, заедно с дължимата лихвата. 

 

Съдебни и присъдени вземания  

 

 31.12.2010  31.12.2009 

 BGN '000 BGN '000 

   

Съдебни вземания 164 161 

Присъдени вземания 156 250 

Обезценка (210) (305) 

Общо 110 106 
 

 Съдебните вземания на дружеството са:  

• съдебни такси и възнаграждение за процесуално представителство и защита в Административен 

съд – гр. София във връзка с обжалване на РА 990000138/16.06.2008 г. - 64 х. лв. (31.12.2009 г.: 

62 х. лв.) и на РА 290800348/06.04.2009 г. – 27 х. лв.(31.12.2009 г.: 26 х. лв.). 

• главница, лихви и такси по дела срещу “Тракия табак” ЕООД (правоприемник на „Тополовград 

БТ” АД) в Окръжен съд гр. Ямбол и Арбитражен съд при БТПП гр. София – отчетна стойност 73 

х. лв. за които през предходни отчетни периоди е начислена обезценка 66 х. лв. (31.12.2009 г.: 

отчетна стойност 70 х. лв. и начислена обезценка 66 х. лв.);  

•  по изпълнителни и граждански дела – няма (31.12.2009 г.: 3 х. лв.).  
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Присъдените вземания на дружеството към 31.12.2010 г. са с отчетна стойност 156 х. лв., за 

които през предходни отчетни периоди е начислена обезценка 144 х. лв. (31.12.2009 г.: отчетна стойност 

250 х. лв. и начислена обезценка 239 х. лв.) 

Към 31.12.2010 г. във връзка с влезли в законна сила съдебни решения за прекратяване на 

процедурата по несъстоятелност и заличаване на дружеството - „Видин Табак” АД – в несъстоятелност, 

са отписани присъдени вземания с отчетна стойност 68 х. лв., които са били напълно обезценени. 

 

Предплатени разходи за бъдещи периоди  

 

  31.12.2010 31.12.2009 

  BGN '000 BGN '000 

Реклама   60 116 

Медицинско обслужване   15 17 

Застраховки   13 16 

Абонамент   7 7 

Други  9 14 

Общо  104 170 
 

 Тези разходи ще се признават на линеен принцип като текущи разходи през следващите 12 

месеца, с изключение на разходите за реклама, които ще бъдат признати при изпълнение на договорите. 

 

Краткосрочната част на предоставени заеми на служители е в размер на 3 х. лв. (31.12.2009 

г.: 7 х. лв.). 

 

 
26. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 
 

  31.12.2010 31.12.2009 

  BGN '000 BGN '000 

     

Банкови депозити  45,316 31,125 

Разплащателни сметки  4,201 3,889 

Вземания за лихви по депозити  126 88 

Парични средства в каса  43 36 

Блокирани парични средства  43 40 

Общо  49,729 35,178 
 

 

Наличните към 31.12.2010 г. парични средства и парични еквиваленти са по сметки на 

дружеството в следните банки: УниКредит Булбанк АД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк 

(България) АД, Стопанска и инвестиционна банка АД,  Корпоративна ТБ АД, Общинска банка АД, 

Банка ДСК, ЮроБанк и Еф Джи (България), БНП Париба С.А. и ИнвестБанк ТБ. 
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Паричните средства и паричните еквиваленти са разпределени: 

• в лева – 19,717 х. лв. (31.12.2009 г.: 14,619 х. лв.); 

• във валута – 30,012 х.лв. (31.12.2009 г.: 20,559 х. лв.). 

Паричните средства и паричните еквиваленти във валута са в щатски долар – 241 х. щ.д. 

(31.12.2009 г.: 413 х. щ.д.); в евро – 15,162 х. евро (31.12.2009 г.: 10,222 х. евро); в швейцарски франк – 1 

х. шв.фр. (31.12.2009 г.: 1 х. шв.фр.).  

 

 

Предоставените краткосрочни депозити към 31 декември са левови и валутни, както следва:  

• депозити в лева – 16,066 х. лв. (31.12.2009 г.: 12,366 х. лв.); 

• депозити във валута – 29,250 х. лв., представляващи левовата равностойност на 14,946 х. 

евро и 12 х. щ.д. (31.12.2009 г.: 18,759 х. лв, представляващи левовата равностойност на 

9,583 х. евро и 12 х. щ.д.); 

• лихви по депозити – 126 х.лв., в т. ч. 45 х.евро (31.12.2009 г.: 88 х. лв., в т. ч. 28 х. евро ). 

Депозитите в лева и във валута са с оригинален матуритет от един до три месеца.  

  

 

 Блокирани парични средства   

 Блокираните парични средства са във валута 43 х. лв., левова равностойност на 29 х. щ.д. (2009 

г.: 40 х. лв., левова равностойност на 29 х. щ.д.) и представляват парична гаранция за обезпечаване на 

издадени кредитни карти. В случай на анулиране на картите, в срок от 45 дена депозитът може да бъде 

прекратен. 

  

 

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 (за обезпечение по банкови гаранции) не се включват като част от 

паричните средства при съставянето на отчета за паричните потоци.   

 

  31.12.2010 31.12.2009 

  BGN '000 BGN '000 

     

Парични средства и парични еквиваленти представени в 

отчета за финансовото състояние  49,729 

          

35,178 

Блокирани парични средства  (43) (40) 

Вземания за лихви по депозити  (126) (88) 

Парични средства и парични еквиваленти в отчета за 

паричните потоци  49,560 35,050 
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27. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ 
 
 31.12.2010 31.12.2009 

 BGN’ 000 BGN’ 000 

   
Основен акционерен капитал 7,367 7,367 

Законови резерви 26,632 26,313 

Преоценъчен резерв 5,226 5,226 

Натрупани печалби 54,614 51,386 

Общо 93,839 90,292 
 

На проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на Булгартабак - Холдинг АД, е 

взето решение за разпределение на дивиденти от печалбата за 2009 г. в размер на 2,301 х. лв. (31.12.2009 

г.: 66,504 х. лв., в т. ч. от печалбата за 2008 г. - 26,504 х. лв. и от неразпределени печалби на дружеството 

– 40,000 х. лв., разпределени на проведено извънредно Общо събрание на акционерите). Дивидентът 

разпределен в полза на държавата е на стойност 1,837 х. лв. (31.12.2009 г.: 53,092 х. лв.).   

 

Основен капитал - към 31.12.2010 г. регистрираният акционерен капитал на Булгартабак – 

Холдинг АД е 7,367 х. лв., разпределен в 7,367,222 броя обикновени безналични поименни акции с 

право на глас с номинална стойност на акция 1 лв.  

Основен акционер в дружеството е Република България чрез Министерство на икономиката и 

енергетиката и притежава 79,83 % от капитала. 

 

Законовите резерви в размер на 26,632 х. лв. (31.12.2009 г: 26,313 х. лв.) са формирани от 

разпределение на печалбата и включват изцяло сумите за фонд „Резервен”. 

 
Преоценъчният резерв - за имоти, машини и съоръжения в размер на 5,226 х. лв. (31.12.2009 

г.: 5,226 х.лв.) е формиран от положителната разлика между балансовата стойност на имотите, 
машините, съоръженията и техните справедливи стойности към датите на съответните преоценки. 
Ефектът на отсрочените данъци върху преоценъчния резерв е отразен директно в този резерв 
(Приложение 2.24). 

 

Натрупани печалби – тяхното съдържание включва основно: допълнителни резерви, 

формирани от разпределение на реализираните от дружеството печалби в предходни периоди, 

неразпределените печалби, ефектите от инфлационните преизчисления и печалбата от текущия период 

(Приложение 2.24).  

 

Основна нетна печалба на акция                                                                                   

 2010 2009 

  
Средно-претеглен брой акции 7,367,222 7,367,222 

Нетна печалба за годината (BGN’000) 5,825 3,196 

Основна нетна печалба на акция  (BGN) 0,79 0,43 
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28. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ 
 
 

Задълженията към персонала включват сегашната стойност на задължението на дружеството за 

изплащане на обезщетения на наетия персонал към 31.12.2010 г. (респ. към 31.12.2009 г.) при настъпване 

на пенсионна възраст. Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Колективния трудов договор (КТД) 

на дружеството, работодателят следва да изплаща обезщетения на работниците и служителите в размер 

по 1 (едно) брутно трудово възнаграждение за всяка отработена календарна година в дружеството, както 

и за отработените месеци, като всеки отработен месец се умножи 1/12 част от едно брутно трудово 

възнаграждение. 

Поради извършена промяна в КТД в условията и размера на изплащаната сума при пенсиониране 

по възраст и стаж и по болест в сила от 01.11.2008 г. е изчислен разход за минал стаж.  

Дружеството е приело решение за признаване на разход за минал стаж по отношение на 

плащанията при пенсиониране за средния срок до пенсиониране (19 години), считано от датата на 

влизане на плана т.е. 01.11.2008 г. Разходите за минал стаж за пенсиониране по болест се признават 

веднага в съответствие изискванията на МСС 19 Доходи на наети лица.  

За определяне на дългосрочните си задължения към персонала дружеството е направило 

актюерска оценка, като е ползвало услугите на сертифициран актюер. На база на изготвения от актюера 

доклад е определено задължение към 31.12.2010 г. в размер на 1,502 х. лв. (31.12.2009 г.: 1,152 х. лв.).  

През отчетния период натрупаната и непризната актюерска печалба попада извън рамките на 

10% - ния коридор от стойността на задължението в края на годината и е отчетена актюерска печалба в 

размер на 115 х. лв., представляваща частта от натрупаната и непризната актюерска печалба, 

превишаваща 10 % - ния коридор от стойността на задължението към края на годината за приетия срок 

за признаване - 5 години. Тъй като плащанията при пенсиониране по болест се определят като други 

дългосрочни доходи, формираната в края на 2010 г. актюерска печалба по отношение на пенсионирането 

по болест в размер на 9 х. лв. се признава незабавно в съответствие с изискванията на стандарта (2009 г. 

– призната загуба 10 х. лв.) (Приложения 2.23 и 2.28.1).   

 

 Изменението на признатото в баланса задължение към персонала при пенсиониране е както 

следва:  

 

 2010  2009 

 BGN'000  BGN '000 

Сегашна стойност на задълженията на 1 януари 3,022  4,268 

Непризната актюерска (загуба) на 1 януари (147)   (669) 

Непризнат разход за минал стаж на 1 януари (1,723)   (2,589) 

Задължение признато в баланса на 1 януари 1,152  1,010 

Разход, признат в отчета за доходите за периода (Приложение 6) 450  204 
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Плащания през периода (100) 

 

 (62) 

Задължение признато в баланса на 31 декември 1,502  1,152 

Непризната актюерска печалба/(загуба) на 31 декември 697  (147) 

Непризнат разход за минал стаж на 31 декември (1,585)   (1,723) 

Сегашна стойност на задълженията на 31 декември 2,390  3,022 

 

Изменението в сегашната стойност на задълженията към персонала при пенсиониране и 

определянето на актюерската (печалба) / загуба е както следва: 

 

 2010  2009 

 BGN'000  BGN '000 

Сегашна стойност на задълженията на 1 януари 3,022  4,268 

Разходи за лихви за периода 208  263 

Разходи за текущ стаж за периода 228  282 

Ефект от извършени съкращения -  (1,260) 

Плащания през периода (100)  (62) 

Актюерска (печалба) / загуба за периода (968)  (469) 

Сегашна стойност на задълженията на 31 декември 2,390  3,022 

 

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             

Р. България за периода 2007 г. - 2009 г. (2009 г.: период 2005 г. - 2007 г. ); 

• темп на текучество – между 0 % до 13 %, в зависимост от пет обособени възрастови групи 

(2009 г.: между 0 % и 13 %);  

• дисконтов фактор – за определяне на дисконтовия фактор е използван ефективен годишен 

лихвен процент i = 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 за дружеството 

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 дружеството и е в размер на 4 % годишен ръст спрямо предходния 

отчетен период (2009 г.: 12 % ). 

 
 
29. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
       

Към 31.12.2010 г. няма задължения към свързани предприятия (31.12.2009 г.: 120 х. лв., в т.ч. 

услуги за изкупуване и съхранение на тютюн 107 х. лв. и префактуриран превоз на тютюн 13 х. лв.) 

Задълженията са текущи, безлихвени и левови. Обичайният кредитен период е до 30 дни. 
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30. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  
 
  31.12.2010 31.12.2009 

  BGN ‘000 BGN ‘000 

    
Получени аванси   304 576 
Начисления за разходи   292 134 

Задължения към доставчици   233 236 

Общо търговски задължения  829 946 
Задължения за данъци   1,808 1,117 
Задължения за дивиденти  184 7,888 
Депозит – гаранция по договор за наем на имот  41 41 
Удръжки по работните заплати  33 31 
Задължение за тантиеми – минали периоди  - 27 

Общо други текущи задължения  2,066 9,104 
Общо  2,895 10,050 
 

 

Получените аванси са във валута по договори за продажба на тютюни в размер на 155 х. евро с 

левова равностойност - 304 х. лв. (31.12.2009 г.: 295 х. евро, с левова равностойност - 576 х. лв.)  

Погасяването на задълженията по аванси е съгласно договорните клаузи – до изтегляне на 

количествата тютюн. 

 

Начисленията за разходи включват: 

  31.12.2010 31.12.2009 

  BGN ‘000 BGN ‘000 

    
Реклама   222 59 
Охрана  42 59 

Комуникационни услуги  15 2 

Консултантски услуги  3 5 

ДДС на брак  - 1 

Други  10 8 

Общо  292 134 
 

Начисленията за разходи са текущи, безлихвени и са погасени до датата на съставяне на отчета 

за финансовото състояние. 

 

Задълженията към доставчици в размер на 233 х. лв. (31.12.2009 г.: 236 х. лв.) са:  

 

• задължения в лева – 226 х. лв. (31.12.2009 г.: 173 х. лв.); 

• задължения във валута – 7 х. лв. (31.12.2009 г.: 63 х. лв.), в т.ч.: 3 х. щ.д. (31.12.2009 г.: 14 х. 

щ.д.) и 2 х. евро (31.12.2009 г.: 22 х. евро). 
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Задълженията към доставчици са текущи, безлихвени и основната част от тях са погасени до 

датата на съставяне на отчета за финансовото състояние. Те са свързани с доставки на материали, 

реклама, юридически услуги, патентни услуги, телекомуникационни услуги и други. 

Обичайният кредитен период, за който дружеството не дължи лихва при разплащанията със 

своите контрагенти е от 30 до 180 дни. 

 

 

Задълженията за данъци включват:  

 

      31.12.2010  31.12.2009 

      BGN '000 BGN '000 

ДДС   1,756 697 

Данъци върху доходите на физическите лица    49 119 

Данъци при източника и други данъци   3 301 

Общо      1,808 1,117 
 

До датата на одобряване за издаване на финансовия отчет в дружеството са извършени ревизии и 

проверки, както следва: 

• по ДДС – до 30.04.2007 г. 

• пълна данъчна ревизия – до 31.12.2006 г. 

• Национален осигурителен институт (разходи) – до 30.06.2007 г. 

• Национален осигурителен институт (приходи) – до 30.06.2002 г. 

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 01.01.2003 г. до 31.12.2006 г. и по ДДС за периода от 01.05.2006 г. до 30.04.2007 г. 

Издаден е Ревизионен акт (РА) № 990000138/16.06.2008 г. от ТД "Големи данъкоплатци и осигурители", 

гр. София. Ревизионният акт е обжалван по реда на чл.152-155 от ДОПК, в резултат на което е връчено 

Решение 1565/24.10.2008 г. 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 – град чрез директора на дирекция „ОУИ”, образувано е 

дело – АХД № 7464/2008 г. С решение 3947/01.12.2010 г. е уважена частично жалбата на Булгартабак – 

Холдинг АД в частта 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 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. със заповед на ТД “Големи данъкоплатци и осигурители” е открито ново 

ревизионно производство за определяне на задълженията за корпоративен данък за 2004 година. 
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Издаден е Ревизионен акт (РА) № 290800348/06.04.2009 г. от ТД "Големи данъкоплатци и осигурители", 

гр. София. Ревизионният акт е обжалван по реда на чл.152-155 от ДОПК, в резултат на което е връчено 

Решение 911/07.07.2009 г. 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 – град чрез директора на дирекция „ОУИ”, образувано е 

дело – АХД № 5673/2009 г. С решение 774/21.01.2011 г. е уважена изцяло жалбата на Булгартабак – 

Холдинг АД. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд (Приложение 

32).  

   
 

Задълженията за дивиденти са за дивиденти от печалби за 2005 г. - 2009 г. към физически 

лица 183 х. лв. (31.12.2009 г.: 822 х. лв.) и юридически лица 1 х. лв. (31.12.2009 г.: 7,066 х. лв.). 

Задълженията са левови и безлихвени. 

 

 

31. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА И ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ  
 

 

      31.12.2010 31.12.2009 

      BGN '000 BGN '000 

         
Задължения към персонала    1,093 1,655 

Задължения по социалното осигуряване   130 171 

Общо   1,223 1,826 
 

Задължения към персонала 

 

Задълженията към персонала включват: 

• чистата сума на неизплатените възнаграждения за м. декември 2010 г. - 295 х. лв. (31.12.2009 

г.: 563 х. лв.); 

• начислени суми за неизползван платен годишен отпуск от персонала – 650 х. лв. (31.12.2009 

г.: 771 х. лв.);  

• начислени възнаграждения за окончателно формиране на работна заплата на персонала за 

четвърто тримесечие на 2010 г. - 105 х. лв. (31.12.2009 г.: 243 х. лв.);  

• ваучери за храна на персонала – 32 х. лв. (31.12.2009 г.: 34 х. лв.);  

• депонирани възнаграждения – 9 х. лв. (31.12.2009 г.: 38 х. лв.);  

• граждански договори – 2 х. лв. (31.12.2009 г.: 6 х. лв.). 

 

Задължения към социално осигуряване 

 

Задълженията към социалното осигуряване включват: 

• начислени осигурителни вноски за работните заплати за м. декември 2010 г. – 76 х. лв. 

(31.12.2009 г.: 105 х. лв.); 
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• начислени суми за осигуровки върху сумите за неизползвани платени отпуски от персонала – 

47 х. лв. (31.12.2009 г.: 55 х. лв.); 

• начислени суми за осигуровки върху възнаграждения за окончателно формиране на работна 

заплата на персонала за четвърто тримесечие на 2010 г. – 6 х. лв. (31.12.2009 г.: 10 х. лв.);  

• начислени суми за осигуровки върху граждански договори – 1 х. лв. (31.12.2009 – 1 х. лв.). 

 

 

 

32. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ  
 

Оперативен лизинг  

 

Задължения по оперативен лизинг – Булгартабак - Холдинг АД като лизингополучател 

 

Към 31 декември дружеството е страна по договори за оперативен лизинг като наемател: 

 

 

2010 г.   2009 г. 

 
 

 

няма  

.  

Наети офис помещения в гр. Видин – срок на 

наемния договор 1 г. и 11 м., считано от 

01.07.2008 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. 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. Месечният наем се 

определя в зависимост от броя и марките на 

наетите автомобили. 

Наета складова площ за склад от „Табак 

Трейдинг” ООД – срок на наемния договор 4 г.,   

считано от 02.01.2008 г. Може да бъде 

прекратен с едномесечно предизвестие.  

Наета складова площ за склад от „Табак 

Трейдинг” ООД – срок на наемния договор 3 

г., считано от 02.01.2008 г. Може да бъде 

прекратен с едномесечно предизвестие. 

Наета складова площ за съхранение на тютюн в  

землището на с. Айдарово, гр. Благоевград. 

Месечният наем се определя в зависимост от 

фактически брой дни на престой и тонаж на 

тютюните. Срокът на наемния договор е 1 г. , 

считано от 18.02.2010 г. и същият може да бъде 

прекратен с едномесечно предизвестие.  

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  

същият може да бъде прекратен с едномесечно 

предизвестие. 

Наета складова площ за склад от „Табак 

Трейдинг Партнър Норд” ООД – срок на 

наемния договор 2 г., считано от 17.06.2009 г. 

Може да бъде прекратен с едномесечно  

Наета складова площ за склад от „Табак 

Трейдинг Партнър Норд” ООД – срок на 

наемния договор 1 г., считано от 17.06.2009 г. 

Може да бъде прекратен с едномесечно 
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предизвестие. предизвестие. 

Нает микробус за дейността на дружеството – 

срок на наемния договор 1 г. и 4 м., считано от 

28.08.2009 г. Може да бъде прекратен с 

едномесечно предизвестие.   

Нает микробус за дейността на дружеството – 

срок на наемния договор 1 г., считано от 

28.08.2009 г. Може да бъде прекратен с 

едномесечно предизвестие.  

 

Бъдещите минимални дължими наеми при условията на оперативен лизинг са както следва: 

 

31.12.2010 31.12.2009 
BGN '000 BGN '000 

    

В рамките на 1 година 403 335 
 След 1 година, но не повече от 5 години 350 609 

Общо 753 944 
 

 

Вземания по оперативен лизинг – Булгартабак - Холдинг АД като лизингодател 

 

Към 31 декември дружеството има сключени договори за отдаване под наем на имущество: 

 

 

                     2010 г. 2009 г. 

  

Част от административната сграда за офис на 

Банка ДСК ЕАД – общо отдадена наемна площ 

от 300 кв. м. при срок на договора до 5 г., 

считано от 13.01.2007 г. Условие за 

прекратяване - при изтичане срока или с 

шестмесечно предизвестие. 

Част от административната сграда за офис на 

Банка ДСК ЕАД – общо отдадена наемна площ 

от 300 кв. м. при срок на договора до 5 г., 

считано от 13.01.2007 г. Условие за 

прекратяване - при изтичане срока или с 

шестмесечно предизвестие. 

Части от складове за тютюн в гр. Асеновград – 

общо отдадена площ от 1,200 кв.м., с договор 

от 01.09.2008 г. Срок на договора – безсрочен.   

Условие за прекратяване - с едномесечно 

писмено предизвестие. 

 

 

 

 

 

 

Части от складове за тютюн в гр. Асеновград – 

общо отдадена площ от 10,710 кв.м. Срока на 

договорите е както следва: 

• за складова площ от  6,510 кв.м. - от 

01.11.2007 г. до окончателно изтегляне на 

тютюните;  

•  за складова площ от  3,000 кв.м. - от 

04.12.2008 г. – безсрочен; 

• за складова площ от  1,200 кв.м от 

01.09.2008 г. – безсрочен.  

Условие за прекратяване - при изтичане срока на 

договора или с едномесечно/тримесечно 

писмено предизвестие. 
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Гаражни клетки в гр. Асеновград – общо 

отдадена площ от 288 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. 

Апартамент – ведомствено жилище. Срок на 

договора – безсрочен. Условие за прекратяване 

– с едномесечно предизвестие. 

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. 

 

няма 

 

 

Имотите са третирани като ползвани в дейността (Приложение 2.10 и 2.28.8). 

 

Бъдещите минимални вземания по наеми при условията на оперативен лизинг са както следва: 

 

 31.12.2010 31.12.2009 
 BGN '000 BGN '000 
    

В рамките на 1 година 421 407 

След 1 година, но не повече от 5 години 92 451 

Общо 513 858 
 

 

 

Съдебни и изпълнителни дела   

 

 

1. Дела, заведени срещу Булгартабак – Холдинг АД  

 

Приключени дела 

Пред Върховен касационен съд е образувано дело, по което се обжалва решението на Софийски 

градски съд в полза на Булгартабак – Холдинг АД, с което е оставено в сила решението на 

първоинстанционния съд, относно владението на имот, находящ се в гр. София, бул. „Фритьоф Нансен” 

№ 27, за който се твърди че се владее без правно основание. Претенцията е срещу „София – БТ” АД и 

Булгартабак – Холдинг АД. Имотът не е собственост и не се владее от Булгартабак – Холдинг АД. 

Решението на Върховен касационен съд е влязло в сила и делото е приключено в полза на Булгартабак – 

Холдинг АД и „София – БТ” 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, 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.  
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Дела, които не са приключени 

 

Срещу Булгартабак – Холдинг АД е заведено гражданско дело за установяване на факт за 

нарушение на авторско право върху графичен дизайн на опаковка - кутия и пачка за реализиране на 

цигари Victory пред Софийски градски съд от Владимир Климентов Попов.  

Пред Районен съд Асеновград по искане на Стефан Ангелов Иванов е образувано дело срещу 

Булгартабак – Холдинг АД с правно основание чл.108 от ЗС.  

Софийски апелативен съд - по жалба на „Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт” АД срещу 

определението на Софийски градски съд, с което е оставена без уважение жалбата на „Фрапорт туин 

стар еърпорт мениджмънт” АД срещу решението на съда по делото в частта на разноските. 

Пред Софийски районен съд е заведено дело срещу Булгартабак – Холдинг АД от фирма 

„Бюхлер и Бергер България” ЕООД. Претенцията е за неплатени суми по фактури издадени по договор 

за дългосрочен наем.  

 

 

2. Дела, заведени от Булгартабак - Холдинг АД  

 

Приключени дела 

 

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 – в ликвидация по неизплатени възнаграждения за престой на негови служители. Делата са 

приключени с влязло в сила решение. Във връзка с тези дела през 2004 г. 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 г.   

Булгартабак – Холдинг АД е привлечен като заинтересована страна в производство пред 

Административен съд гр. 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 Агенцията 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 

удоволетворени. 

 

Дела, които не са приключени 

Заведени са и изпълнителни дела за събиране на вземания от други лица общо в размер на около 

156 х. лв. 
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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. 

”Граф Игнатиев” №7. Делото е върнато за ново разглеждане в Бургаски окръжен съд.   

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 гр. Бургас и е 

образувано дело. Жалбата на Булгартабак – Холдинг АД не е уважена. Решението на Апелативен съд гр. 

Бургас е обжалвано пред Върховен касационен съд. 

Пред Арбитражен съд при БТПП е образувано дело срещу „Тракия табак” ЕООД по иск за 

реално изпълнение на задължения по договор.  

Пред Административен съд София – град е образувано дело АХД № 7464/2008 г., в резултат на 

обжалване от страна на Булгартабак – Холдинг АД на Ревизионен акт № 990000138/16.06.2008 г. 

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 3947/01.12.2010 г. е уважена частично жалбата на Булгартабак – Холдинг АД в частта 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 974 х. лв. – главница и съответстващата им част от лихвите. В останалата част жалбата е 

отхвърлена. Решението е обжалвано пред Върховния административен съд. Съгласно становище на 

адвокатите процента на вероятност за изход от делото в полза на дружеството е около 90 на сто. 

Пред Административен съд София – град е образувано дело АХД № 5673/2009 г., в резултат на 

обжалване от страна на Булгартабак – Холдинг АД на Ревизионен акт № 290800348/06.04.2009 г. 

Ревизионният акт е обжалван относно допълнително определени задължения за корпоративен данък по  

ЗКПО /отм./ за 2004 г. 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. Тече срок за обжалване на решението на 

Административен съд София – град. Съгласно становище на адвокатите процента на вероятност за изход 

от делото в полза на дружеството е около 90 на сто. 

Пред Търговски съд Ню Йорк САЩ – дело № 08СV6502. Булгартабак – Холдинг АД е ищец, 

ответник – Република Ирак, Държавно тютюнево предприятие, Централна банка на Ирак и Рафидан 

банк. Делото е образувано във връзка с търговски 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 и образувано дело № 10-461 пред Апелативен съд гр. 

Ню Йорк. 

Пред Софийски градски съд са образувани две дела срещу фирма „Борд – 17” ЕООД за 

нарушение на права върху интелектуална собственост на Булгартабак – Холдинг АД. Делата не са 

приключили. 

 

3. Дела, свързани с права върху търговски марки   

 

Дружеството е страна по спорове относно права върху търговски марки в чужбина. Част от делата 

са за заличаване на регистрацията на търговски марки, поради неизползване на марките, друга част са 
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срещу решения на Патентни ведомства, с които се отказва регистрации на марки по подадени заявки. 

Образуваните дела по жалба на и срещу Булгартабак - Холдинг АД, касаещи права върху търговски 

марки са, както следва:  

  
 

Дела, заведени срещу Булгартабак – Холдинг АД  
 

• Пред Районен съд Вилнюс, Литва е образувано дело по възражение от Филип Морис срещу 

регистрацията на марка Bridge на Булгартабак – Холдинг АД в Литва. Решението е в полза на 

Булгартабак – Холдинг АД. Решението не е обжалвано и е влязло в сила. 

• Пред Областен съд Вилнюс, Литва е образувано дело по възражение от Филип Морис срещу 

регистрацията на марка E♥A slims на Булгартабак – Холдинг АД в Литва. Ответник по делото е 

Булгартабак – Холдинг АД. Патентно ведомство на Литва е привлечено като заинтересована страна. 

Решението е в полза на Булгартабак – Холдинг АД. Решението е обжалвано пред Апелативен съд. 

• Пред Административен комитет /Административен съд/ - Атина, Гърция е образувано 

административно дело за марка Е♥А Rose. Делото е образувано по възражение на Филип Морис 

Продуктс срещу заявка на Булгартабак - Холдинг АД за регистрация на търговска марка Е♥А Rose и 

решение на Патентно ведомство за регистрация на марката. 

• Пред Граждански съд - Мерсин, Турция е образувано дело от European Tobacco Inc. - Турция, 

срещу Булгартабак – Холдинг АД. Делото е образувано по иск за отмяна на регистрации на 5 броя марки 

Prestige на Булгартабак – Холдинг АД. 

• Пред Върховен съд, Анкара, Турция са образувани дела за марки Privace Prestige и Protocol 

Prestige. Делата са образувани по жалба на Патентно ведомство – Турция срещу решение на Съд за 

интелектуални и индустриални права, Анкара, което е в полза на Булгартабак - Холдинг АД, във връзка 

с марка Prestige на Булгартабак – Холдинг АД.  

• Пред Търговски съд, Лисабон, са образувани дела по жалби на EMPRESA MADEIRENCE DE 

TABACOS S.A. и CITA TABACOS DE CANARIAS– S.L., срещу решението на Португалското патентно 

ведомство за регистрация на марка Victory slims (fig) на Булгартабак – Холдинг АД.  

• Пред Върховен съд, Израел, е образувано дело по жалба на Филип Морис Продъктс СА срещу 

решението на Патентно ведомство – Израел, с което е отхвърлено възражението на Филип Морис 

Продъктс СА срещу заявката на Булгартабак – Холдинг АД за регистрация на марката E♥A slims в 

Израел.  

 

 

Дела, заведени от Булгартабак – Холдинг АД  
 

• В Турция, срещу Патентното ведомство, е заведено дело от дружеството за анулиране на 

предходна противопоставена регистрация на марка ММ, направена в полза на дружеството “Мигрос”. 

Делото е висящо пред Съда за интелектуални и индустриални права на Турция. Заведени са и дела 

срещу European Tobacco Inc. за анулиране на техни марки Prestige, Prestage, Privace Prestige и Protocol 

Prestige. Делата са приключени с решения в полза на Булгартабак – Холдинг АД. Решенията са 

обжалвани от European Tobacco Inc и са заведени нови дела. Срещу Патентно ведомство на Турция са 

заведени дела пред Съда за интелектуални и индустриални права с искане за отмяна на решения за 
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регистрация на марките President във връзка с регистрацията на марката Prestige на Булгартабак – 

Холдинг АД. 

•   В Турция, срещу Патентното ведомство, е заведено дело от дружеството за отказ за 

регистрация на марка E♥A slims на Булгартабак – Холдинг АД. Производството е пред Съда за 

интелектуални и индустриални права. 

• В Румъния, срещу Патентното ведомство, е заведено дело от дружеството за отказ за 

регистрация на марка E♥A slims на Булгартабак – Холдинг АД. Производството е пред 

Административния съд в Букурещ. 

• В Гърция, срещу Патентното ведомство, е заведено дело от дружеството за отказ за 

регистрация на марките Bulgartabac и Femina на Булгартабак – Холдинг АД. Производствата са пред 

Административния съд в Атина. 

             •  В Полша, срещу Патентното ведомство на страната, е заведено дело от дружеството за отказ за 

регистрация на марка Prestige slims на Булгартабак – Холдинг АД. Производството е пред 

Административния съд във Варшава. 

• Булгартабак – Холдинг АД е обжалвал решението на Софийски градски съд по дело срещу 

Джапан тобако инк., Япония, с което се отменят решенията на Патентно ведомство за регистрация на 

ТМ Seven Stars и на ТМ MildSeven. 

• Булгартабак – Холдинг АД е завел дело в Аржентина срещу Патентно ведомство - Аржентина 

и Филип Морис Продактс С.А.-Швейцария, срещу отказ за регистрация на марка Е♥А Slims на 

Булгартабак - Холдинг АД. 

• Булгартабак – Холдинг АД е завел дело в Гърция пред Административен комитет 

/Административен съд/ -Атина, по искове за заличаване на регистрацията на две марки Victory, поради 

неизползване срещу Филип Морис Продактс С.А.-Швейцария. Решението е в полза на Булгартабак -

Холдинг АД. Тече срок за обжалване. 

• В Румъния пред Букурещски съд срещу Галахър Канариас С.А., Испания. Булгартабак - 

Холдинг АД е завел иск за анулиране на марка Victoria в Румъния във връзка с регистрация на марка 

Victory на Булгартабак-Холдинг АД. 

• В Австрия, пред Върховния областен съд, Виена е образувано дело по жалба на Филип Морис 

Продуктс, Швейцария срещу решение на Търговски съд на Виена, с което е отхвърлен иск на Филип 

Морис Продуктс, за забрана продажбите на марка E♥A slims на Булгартабак – Холдинг АД на 

територията на Австрия. Жалбата на Филип Морис Продуктс, Швейцария е уважена. Булгартабак – 

Холдинг АД е обжалвал решението пред Върховен съд, Австрия. 

• В Турция пред Съд за интелектуални и индустриални права, Анкара срещу Патентно 

ведомство Турция и Юръпиън Тобако. Искът е за отмяна на решение на Патентното ведомство, Турция 

за отказ да се анулират 3 броя заявки за марка President. 

 

 

Дела, по които Булгартабак - Холдинг АД е заинтересована страна 
 

По инициатива на трети лица са заведени следните дела относно права върху търговски марки в 

чужбина и България, по които Булгартабак - Холдинг АД е конституиран като заинтересована страна:  



БУЛГАРТАБАК – ХОЛДИНГ АД 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2010 година 

 75

• В България, по жалба на дружеството Реемтсма ГМБХ, Германия, срещу решение на 

Патентното ведомство за заличаване на международна регистрация на търговска марка ТIR. Решението е 

в полза на Булгартабак – Холдинг АД. Решението е обжалвано. 

• В България, по жалба на дружеството Джапан табако инк., Япония, срещу решения на 

Патентното ведомство за отмяна на регистрация на търговски марки Mild Seven и Seven star. Жалбата е 

уважена. Решението е обжалвано пред Върховен административен съд. 

• В България, по жалба на дружеството Алпи ООД, срещу решение на Патентното ведомство за 

заличаване на ТМ Виктория. Решението е в полза на Булгартабак – Холдинг АД. Решението е обжалвано 

пред Върховен административен съд. 

• Пред съд първа инстанция на ЕС, по жалба на ITC – Иран срещу решение на OHIM за 

заличаване регистрация на марките TIR и Bahman. Решението е в полза на Булгартабак – Холдинг АД. 

Делата са приключили. 

• Федерален патентен съд, Германия. Страни: Патентно ведомство-ответник, Булгартабак -

Холдинг АД - заинтересована страна. Делото е образувано по жалба на Сосиете Национал де Кемикс 

срещу регистрацията на марка Orient Express на Булгартабак - Холдинг АД. 

• В България, пред Върховен административен съд, по жалба на Сдружение Равни права за 

съкратените от Пловдив Юрий Гагарин БТ АД е образувано дело срещу отказ на Комисията за защита от 

дискриминация да образува преписка. Булгартабак – Холдинг АД е заинтересована страна по делото. 

Върховен административен съд отменя решението и връща делото за ново разглеждане от Комисията за 

защита от дискриминация. 

 

 

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 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. 

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. 

 

Съгласно преценките на юристите/адвокатите на дружеството съществува висока вероятност за 

положителен изход за Булгартабак –Холдинг АД по всички дела, по които дружеството е ответник, на 

основание на което ръководството е приело, че не са налице основания за начисляване на провизии във 

финансовия отчет. 

 

Поръчителства и предоставени гаранции  
 

Дружеството е авалирало запис на заповед с падеж 31.03.2013 г. в размер на 40 х. лв. в полза на 
Дайнърс Клуб България АД, издадена като обезпечение на получени кредитни карти.  
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33. СВЪРЗАНИ ЛИЦА 
 

 

33.1. ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА 

  

Данни за дъщерните акционерни дружества към 31 декември са представени в Приложение 1.3 и 

Приложение 15.  

 

 

33.2. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА  

 

Всички свързани лица с дружеството са в рамките на Група Булгартабак. 

Свързаните лица в рамките на Групата са както следва: 

 

Свързани лица Вид на свързаност Период на свързаност 
   

„Булгартабак – Трейдинг” ЕАД Дъщерно дружество 2009 г. и 2010 г. 

“Благоевград БТ” АД Дъщерно дружество 2009 г. и 2010 г. 

“Хасково Табак” АД – в ликвидация Дъщерно дружество 2009 г. и 2010 г. 

“София БТ” АД Дъщерно дружество 2009 г. и 2010 г. 

“Асеновград Табак” АД Дъщерно дружество 2009 г. и 2010 г. 

“Шумен Табак” АД Дъщерно дружество 2009 г. и 2010 г. 

“Плевен БТ” АД Дъщерно дружество 2009 г. и 2010 г. 

Фондация „Фонд за финансиране на 
социалните разходи от 
приватизацията на Булгартабак – 
Холдинг АД” (Фонд) 

Общ член в органите за 
управление 

2009 г. и 2010 г. 

 

Данни за дъщерните акционерни дружества към 31 декември са представени в Приложение 1.3 и 

Приложение 15.  

 Дружеството третира като свързано лице и Фондация „Фонд за финансиране на социалните 

разходи от приватизацията на Булгартабак – Холдинг АД” (Фонд), защото управителят на Фонда е член 

на СД и заместник – председател на Съвета на директорите на Булгартабак - Холдинг АД (Приложение 

33.4).  

 Дружеството не третира като свързано лице „Дулово Табак” АД – в несъстоятелност, въпреки, че 

притежава 99,98 % от капитала му, поради загуба на контрол в дружеството (2009 г: „Видин Табак” АД, 

в несъстоятелност – 98,88 %, „Ямбол Табак” АД, в несъстоятелност – 99,73 % и „Харманли Табак” АД, в 

несъстоятелност  – 99,53 %) (Приложение 16).  

 

Осъществените от Булгартабак - Холдинг АД сделки със свързани лица за двата представени 

периода са само с дъщерни дружества и са както следва:  
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 2010 2009 
 BGN ‘000  BGN ‘000 
1. Продажби на продукция и стоки за:    

дъщерни предприятия в Група Булгартабак, в т.ч. 13,617 2,894 
·         Тютюн 13,606 2,887 

·         Материали 10 7 

             ·         Стоки 1 - 
   
2. Продажби на услуги за:     

дъщерни предприятия в Група Булгартабак, в т.ч. 19,725 18,491 
·         права върху търговски марки (роялти) 10,862 14,900 

·         търговско представителство (комисионни) 8,647 3,318 

       ·         неустойки за просрочени плащания по парични заеми 131 136 
   ·         наеми 45  101 

·         лихви за разсрочени дивиденти и други  27  4 

·         настаняване и отглеждане на тютюн 7  20 

·         реклама в списание „Български тютюн” 6  7 
·         неустойки по договори  -  5 

    

3. Получени дивиденти от дъщерни дружества: 1,108 4,786 
    

4. Доставки на стоки от:     

дъщерни предприятия в Група Булгартабак, в т.ч. 70 120 
·         цигари 70 112 

·         материали - 8 
 
 
  

 

 
5. Доставки на услуги от:     
дъщерни предприятия в Група Булгартабак, в т.ч 3,211 3,506 
             ·         промишлена обработка на тютюн 2,233  2,009 
             ·         реклама 457  305 
             ·         административни разходи по промишлена обработка на                               

тютюн 418 
 

376 

             ·         наеми 61  1 

             ·         разходи по изкупуване на тютюн                    17  624 

             ·         настаняване и отглеждане на тютюн 15  - 

             ·         административни разходи по изкупуване на тютюн 6  191 

·         подготовка на партиди тютюн за продажба 4 - 
 
  

 
 

6. Крайните салда на вземания и задължения от/към свързани лица са както следва: 
   

6. 1 Вземания от дъщерни предприятия 9,596 7,138 
6. 2 Задължения към дъщерни предприятия - 120 
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По-детайлно представяне на откритите разчети по видове и контрагенти е показано в 

Приложения 17, 23 и 29. 

През 2010 г. и 2009 г. няма решения на Съвета на директорите на Булгартабак – Холдинг АД за 

предоставяне дарения на Фонда за дейността му и постигане на целите му.  

Съгласно подписани лицензионни договори с Булгартабак - Холдинг АД за предоставяне на 

лицензии на търговските марки, собственост на Булгартабак - Холдинг АД, дъщерните дружества 

заплащат лицензионни такси (роялти), определени в процент от продажната цена на дребно.  

Дъщерните дружества изплащат възнаграждения за търговско посредничество за осъществен от 

Булгартабак - Холдинг АД внос и износ за тяхна сметка, определени в 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). 

Условията, при които са извършвани сделките не се отклоняват от пазарните за подобен вид 

сделки. 

 

 

 

33.3. КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ 

 

 

Съставът на Съвета на директорите е както следва: 

 

1. Иван Атанасов Биларев                                   – Член на Съвета и Изпълнителен директор  

2. Александър Димитров Манолев                     – Председател на Съвета 

3. Георги Серафимов Костов                              – Член на Съвета - Заместник председател  

 

Възнагражденията на ключовия управленски персонал, включително осигурителните вноски са:  

 

 2010 2009 

 BGN ‘000 BGN ‘000 

Възнаграждения и други краткосрочни доходи  81 204 

Тантиеми  - 57 

Общо 81 261 
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33.4. ФОНДАЦИЯ „ФОНД ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ ОТ 

ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА БУЛГАРТАБАК – ХОЛДИНГ АД”  
 

На 23.07.2004 г. на основание решения на Надзорния съвет и Управителния съвет на 

дружеството 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 Събрание от 

10.12.2003 г., 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 09.09.2004 г. 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: 7 членен съвет и управител. Управител на Фондацията е г-н Георги 

Костов – Член на Съвета на директорите на Булгартабак – Холдинг АД - Заместник председател. 

 

 

34. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК     
 
Структура на финансовите активи и пасиви по категории:  

Кредити и  
вземания 

 

Активи 
държани на 

разположение  
за продажба 

Общо 

 BGN’000  BGN’000 BGN’000 

31 декември 2010       
 
Финансови активи  
Инвестиции на разположение за продажба  - 100 100 
Дългосрочни  вземания от свързани предприятия  423 - 423 

Други дългосрочни финансови активи  655 - 655 
Вземания от свързани предприятия 9,109 - 9,109 
Търговски вземания  1,288 - 1,288 
Парични средства и парични еквиваленти 49,729 - 49,729 
Други вземания  8 - 8 
Общо 61,212 100 61,312 
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Други 
финансови 
пасиви 

  Общо 

 BGN’000   BGN’000  

Финансови пасиви       

Търговски задължения 525 525 
Други задължения  225 225 

Общо 750 750 
 

 

 Кредити и  
вземания 

Активи 
държани на 

разположение 
за продажба 

Общо 

 BGN’000  BGN’000  BGN’000 

31 декември 2009       

 
Финансови активи 

 
  

  

Инвестиции на разположение за продажба - 100 100
Дългосрочни  вземания от свързани предприятия 582 - 582
Други дългосрочни финансови активи 1,894 - 1,894
Вземания от свързани предприятия 6,164 - 6,164
Търговски вземания 3,364 - 3,364
Парични средства и парични еквиваленти 35,178 - 35,178
Други вземания  87 - 87

Общо 47,269 100 47,369

 

 
 

 
 
 
 

Други 
финансови 
пасиви 

BGN’000 

  

 
 
 
 

Общо  
 
 

BGN’000 

Финансови пасиви       

Задължения към свързани предприятия 120 120
Търговски задължения 370 370
Други задължения  7,956 7,956

Общо  8,446 8,446

 

Дружеството няма практика да работи с деривативни инструменти. 

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни финансови 

рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, лихвен и друг ценови риск), 

кредитен риск и ликвиден риск. Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при 

прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, 

които могат да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Текущо 

финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни 
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механизми, въведени за да се определят адекватни цени на продуктите и услугите, предлагани от 

дружеството, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на извършваните от него 

инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана 

концентрация на даден риск.  

Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо от ръководството и съответните 

структурни звена, в зависимост от вида и спецификата на различните видове риск, на които е изложено 

дружеството в своята дейност. 

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при 

осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези 

рискове. 

  

 

Пазарен риск 

 

Валутен риск 

Основната част от стопанските операции на дружеството се осъществяват в лева или евро.  

Същевременно дружеството в своята дейност е получило плащания от продажби в предходни 

периоди, които са били договорени в щатски долари. Поради въведения в България валутен борд и 

фиксираният обменен курс на българския лев към еврото, валутният риск базиран на еврото е 

практически сведен до минимум. Дружеството е изложено на валутен риск основно по отношение на 

екпозицията си в щатски долари.  

Несъществена част от финансовите активи и пасиви на дружеството са в щатски долари (в т. ч. 

дългосрочно депозираните парични средства по ескроу - сметки (други дългосрочни финансови активи) 

и част от депозитите в търговски банки).  

За контролиране на валутния риск дружеството е разработило и прилага следните мерки: 

• въведена е система за ежедневно наблюдение на движенията на валутния курс на щатския 

долар и планиране и контрол върху предстоящите плащания към и от дружеството;  

• свободните парични средства в щатски долари се инвестират в краткосрочни валутни 

депозити с добра доходност. 

 

Таблиците по-долу обобщават експозицията на дружеството към валутния риск: 

 

Валутен структурен анализ 

31 декември 2010 г. 

В EUR В USD В друга 

чуждестранна  

валута 

 В български 

лева 

Общо

 BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000 

Финансови активи 

Инвестиции на разположение за продажба  - - - 100 100

Дългоср. вземания от свързани предприятия  - - - 423 423

Други дългосрочни финансови активи  - 571  - 84 655

Вземания от свързани предприятия   - -  
- 9,109 9,109
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Търговски вземания   - -  - 1,288 1,288

Парични средства и парични еквиваленти  29,655 355  2 19,717 49,729

Други вземания   - - - 8 8

Общо финансови активи  29,655 926  2 30,729 61,312

    

Финансови пасиви    

Задължения към свързани предприятия  
- - - - -

Търговски задължения   3 4  - 518 525

Други задължения   
- - -

225 225

Общо финансови пасиви  3 4  -
743 750

 

 

31 декември 2009 г. 

В EUR  В USD  В друга 

чуждестранна 

валута 

 В български 

лева 

 Общо 

  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000 

Финансови активи   

Инвестиции на разположение за продажба   - - - 100  100 

Дългоср. вземания от свързани предприятия   - - - 582  582

Други дългосрочни финансови активи  - 528 - 1,366 1,894

Вземания от свързани предприятия   - - - 6,164 6,164

Търговски вземания  1,476 - - 1,888 3,364

Парични средства и парични еквиваленти  19,993 564 2 14,619 35,178

Други вземания   - - - 87  87 
Общо финансови активи  21,469 1,092 2 24,806 47,369

   
Финансови пасиви   
Задължения към свързани предприятия  

- - -
120  120

Търговски задължения   43 20
-

307  370

Други задължения   
- - -

7,956 7,956

Общо финансови пасиви  43 20
-

8,383 8,446
 

 
Анализ на валутната чувствителност  

 

Към 31.12.2010 г. 1,51 % от финансовите активи на дружеството са в щатски долари (31.12.2009 г.: 

2,31 %). 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 
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променливи величини. Ефектът е измерен и представен като влияние върху финансовия резултат след 

облагане с данъци и съответно собствения капитал – чрез печалбата.   

 

         USD 
 2010 2009

    BGN’000  BGN’000  

Финансов резултат (печалба)                                                             +  83 96
Собствен капитал (компонент - натрупани печалби)                +  83 96

Финансов резултат ( загуба)                                                                -  (83) (96)

Собствен капитал (компонент - натрупани печалби)                 -  (83) (96)
 
 

Увеличение с 10 процента на курса на щатския долар спрямо българския лев към 31.12.2010 г. би 

увеличило печалбата на дружеството за 2010 г. (след данъчно облагане) с 83 х. лв. (2009 г.: 96 х. лв.), 

поради влиянието на ефекта от увеличение на левовата стойност на финансовите активи - други 

дългосрочни финансови активи и парични средства и парични еквиваленти, намален с ефекта от 

увеличение на левовата стойност на търговските задължения. Анализът е направен на база структурата 

на валутните позиции в щатски долар към края на отчетния период 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 дружеството не са 

повлияни от валутни активи и пасиви, чиято преоценка се отразява като друг всеобхватен доход или 

директно в 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 дружеството (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 към датата на отчетния период, отразява и валутната 

чувствителност на дружеството през съответния период (отчетна година).  

Чувствителността към валутния риск на печалбата след данъчно облагане през 2010 г. е 

намаляла, в сравнение с предходната година, поради намаление на експозицията на дружеството във 

валутни активи в щатски долари, нетно от валутни пасиви в щатски долари (626 х. щ.д.) - спрямо 

нетната експозиция през 2009 г. (786 х. щ.д.). 

 

 

Лихвен риск 

 

Рискът на лихвения процент е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци 

на притежаваните от дружеството 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, цената на финансовите 

активи на дружеството с фиксирана лихва ще намалява и обратно. 
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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 дружеството, лихвоносните финансови активи имат 

значителен дял, представени най-вече от банкови депозити, паричните средства и предоставените заеми 

с фиксиран лихвен процент. Същевременно дружеството няма и не поддържа лихвени пасиви. Затова 

оперативните парични потоци не са в голяма степен засегнати от промените в пазарните лихвени 

равнища.  

За лихвоносните активи, като депозити в търговски банки с фиксиран лихвен процент, 

дружеството прилага следните процедури за текущ контрол и управление на риска: 

- сключените договори за депозити в търговски банки са краткосрочни (обичайно до 1 месец), с 

максимален срок до 3 месеца; 

- спазва утвърдени процедури при избор на банка с цел подбор на най-приемливите лихвени 

условия, като същевременно отчита  финансовата стабилност на търговските банки и необходимостта да 

се диверсифицира рискът от концентрация на финансови ресурси в отделните банки;  

- с помощта на специално създаден отдел в дружеството се осъществява постоянен анализ на 

пазарните условия и контрол на експозицията на дружеството в лихвоносни активи. 

Дружеството притежава лихвоносни активи с плаващ лихвен процент, които са изложени на риск 

на паричния поток. Те включват депозирани суми (в щ. д.) чрез назначен от дружеството ескроу агент 

(Приложения 18, 20 и 26).  

 

 

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   100  -  - 100 
Дългоср. вземания от свързани предприятия   248  -  175 423 
Други дългосрочни финансови активи  -  576  79 655 
Вземания от свързани предприятия   8,929  -  180 9,109 
Търговски вземания  7  -  1,281 1,288 
Парични средства и парични еквиваленти  42  18  49,669 49,729 
Други вземания   5  3  - 8 
Общо финансови активи  9,331  597  51,384 61,312 
       
Финансови пасиви       
Задължения към свързани предприятия  -  -  - - 
Търговски задължения  525  -  - 525 
Други задължения   225  -  - 225 

Общо финансови пасиви  750  -  - 750 
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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   100  -  - 100 
Дългоср.вземания от свързани предприятия   454  -  128 582 
Други дългосрочни финансови активи  -  535  1,359 1,894 
Вземания от свързани предприятия   5,935  -  229 6,164 
Търговски вземания  573  -  2,791 3,364 
Парични средства и парични еквиваленти  36  16  35,126 35,178 
Други вземания   80  7  - 87 
Общо финансови активи  7,178  558  39,633 47,369 
       
Финансови пасиви       
Задължения към свързани предприятия  120  -  - 120 
Търговски задължения  370  -  - 370 
Други задължения   7,956  -  - 7,956 

Общо финансови пасиви  8,446  -  - 8,446 
 

 

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 промените в основния лихвен процент. 
Ръководството на дружеството текущо наблюдава и анализира експозицията си 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 е направило анализ на лихвената чувствителност на лихвоносните активи (с 

плаващ лихвен процент) към 31 декември и на двете години, при запазване на съответната структура на 

активите, 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 по 

дългосрочни депозити в щатски долари (ескроу-договори) и дългосрочни вземания в лева с 50 основни 

пункта би се отразила като печалба (след данъчно облагане) в отчета за всеобхватния доход на 

дружеството от 3 х. лв. (2009 г.: 3 х. лв.). Съответно същото увеличение на лихвения процент би имало 

същият ефект и върху собствения капитал, чрез компонента натрупани печалби (чрез нетна печалба или 

загуба за годината), тъй като компонентите на собствения капитал на дружеството не са повлияни от 

лихвени активи, чиято преоценка се отразява като друг всеобхватен доход и в собствения капитал. 

Намаление с 50 основни пункта в лихвения процент по дългосрочни депозити (с плаващ лихвен 

процент) в щатски долари и дългосрочни вземания (с плаващ лихвен процент) в лева би имало равен и 

реципрочен ефект на посочения по-горе, върху печалбата на дружеството (след данъчно облагане) и 

собствения капитал. 
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Ценови риск 

 

Дружеството не е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на стоките и 

услугите, обект на неговите операции, поради това, че стоките не се търгуват на стокови борси, а 

съгласно договорните отношения с клиентите и доставчиците цените на стоките и услугите са обект на 

периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане и актуализиране спрямо промените на пазара. 

Основните продажби, които осъществява дружеството са: продажба на стоки и готова продукция 

(тютюни), услуги - комисионни, във връзка с покупка на суровини, материали и продажба на готова 

продукция за неговите дъщерни дружества, както и услуга по предоставяне на лицензия на търговски 

марки за производство на тютюневи изделия. Доколкото цената на услугата по предоставяне на 

лицензия е пряко обвързана със стойността на тютюневите изделия (определена е като процент от 

крайната продажна цена), ръководството е на мнение, че не съществува ценови риск, предвид това, че  

цените на тютюневи изделия на вътрешния пазар са пазарно определени цени и подлежат само на 

регистрация. 

За контролиране на ценовия риск по отношение на цените на цигарите дружеството следи 

състоянието и динамиката на пазара (наблюдение на поведението на останалите участници на пазара) за 

постигане адекватно ценообразуване на цигарите в зависимост от пазарната среда. 

До 2010 г. дружеството е било изложено 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 на дружеството, което минимизира този риск. Също така дружеството е 

изложено 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. 

Дружеството не разполага със значим по размер портфейл от инвестиции на разположение за 

продажба, допълнително притежаваните от него инвестиции на разположение за продажба не се 

търгуват на фондова борса, поради което не е изложено на риск от промени в борсови цени на ценни 

книжа (Приложения 2.15, 16 ).  

  

 

 Кредитен риск 

 

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан 

с риска някои от контрагентите му да не бъдат в състояние да изпълнят изцяло и в обичайно 

предвидените срокове задълженията си. Вземанията на дружеството 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 дружеството основно са концентрирани в следните групи: други 

дългосрочни финансови активи, инвестиции на разположение за продажба, парични средства – пари в 

брой и в банкови сметки (текущи и депозитни), търговски вземания и вземания от свързани лица 

(дъщерни дружества) и други вземания. Максималната експозиция на кредитен риск към края на 
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отчетния период е балансовата стойност на всеки клас финансови активи, както са оповестени в 

настоящото приложение (Структура на финансовите активи и пасиви по категории). Дружеството 

притежава обезпечения за съществена част от финансовите активи (вземания от дъщерни предприятия, 

търговски вземания, в т. ч. дългосрочни), справедливата стойност на които е по- висока от балансовата 

стойност на обезпечените вземания, както е оповестено в Приложения 23 и 24. 

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 дружеството 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. 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 финансови услуги (Правила). 

Писаните процедури (Правила) са методология, която се прилага от специализиран отдел в дружеството 

и така се гарантира постигането на максимален икономически ефект при минимален финансов риск. 

Процедурата по избор на контрагент на финансови услуги се детайлизира до такова ниво на 

същественост, в зависимост от специфичността и сложността на конкретната услуга/сделка/операция 

и/или на нейните междинни етапи в общия план за реализация или на съставните й елементи. Преди да 

се отправи покана-запитване към конкретни финансови организации се провежда общ маркетингов 

анализ на пазара на даден (специфичен) вид финансови услуги/сделки/операции, като се обръща 

внимание на информацията за равнището на специализация на финансовите организации и оценките 

(изразеното мнение) за ефективността на тяхната работа с други финансови организации – 

кореспонденти. Критерият за оценка на офертите е икономически най - изгодната оферта, от гледна 

точка оптимално съотношение „доходност(изгода)/риск”. Комплексната оценка се провежда 

задължително по две групи критерии - неколичествени и количествени. Елемент от неколичествените 

критерии е политиката по диверсификация, чрез която се определят кредитни лимити за контрагентите. 

Политиката по диверсификация се прилага с цел свеждане до минимум на концентрацията на рискове за 

дружеството и гарантиране на неговата стабилност и устойчивост. 

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск, с изключение на вземания от 

свързани предприятия и предприятия, които са в производство по несъстоятелност, част от които са 

рискови поради влошеното финансово състояние на съответните дружества. Във връзка с кредитния 

риск от несъбираемост на вземанията от тези дружества (по договори за парични заеми, договори за 

търговско представителство и други ) дружеството предприема следните обезпечителни мерки: 

• по договорите за заем – при сключването им се изисква да бъде предоставено обезпечение 

(обичайно в размер на 150 % от главницата), което включва залог на дълготрайни материални 

активи, ипотека на имоти и други. Допълнително в някои случаи се изисква да бъде издаден 

запис на заповед в полза на Булгартабак – Холдинг АД - на стойност равна на сумата от 

главницата и лихвите по договора за заем, съгласно погасителния план;  

• за търговски и други вземания, които са просрочени и при тяхното възникване не са били 

обезпечени, се сключват споразумения за разсрочено плащане, и се договаря обезпечение в 
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размер не по-малък от първоначално признатата сума на вземането. Обичайно за обезпечението 

се учредява ипотека на имот/и; 

• по останалите договори, които не са обезпечени предварително се предприемат следните 

обичайни действия в случаи на просрочване на дължимото плащане от дружеството-длъжник - 

прихващане на задължения към дружеството срещу просрочени вземания от същото, а ако 

размерът на задълженията не е достатъчно голям за покриване на вземането на Булгартабак – 

Холдинг АД, тогава се търсят други извънсъдебни възможности за уреждане на вземанията 

(сделки свързани с покупки на активи, собственост на длъжника, задължението за плащане по 

които се урежда чрез прихващания).  

 

В дружеството текущо се наблюдава и анализира обслужването на вземанията, причините за 

просрочията и промените във финансовите възможности на дружествата-длъжници и се контролира 

състоянието и качеството на получените обезпечения.  

За останалите клиенти политиката на дружеството е, че отсрочени плащания (продажби на кредит) 

се предлагат като изключение само на клиенти, които имат дълга история и търговско сътрудничество с 

дружеството, добро финансово състояние и липса на нарушения при спазването на кредитните условия. 

Вземанията се контролират съвместно от търговските и финансовия отдели в дружеството, като се 

следва установената обичайна практика и се следи за изпълнение на договорените условия. За 

останалата част от клиентите продажбите се извършват предимно срещу предварително (частично или 

пълно) плащане или плащане в деня на сделката. 

 

 

  Ликвиден  риск 

 

 Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да 

посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.  

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно 

поддържа оптимален ликвиден запас, парични средства и добра способност за финансиране на  

стопанската си дейност, включително осъществява постоянно контролно наблюдение на фактическите и 

прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните 

граници на активите и пасивите на дружеството. Обичайно дружеството поддържа оптимални 

наличности от парични средства така, че във всеки един момент да е в състояние да посрещне своите 

задължения съгласно техния падеж. Дружеството генерира и разполага с достатъчно собствени оборотни 

средства и не ползва привлечени кредитни ресурси за финансиране на оперативната си дейност.  

 

 

Матуритетен анализ 

 

Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се наблюдава и 

контролира от финансовия и счетоводния отдели, като се поддържа ежедневна информация за 

наличните парични средства и анализ на предстоящите плащания. Свободните средства обичайно се 

инвестират в краткосрочни депозити в търговски банки.  
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По-долу са представени финансовите недеривативни активи и пасиви на дружеството 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 дружеството, анализирани по остатъчен срок от края на отчетния период 

са както следва: 

 

 

 

 

 

31 декември 2010 
на 

виждане 
 до 1 м.  1-3 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 BGN’000 

             
  

   

Финансови 
активи 

             
 

   

                  

Инвестиции на 
разположение за 
продажба  

-  -  -  -  -  -  - 
 

-  100 100

Дългоср. вземания 
от св. предприятия -  -  -  -  -  415  22 

 
-  - 437

Други дългосрочни 
финансови активи -  -  -  -  -  82  3 

 
571  - 656

Вземания от 
свързани 
предприятия  

-  3,255  5,142  171  575  -  -  -  - 9,143

Търговски вземания -  136  256  384  512  -  -  -  - 1,288
Парични средства и 
парични 
еквиваленти 

4,262  45,547  -  -  -  43  -  -  - 49,852

Други вземания  -  -  1  1  1  -  -  -  5 8

Общо финансови 
активи 

4,262   48,938  5,399  556  1,088  540  25 
 

571  105 61,484

Финансови пасиви                  

Задължения към 
свързани предприятия       -  -  -  -  -  -  -  - 

 
- -

Търговски 
задължения -  525  -  -  -  -  -  - 

 
- 525

Други задължения  184  -  -  -  -  -  -  -  41 225

Общо финансови 
пасиви 

184  525  -  -  -  -  -  -  41 750
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Управление на капиталовия риск  

 

С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да 

продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на 

инвестираните средства на акционерите и стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници 

в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите за 

капитал. 

Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала си. Характерното за 

него е, че то традиционно финансира дейността си от собствените си генерирани печалби и оборотен 

капитал.  

 

31 декември 2009 
на 

виждане 
 до 1 м.  1-3 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 BGN’000 

             
  

   

Финансови 
активи 

             
 

   

                  
Инвестиции на 
разположение за 
продажба  

-  -  -  -  - 
 

-  -  -  100 100

Дългоср. вземания 
от св. предприятия -  -  -  -  -  608  22  -  - 630

Други дългосрочни 
финансови активи -  -  -  -  -  1,362  6  528  - 1,896

Вземания от 
свързани 
предприятия  

-  1,282  3,870  94  970  -  -  -  - 6,216

Търговски 
вземания -  544  1,664  398  758  -  -  -  - 3,364

Парични средства и 
парични 
еквиваленти 

4,005  31,241  -  -  -  40  -  -  - 35,286

Други вземания  -  63  1  2  16  -  -  -  5 87
Общо 
финансови 
активи 

4,005  33,130  5,535  494  1,744  2,010  28 
 

528  105 47,579

 
 

             
 

   

Финансови 
пасиви 

             
 

   

Задължения към 
свързани 
предприятия 

120  -  -  -  -  -  -  -  - 120

Търговски 
задължения -  370  -  -  -  -  -  -  - 370

Други задължения  -  -  7,888  -  -  -  -  -  68 7,956
Общо 
финансови 
пасиви 

120  370  7,888  -  -  -  -  -  68 8,446
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Справедливи стойности 

 

Справедливата стойност най-общо 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 дружеството е да оповестява във финансовите си 

отчети справедливата стойност на финансовите активи и пасиви, най-вече 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 датата на баланса.  

Концепцията за справедливата стойност предполага реализиране на финансови инструменти чрез 

продажба. В повечето случаи обаче особено по отношение на търговските вземания и задължения, 

предоставените заеми и депозитите, дружеството очаква да реализира тези финансови активи и чрез 

тяхното цялостно обратно изплащане или респ. погасяване във времето. Затова те се представят по 

тяхната амортизирана стойност, която се приема, че би била приблизително близка до тяхната 

справедлива стойност. 

Също така голямата част от финансовите активи и пасиви са или краткосрочни по своята 

същност (търговски вземания и задължения), или са отразени в баланса 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 и за продажба, 

за които няма пазар и/или обективни условия за определяне по достоверен начин на тяхната справедлива 

стойност, поради което те са представени по цена на придобиване (себестойност), която би могло да се 

приеме консервативно, че не се различава съществено от тяхната справедлива стойност.  

Доколкото все още не съществува 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 дружеството е преценило, че при съществуващите обстоятелства 

представените в баланса оценки на финансовите активи и пасиви са възможно най-надеждни, адекватни 

и достоверни за целите на финансовата отчетност при стопанската среда в страната. 

  

 

 

35. ПРИВАТИЗАЦИЯ, ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ПРОДАЖБА НА ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА 
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.  

През 2006 г. Надзорния и Управителния съвет на Булгартабак – Холдинг АД са одобрили 

програма за осъществяване на преструктуриране и продажба на акционерни дружества от Група 

Булгартабак. Основната цел на преструктурирането е да се постигне оптимизиране на структурата и 

функционирането на Групата. В рамките на проведените процедури са продадени участията на 

дружеството в две от дъщерните дружества.  
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През 2007 г. с Решения на Надзорния и Управителния съвети на Булгартабак – Холдинг АД е 

открита процедура за продажба на притежаваното от Булгартабак – Холдинг АД акционерно участие в 

четирите цигарени дружества („Благоевград БТ” АД, „София БТ” АД, „Цигарена Фабрика Пловдив” АД 

и „Слънце Стара Загора - Табак” АД) и в „Плевен БТ” АД. В рамките на проведените през 2008 г. 

процедури за продажби е продадено 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. Продажбите са осъществени чрез публично предлагане на Българска фондова борса - 

София АД. 

През 2007 г. са проведените успешни процедури за продажби на четири тютюнопреработвателни 

дружества. 

През 2008 г. е продадено още 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.  

 

 

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 09.05.2007 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.  
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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.  

 

 

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 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). 

 На проведените на 11.12.2007 г., 12.02.2008 г. и 24.03.2008 г. търгове са продадени следните 

недвижими имоти, собственост на дружеството - недвижими имоти в Промишлена зона юг – ж.п. гара, 

Профилакториум, база в с. Нова Черна и Промишлена зона Север. 

С решения на Управителния и Надзорния съвети на Булгартабак – Холдинг АД от 14.04.2008 г. и 

16.05.2008 г. на „Дулово Табак” АД е препоръчано да внесе молба с искане за откриване на 

производство по несъстоятелност по отношение на дружеството, при спазване на изискванията на 

Търговския закон и Устава 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. 
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През януари 2011 г. са подадени две молби за възобновяване на производството – от страна на 

Национална агенция по приходите и от страна на СИДИТАБ ЕООД. Към настоящия момент тече срок за 

изпълнение на указанията на съда за предплащане на разноски във връзка с производството.  

 

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 синдника и е 

постановено заличаване на „Харманли Табак” АД (в несъстоятелност). Решението е вписано в 

Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 05.01.2011 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.  

 

 

 

НОВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ АД 

 

С решение на Народното събрание на Р. България от 17.12.2008 г. (обн. ДВ., бр.109/2008) е 

отменена Стратегията за приватизация на Булгартабак – Холдинг АД, приетата с решение на Народното 

събрание от 10 декември 2003 г. 

С §99 на ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. (обн. ДВ 

бр.110/2008 г.) е изменен Закона за приватизация и 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). 

В резултат на проведена през януари 2009 г. от Агенцията за приватизация (АП) процедура за 

провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, 

информационен меморандум и приватизационна оценка на държавното участие в капитала на 

Булгартабак – Холдинг АД, гр. София в началото на 2009 г. е подписан договор между АП и 

Обединение между Адвокатско дружество Събев и съдружници и Евро – Финанс АД. 

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. 
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С решение № 1646-А от 18.12.2009 г. (публикувано във в-к Пари на 21.12.2009 г.). Агенцията за 

приватизация откри процедура за провеждане на открит конкурс за избор на консултант при 

приватизацията на Булгартабак – Холдинг АД – на консултанта ще бъде възложено цялостното 

консултиране и оказване на съдействие на АП във връзка с подготовката и осъществяването на 

приватизационната сделка за дружеството, в съответствие с определения метод за приватизацията му и 

действащото законодателство. 

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 на Агенцията за приватизация от 23.11.2010 г. Булгартабак – Холдинг АД е информиран, 

че забраната по чл. 28 ЗПСК за сключване на сделки важи и за дъщерните дружества, с изключение на 

тези в процедура по ликвидация или несъстоятелност.  

Между Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и избрания консултант – 

Ситигруп Глобал Маркетс Лимитид – Лондон е сключен договор за възлагане на дейности по 

подготовката за извършване на приватизация на пакет от акции, собственост на българската държава в 

Булгартабак – Холдинг АД (Булгартабак – Холдинг АД е уведомен с писмо от 14.09.2010 г.). 

Към настоящия момент са изготвени необходимите за приватизационната процедура анализи. 

Очаква се същинската процедура по приватизация да бъде обявена в максимално кратки срокове. 

 

 
 
36. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 
 

Няма възникнали съществени събития с отражение върху активите, пасивите, приходите и 

разходите на Дружеството, след края на отчетния период до датата на одобрение на отчета за 

публикуване, извън оповестените. 

 

 
 
37. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО 
 

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 
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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 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 Булгартабак - Холдинг АД, 

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 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.  

 
 
 
 
 


