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1. Обща информация за Група “Булгартабак”
Създаване на Групата
Стопанско обединение “Булгартабак” е преобразувано с Разпореждане Nо 115 на Министерски
съвет от 10.11.1993 г. в “Булгартабак-Холдинг”ЕАД (Холдингът) и още 22 акционерни дружества с
държавно участие. По това време Холдингът има акционерен дял до 31 на сто в останалите 22
акционерни дружества, а държавата притежава останалата част от капитала им.
През 1995 г. с решение на Народното събрание “Булгартабак-Холдинг”ЕАД и 15 негови дъщерни
акционерни дружества са включени в Програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове. За
приватизиране са обявени 20 на сто от дела на държавата в капитала на дружествата. Всички
предложени акции са придобити от юридически и физически лица. Затова с решение на Общото
събрание на акционерите от 1997 г. дружеството “Булгартабак-Холдинг”ЕАД се променя на
“Булгартабак-Холдинг”АД.
В съответствие с приетата през 1997 г. Стратегия за развитие на “Булгартабак-Холдинг”АД,
изградена на основата на преструктуриране чрез уедряване на капитала и трансформация на
правния статут на дружеството, се осъществи окончателното прехвърляне в “БулгартабакХолдинг”АД на държавното акционерно участие от капитала на дъщерните акционерни
дружества. В резултат на това преструктуриране на капитала се прекрати прякото участие на
държавата в дъщерните дружества за сметка на косвеното й участие. С това действие се позволи
на “Булгартабак-Холдинг”АД да държи контролния пакет акции в дъщерните дружества.
Създадоха се необходимите условия и предпоставки за изграждане на координирана, единна и
ефективна търговска и инвестиционна политика, както в холдинговото пространство, така и по
отношение на външните пазари и клиенти. Това прехвърляне (с изключение на акциите от
капитала на „ГоцеДелчев-БТ”АД) е приключено в началото на 1998 г. (съдебно решение на СГС
от 05.01.1998 г.), поради което 01.01.1998 г. е приета за дата на ефективно придобиване на
мажоритарното участие на Холдинга в неговите настоящи дъщерни дружества.

Структура на икономическа Група „Булгартабак”
Икономическа Група „Булгартабак” към 31.12.2010 г. включва Холдинг и 7 дъщерни акционерни
дружества в страната, в т.ч. 1 дружество в ликвидация.
От създаването си до месец декември 2004 г. Групата е включвала 22 дъщерни дружества в
страната.
През месец декември 2004 г. са подписани договори за продажба за две от дъщерните дружества
на Холдинга, извършващи манипулационна дейност – “Първомай-БТ”АД и “Тополовград-БТ”АД.
Регистрирането в “Централен депозитар”АД на прехвърлянето на акционерното участие на
“Булгартабак-холдинг”АД на купувачите се е осъществило през първата половина на месец
януари 2005 г. През месец май 2005 г. “Булгартабак-холдинг”АД продаде акционерното си участие
в “Исперих-БТ”АД. През 2006 г. е продадено акционерното участие в „Пловдив-Юрий ГагаринБТ”АД и „Пазарджик-БТ”АД, през 2007 г. - участието в „Сандански-БТ”АД, „Дупница-Табак”АД,
„Смолян-Табак”АД и „Гоце Делчев-Табак”АД, а през 2008 г. – участието в „Кърджали-Табак”АД,
„Цигарена фабрика Пловдив”АД и „Слънце Стара Загора-Табак”АД.
През 2010 г. е прекратено производството по несъстоятелност и е постановено заличаване от
Търговския регистър на „Видин-Табак”АД - в несъстоятелност (влязло в законна сила на
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03.05.2010 г.) и „Ямбол-Табак”АД - в несъстоятелност (влязло в законна сила на 03.12.2010 г.).
С Решение от 28.12.2010 г. на Хасковски окръжен съд, е прекратено производството по
несъстоятелност на „Харманли-Табак”АД (в несъстоятелност), и се постановява заличаване на
дружеството, поради изчерпване на масата на несъстоятелността. Съдебното решение е вписано в
Търговския регистър на 05.01.2011 г. и е влязло в законна сила на 12.01.2011 г.
Структурата на икономическата Група към 31.12.2010 г. включва:
•

„Булгартабак-Холдинг“АД;

• дружества, производители на цигари – Две дружества - „Благоевград-БТ”АД и
„София-БТ”АД, са получили безсрочни лицензи за производство на цигари. Две
дружества - „Шумен-Табак”АД и „Асеновград-Табак”АД, които са били
производители на цигари, в края на 2004 г. не са получили лиценз за производство на
цигари и оттогава не осъществяват дейност по производство на цигари;
• дружество за промишлена обработка на сурови тютюни - „Плевен-БТ”АД, в което
по решение на ръководството на Групата е съсредоточено изкупуването и
преработката на тютюни;
• дружество за дистрибуция с тютюневи изделия – „Булгартабак-Трейдинг”ЕАД;
• дружество в ликвидация – „Хасково-Табак”АД - в ликвидация;
Като част от структурата на Групата се третира и Фондация “Фонд за финансиране на
социалните разходи от приватизацията и преструктурирането на Булгартабак-Холдинг АД”,
тъй като същата е учредена през 2004 г. от „Булгартабак-Холдинг”АД, създадена е за да изпълнява
цели, свързани с преструктурирането на Групата и текущото управление на дейността й се
осъществява от управител, който е и заместник-председател на Съвета на директорите на
Холдинга.

Предмет на дейност на Група “Булгартабак”
Предметът на дейност на Група “Булгартабак” обхваща:
 Управление на акционерно участие и финансови ресурси; външна и вътрешна търговия;
научноизследователска, инженерингова и производствена дейност; участие в български
и чуждестранни дружества и в тяхното управление; сделки с интелектуална собственост
(предмет на дейност на Холдинга);
 Изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия с тютюни;
 Производство, заготовка за износ и търговия с тютюневи изделия;
 Дистрибуция с тютюневи изделия (предмет на дейност на „Булгартабак-Трейдинг”АД).

Структура на акционерния капитал в Група “Булгартабак”
Към 31.12.2010 г. участието на “Булгартабак-Холдинг”АД в капитала на неговите 7 дъщерни
дружества в страната варира в отделните дружества в границите от 78.22% до 100%, а останалата
част от капитала е притежание на акционери – физически и юридически лица.
Към 31.12.2010 г. структурата на акционерното участие в “Булгартабак-Холдинг”АД е както
следва:
• Република България (чрез Министерството на икономиката, енергетиката и туризма) притежаваща 79.83% от капитала;
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•

Акционери – юридически и физически лица– притежаващи останалите 20.17% от капитала, в
това число:
- 68 броя акционери – юридически лица – притежаващи общо 18.28% от капитала, в т.ч.
„Корпоративна Търговска банка” АД притежава 8.11% от капитала.
- 1,540 броя акционери – физически лица – притежаващи общо 1.89% от капитала.

2. Развитие на дейността и състояние на дружествата от Групата през 2010г.
2.1. Нова процедура за приватизация/продажба на „Булгартабак-Холдинг”АД.
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 се възлага 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.
До изтичането на крайния срок на 1 февруари 2010 г. общо 4 фирми са подали оферти: Ситигруп
Глобал Маркетс Лимитид, Консорциум "Кей Би Си Секюритийс Н.В-АД "Токушев - съдружници",
Райфайзен инвестмънт-Камбуров и "Рънейсънс Секюритис"ООД. След разглеждане на подадените
оферти Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е взела решение да поиска от
участниците допълнителна информация и разяснения по направените от тях предложения в
конкурса. След предоставянето на исканите допълнения и тяхното разглеждане конкурсната
комисия ще изготви мотивиран доклад, на базата който АПСК ще излезе с решение за класиране
на участниците в конкурса.
На 25.02.2010 г. АПСК съобщи за избора на “Ситигруп Глобал Маркетс Лимитид” за консултант
при приватизацията на “Булгартабак-Холдинг”АД.
На 13.09.2010 г. АПСК публикува информация, че Надзорния съвет на агенцията е одобрил
договора за възлагане на дейности по подготовката за извършване на приватизацията на
„Булгартабак-Холдинг“АД със “Ситигруп Глобал Маркетс Лимитид”. Консултантът ще извърши
маркетинг за нуждите на приватизацията на „Булгартабак-Холдинг“АД, цялостно консултиране и
оказване на съдействие на АПСК във връзка с подготовката и осъществяването на
приватизационната сделка за дружеството, в съответствие с определения метод за приватизацията
му и действащото законодателство.
В изпълнение на Договора на 18.11.2010 г. Консултантът е изготвил информационен меморандум,
правен анализ и приватизационна оценка на „Булгартабак-Холдинг“АД, като същинската
процедура по продажба се очаква да бъде стартирана в максимално кратки срокове.
Във връзка с обявената процедура за продажба на държавното участие в капитала на
„Булгартабак-Холдинг”АД с Решение № 1490 от 17.02.2009 г., на основание чл. 4 ал.1 и чл.28 ал.1
и ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, във връзка с протоколно
решение № 12503 от 17.02.2009 г. на изпълнителния съвет, Агенцията за приватизация е забранила
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.
С писмо на АПСК от 23.11.2010 г. „Булгартабак-Холдинг”АД е уведомен, че за действията и
сделките, включени в приложното поле на чл.28, ал.1 от ЗПСК, извършвани от дъщерните
дружества, също е необходимо изрично разрешение от АПСК.
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2.2. Информация за производствата по ликвидация и несъстоятелност на
дружества от Групата
„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, срока 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.
С решение на проведеното на 26.06.2009 г. редовно Общо събрание на акционерите на
дружеството е прието срока за завършване на ликвидацията на „Хасково-Табак”АД, в ликвидация
да бъде удължен с 12 /дванадесет/ месеца, считано от 11.07.2009 г. – датата на която изтича
срокът, определен с решение на извънредно общо събрание на акционерите.
С решение на проведеното на 23.06.2010 г. редовно Общо събрание на акционерите на
дружеството е прието срока за завършване на ликвидацията на „Хасково-Табак”АД, в ликвидация
да бъде удължен с 12 /дванадесет/ месеца, считано от 11.07.2010 г. – датата на която изтича
срокът, определен с решение на редовното общо събрание на акционерите, проведено на
26.06.2009 г.
„Харманли-Табак”АД /в несъстоятелност/
С Решение от 28.12.2010 г. на Хасковски окръжен съд, е прекратено производството по
несъстоятелност на „Харманли-Табак”АД /в несъстоятелност/, със седалище и адрес на
управление: гр. Харманли, бул. „България“ № 13, с ЕИК 126065718, поради изчерпване на масата
на несъстоятелността. Прекратяват се правомощията на синдика и на действието на общата
възбрана и запор върху имуществото на длъжника. Постановява се заличаване на дружеството,
поради изчерпване на масата на несъстоятелността. Съдебното решение е вписано в Търговския
регистър на 05.01.2011 г. и е влязло в законна сила на 12.01.2011 г.
През 2010 г. е прекратено производството по несъстоятелност и е постановено заличаване от
Търговския регистър на „Видин-Табак”АД /в несъстоятелност/ и „Ямбол-Табак”АД /в
несъстоятелност/:


Във връзка с влязло в законна сила на 03.05.2010 г. Решение № 177/15.04.2010 г. на Окръжен
съд Видин е прекратено производството по несъстоятелност на “Видин-Табак”АД и е
постановено заличаване на дружеството от Търговския регистър към Агенцията по
вписванията.



Във връзка с влязло в законна сила на 03.12.2010 г. Решение № 278/18.11.2010 г. на Окръжен
съд Ямбол е прекратено производството по несъстоятелност на “Ямбол-Табак”АД, гр. Ямбол
и е постановено заличаване на дружеството от Търговския регистър към Агенцията по
вписванията.
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„Дулово-Табак”АД /в несъстоятелност/
С Решение № 32/22.01.2010 г. на Силистренския окръжен съд на осн. чл.632, ал.1 и във връзка
с чл.710 от ТЗ е обявена неплатежоспособността на „Дулово-Табак”АД с начална дата
17.11.2008 г.; открито е производство по несъстоятелност на дружеството; допуска се
обезпечение чрез налагане на обща възбрана и запор върху цялото имущество на „ДуловоТабак”АД; постановява се прекратяване дейността на предприятието на „Дулово-Табак”АД;
Обявява се „Дулово-Табак”АД в несъстоятелност; спира се производството по
несъстоятелност; указва се на длъжника и неговите кредитори, че спряното производство по
несъстоятелност може да бъде възобновено в срок от една година от вписване на решението,
по молба на длъжника или кредитор, ако бъде установено, че е налице достатъчно имущество
или ако депозират необходимата сума за предплащане началните разноски.
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.

2.3.

Предприятия с финансови и стопански затруднения

Информацията е налична в оповестяването към консолидирания Годишен финансов отчет за 2010
г. (Приложение № 40).

2.4. Дейност
2.4.1. Изкупуване и промишлена обработка на тютюн от реколта 2010 г.
Въз основа на решение на Управителния съвет на „Булгартабак-Холдинг”АД, през четвърто
тримесечие на 2009 г. „Булгартабак-Холдинг”АД замести „Плевен-БТ”АД като страна по
договорите за производство и изкупуване с тютюнопроизводителите на сортови групи Басма и
Каба Кулак от реколта 2009 г. Договорените с производителите тютюни от сортови групи
Виржиния и Бърлей реколта 2009 г. се изкупиха от името и за сметка на „Плевен-БТ”АД.
Съгласно Указания за сключване на договори за производство и изкупуване на тютюн, реколта
2009 г., въз основа на Решение на Управителния съвет на Фонд „Тютюн” (Протокол №
128/13.01.2009 г.) 4 декември 2009 г. бе определен за краен срок за изкупуване на произведения
тютюн от реколтата.
Каба Кулак
Басми
Виржиния
Бърлей
Общо:

849 тона, изкупен от „Булгартабак-Холдинг”АД;
1 988 тона, изкупен от „Булгартабак-Холдинг”АД;
661 тона, изкупен от „Плевен-БТ”АД;
1 041 тона, изкупен от „Плевен-БТ”АД.
4 539 тона на стойност 15 629 хил.лв.

Промишлената обработка на изкупените количества от реколтата се извърши през 2009 и 2010 г.
На база договор за услуга, сключен между „Булгартабак-Холдинг”АД и „Плевен-БТ”АД, „ПлевенБТ”АД извърши промишлената обработка на изкупените от Холдинга тютюни от реколта 2009 г.
Произведената готова продукция през 2010 г. е 2 558 тона на балансова стойност 14 270 хил. лв.
Промишлената обработка приключи на 09.07.2010 г.
През първото тримесечие на 2010 г. „Плевен-БТ”АД приключи промишлена обработка на
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собствени тютюни от сортови групи Виржиния и Бърлей от реколта 2009 г. и произведената
готова продукция е както следва:
Виржиния
Бърлей
Общо:

351 тона;
55 тона;
406 тона на балансова стойност 1 421 хил.лв.

Произведените раздути тютюневи жили през 2010 г. са 1 394 тона, от които 121 тона на ишлеме.
Извършената услуга по обработка на тютюни, собственост на дружества извън Групата
Булгартабак е за 60 тона суровина.
През второто полугодие „Плевен-БТ”АД започна изкупуването на сортова група Виржиния
реколта 2010 г. До края на годината се изкупиха 2 217 тона тютюн.
През четвърто тримесечие Съветът на директорите на „Булгартабак-Холдинг”АД взе решение
Холдинга да замести „Плевен БТ”АД като страна по договорите за производство и изкупуване с
тютюнопроизводителите на сортови групи Басма, Каба Кулак и Бърлей реколта 2010 г. В края на
годината започна изкупуването на сортова група Бърлей, като до края на годината са изкупени 99
тона суровина.
Изкупуването на тези три сортови групи ще се извърши от „Плевен-БТ”АД, по силата на
сключени договори за извършване на услугата изкупуване.
Считано от реколта 2010 г. тютюните се изкупуват от производителите по пазарни цени, които се
определят от всяка една лицензирана фирма. Съветът на директорите на „Плевен-БТ”АД взе
решение за изкупните цени на сортова група Виржиния, а този на „Булгартабак-Холдинг”АД,
съответно за сортови групи Басми, Каба Кулак и Бърлей. Утвърдените изкупни цени по класи за
реколта 2010 г. в лв/кг. изкупен тютюн са, както следва:

Класа

Виржиния

І
ІІ
ІІІ

6.10
4.00
1.80

Бърлей
3.90
2.60
1.40

Каба
Кулак
3.80
3.10
1.85

Басми
7.35
4.85
1.90

През годината “Плевен-БТ”АД произведе 997 тона готова продукция Виржиния от реколта 2010 г.,
която е предвидена за реализация на цигарените фабрики от Група Булгартабак.

2.4.2. Продажби на тютюни
Износ на тютюни
Дружествата от група Булгартабак традиционно изнасят ориенталски и едролистни тютюни. Тази
дейност се извършва в условията на остра конкуренция и либерализиран тютюнев пазар.
Предлагането на тютюни е насочено основно към водещи в сектора тютюневи дилъри, което от
една страна позволява да се поддържат и активизират експортните възможности, а от друга страна
значително намалява съществуващите търговски рискове. Рисковете, свързани с плащането на
реализираните тютюни са сведени до минимум, като доставки на тютюн при условията на
отложено плащане към пазари и фирми, считани за рискови, не се осъществява.
През 2010 г. предложените на международния пазар налични и свободни за реализация, извън
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групата, количества тютюни бяха успешно обвързани с договори за последващата им търговска
реализация. Независимо от намаления общ обем реализиран тютюн в количествено отношение и
частичната реализация на обвързаните с договори тютюни, договорените по-високи експортни
цени допринесоха за повишаване на ефективността от търговската дейност и съответно на
приходите от продажби. Постигнати бяха по-високи средни продажни цени (5.02 лв. за кг.тютюн)
в сравнение с тези през 2009 г. (4.28 лв. за кг.тютюн). Общата реализация на тютюни от група
Булгартабак за 2010 г. е 2 655 тона на стойност 13 319,2 хил.лева.
Резултатите от дейността, свързана с реализация на тютюни (износ, ВОД и вътрешни продажби за
несвързани лица) от група Булгартабак през 2010 г. с натрупване от началото на годината са
представени в следнaта таблица:

2010 г.

2009 г.

тона

хил.лв.

тона

хил.лв.

2 655,0

13 319,2

4 882,9

20 883,6

„Благоевград-БТ“АД

205,3

570,2

778,2

3 252,0

„София-БТ“АД

33,3

310,7

146,5

659,2

„Булгартабак-холдинг“АД

1 194,2

7 827,6

3 154,1

14 756,1

„Плевен-БТ“АД

1 222,2

4 610,7

804,1

2 216,3

Продажби на тютюни за
трети лица извън Група
Булгартабак

Основните пазари на потребление на български ориенталски и едролистни тютюни с техния
относителен дял в общия обем на продажбите от група Булгартабак са систематизирани в следната
таблица:
Реализация на тютюни от Група Булгартабак по
пазари през 2010 г.
Количество
(тона)

Относителен дял

САЩ

97.2

3,7%

Беларус

33.2

1,3%

1 435.5

54,1%

Индонезия

267.5

10,1%

Босна

32.4

1,2%

Швейцария

16.2

0,6%

Египет

14.4

0,5%

Вътрешен пазар

758.5

28,6%

2 654.9

100,0%

Пазар

ЕС

Общо:
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Забележка: Преобладаващото количество тютюни, реализирани на вътрешен пазар, са закупени от филиали на
компании-тютюневи дилъри, регистрирани и опериращи на територията на Р. България и следователно са
предназначени за последващ експорт или вътреобщностна доставка.

Внос на тютюни
За нуждите на цигареното производство и на базата на сключени договори за търговско
представителство Холдингът посредничи в цялостния процес по закупуване от дъщерните
дружества на необходимите им количества тютюневи суровини от внос, като дейностите обхващат
подбор на тютюни по региони и качества, договаряне, доставки и координация на плащанията към
продавачите. За нуждите на фабрикацията се внасят тютюни Виржиния и Бърлей, тютюневи жили
и тютюнево фолио. Основните източници за покупка на висококачествени едролистни тютюни
Виржиния и Бърлей са страните с най-развито производство и с най-голямо международно
участие в търговията – Бразилия, Зимбабве, САЩ, Аржентина и Малави. Тютюневи жили се
внасят предимно от Китай и Аржентина, а тютюнево фолио от Франция поради задоволителните
качествени характеристики и добри търговски условия. През 2010 г. са внесени общо 8 227 760,0
кг. тютюнева суровина за 42 386 138,00 щ.д. и 1 828 180,00 евро.

2.4.3. Производство на тютюневи изделия
“Булгартабак-Холдинг”АД провежда активна политика по развитие и усъвършенстване на
съществуващите и създаване на нови марки цигари със съвременен дизайн и високо качество,
съобразени с последните постижения в областта на цигареното производство за вътрешния пазар.
Създаването и лансирането на нови продуктови гами позволи изграждането на нов съвременен
имидж на Булгартабак като производител на висококачествени и съобразени с последните
изисквания на европейските и световни регулации в цигареното производство.
Технологична политика, рецептури и блендове
През 2010 г. се извършиха дейности за обезпечаване производството на цигари с тютюни,
тютюневи жили и фолио, български и от внос, технологични разработки на тютюневи продукти и
цигари за местния пазар и експорт и актуализиране на технологичната документация:
•

На база Бизнес-програмите за 2010 г. на дружествата от Групата се изготви баланс за
необходимите количества и качествени групи български и вносни тютюни, тютюнево фолио и
жили за обезпечаване на цигареното производство.

•

Селектираха се мостри тютюни Виржиния, Бърлей и Мериленд, реколта 2010 г. с произход
Бразилия, Аржентина, САЩ, Индия и регион Африка. Извършиха се експертни, дегустационни
оценки и химични анализи на тютюни по типове, произходи и класи. Изготви се и се представи
спецификация на одобрените качествени групи тютюни Виржиния, Бърлей и Мериленд по
произходи и фирми доставчици.

•

Изготвен и съгласуван е график за количествата и сроковете за доставка на тютюните от внос,
реколта 2010 г., за обезпечаване производството на цигари в “Благоевград-БТ”АД и “СофияБТ”АД.

•

За обезпечаване на цигареното производство с български тютюн Виржиния, реколта 2010 г. се
извърши анализ и оценка за качеството на изкупения от “Плевен-БТ”АД тютюн. На база
химични показатели и дегустационна оценка специалисти от “Булгартабак-Холдинг”АД,
“Благоевград-БТ”АД и “София-БТ”АД изготвиха и съгласуваха с “Плевен-БТ”АД технологично
задание /регула/ за преработка на тютюна от реколта 2010 г.

•

В “Плевен-БТ”АД се заготвиха партиди от одобрените класи тютюн Виржиния, извършиха се
необходимите анализи, технологични и дегустационни оценки на тютюна от реколта 2010 г.
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•

На база обезпеченост на цигареното производство с тютюни се изготви и представи заявка за
закупуване на български ориенталски тютюн, реколта 2009 г., по сортови групи и класи.

•

Извърши се селекция на мостри тютюнево фолио, с произход Франция, Южна Корея и Бразилия.
Изготви се заявка за необходимите количества тютюнево фолио, качество AZ6N от Франция, за
обезпечаване цигареното производство през 2011 г.

•

Актуализираха се рецептурите и досиетата на всички произвеждани марки цигари на
“Булгартабак-Холдинг”АД за вътрешен пазар и за експорт.
Технологични разработки:
1. Извършиха се технологични разработки и бяха въведени в производството два нови тютюневи
продукта - “тютюн за пушене”, предназначен за ръчно свиване на цигари и реализация на
вътрешния пазар:
- тютюн за пушене “Welcome” - американ бленд, производство на “София-БТ”АД;
- тютюн за пушене “Melnik” - американ бленд, производство на “Благоевград-БТ”АД.
Двата продукта са изготвени по съвременна технология, със специфични технологични
характеристики и пушателно-вкусови качества, съобразени с предпочитания вкус на
потребителите на местния пазар.
За експорт се извърши разработка на тютюн за пушене, асортимент “GD” виржиния бленд, за
производство от “Благоевград-БТ”АД. Продукта се характеризира с приятен и интензивен аромат,
балансиран и мек виржински вкус. Изготвени и предоставени са мостри за оценка от потенциални
клиенти на “Булгартабак Холдинг”АД.
На база повишен интерес към тютюневи продукти за свиване на цигари, през годината се
реализира производство в “Благоевград-БТ”АД и експорт на тютюн на листа, бленд MBS,
разработен на база тютюн за пушене “Melnik”, за пазар Полша и други страни от ЕС.
2. Извърши се разработка на бленд за цигари “EVA” slims, 97 mm за развитие на марката в насока
оптимизиране на пушателно - вкусовите качества за повишаване на потребителския интерес и
конкурентността на местния и експортни пазари. Актуализираният бленд с подобрени пушателни
качества на цигарите е оценен положително от пушачи на марката и въведен в редовното
производство на “София-БТ”АД.
Разработки на цигари за експорт и местния пазар:
За разширяване на пазарите на цигари за експорт се извърши разработка на цигари “GLOBAL” в
три разновидности, предназначени за експортни пазари:
● В “Благоевград-БТ”АД се изготвиха мостри цигари “GLOBAL” Original Red и “GLOBAL”
International, Blue и Gold, 84 mm, в твърд пакет. Цигарите “GLOBAL” Red са американ бленд, с
характерните за типа пълен вкус и изразителен аромат. Цигарите “GLOBAL” Blue и Gold са
виржиния бленд с мек вкус и приятен аромат, с различни нива на показателите на дима.
● В “София-БТ”АД се изготвиха мостри на цигари “GLOBAL” Original Red и “GLOBAL”
International Blue и Gold, Slims, 97 mm в две разновидности на опаковки – в твърд пакет плочка и
твърд октагонален пакет. Цигарите са от типа американ бленд и виржиния бленд, отличаващи се с
характерни за формата пушателно-вкусови характеристики и показатели на дима.
В “София-БТ”АД стартира производството на цигари Slims в нов формат - твърд октагонален
пакет на преустроена цигарено–опаковъчна линия. Изготвени и утвърдени са актуализирани
рецептури, технически спецификации и досиета за производство на асортименти цигари “Prestige”
slims, 97 мм. и “MM” slims, 97 мм, предназначени за износ.
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Цигарите “Prestige” slims, 97 мм, са виржински бленд в три разновидности Blue, White и Yellow, с
различни стойности на показателите на дима. Цигарите MM slims, 97 мм са в разновидности Blue,
Silver и Menthol с утвърдени на експортните пазари показатели и пушателно-вкусови
характеристики.
Нова разновидност цигари “EVA” Rose Menthol Slims, 97 mm, твърд октагонален пакет, за пазар
Япония, производство на “Благоевград-БТ”АД. Цигарите са виржински бленд с показатели на
дима: никотин 0,3 мг/циг., катрани 3 мг/циг. и въглероден оксид 3 мг/циг., със специфични
пушателни качества, съобразени с наложени вкусови предпочитания на японския пазар.
Изготвена и предоставена е на “Благоевград-БТ”АД технологичната документация за
производство на цигари “GD” blue и “Melnik”, 84 mm, твърд пакет, 10 къса, предназначени за
продажба на вътрешен пазар.
Изготвена и предоставена е актуална информация, включваща данни за съставките на цигари EVA
slims yellow, EVA slims blue, EVA slims Menthol и EVA slims Rose, производство на “СофияБТ”АД за експорт, необходима за представяне пред здравните органи в страни от ЕС, Холандия,
Белгия и Люксембург. Информацията се подновява ежегодно и е съобразена с изискванията на
Европейското законодателство.
В изпълнение на т.35 (а) от ЗТТИ е изготвена актуализирана информация за съдържанието на
химическите съставки във всички марки цигари собственост на „Булгартабак-Холдинг“АД,
продавани на вътрешния пазар през 2010 г., предоставена на ИТТИ с. Марково.

2.4.4. Търговия с тютюневи изделия.
Вътрешен пазар
Провежданата от „Булгартабак-Холдинг”АД търговска политика през цялата 2010 г. е изцяло
съобразена с пазарните условия и подчинена на целта за стабилизиране и запазване на позициите
на вътрешния пазар.
Реализираните през 2010 г. цигари от Групата Булгартабак към фирмите дистрибутори за
вътрешен пазар възлизат на 3,277 тона (2009 г.: 7,316 тона), като отчитаме спад в реализацията
спрямо 2009 г.
В тези обеми не са включени количествата цигари, облепени със стария образец на бандерол от
2009 г. и реализирани в 3-месечния срок от въвеждането на новия образец на бандерол.
Нетните приходи за Групата “Булгартабак” от продажба на цигари за вътрешен пазар по години е
както следва:
2010 г.
2009 г.
2008 г.

60,234 хил.лв.
116,659 хил.лв.
172,052 хил.лв.

Намалените продажби на Компанията са пропорционални на общия спад на бандеролния пазар и
ръст на контрабандата на територията на страната.
От началото на годината продуктовата листа на „Булгартабак-Холдинг”АД е обогатена с нов
продукт за вътрешния пазар– тютюн за пушене в опаковки от 40 грама (марка “Melnik”) и 30 грама
(марка “Welcome”), като за 2010 г. са реализирани 28 096 кг. тютюн за ръчно свиване на цигари.
Пазарът на тютюневи изделия през цялата 2010 г. се отличаваше с изключителна динамика и беше
подчинен на редица обективни фактори, които оказаха пряко влияние върху продажбите на цигари
на вътрешен пазар:
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1. Приетите от 01.01.2010 г. нови акцизни ставки за тютюневите изделия и последвало
повишение на цените на дребно на тютюневите изделия.
От 01.01.2010 г. влезе в сила нова структура и размер на акцизната ставка – 23% от продажната
цена на дребно и 101 лв. за 1000 къса. От тогава се прилага и нов образец на бандерола, с който се
облепват тютюневите изделия.
В края на 2009 г. във връзка с оповестеното увеличение на акциза върху тютюневите изделия и с
оглед намаляване на ефекта от предстоящия „ценови шок”, „Булгартабак-Холдинг”АД взе
решение за регистриране на по-високи междинни цени /увеличение с 0.10-0.20 лв. на опаковка/ за
допълнителните количествата цигари, предназначени за реализация през първо тримесечие на
2010 г.
През първите три месеца на годината се наблюдаваше предлагане на достатъчни количества
конкурентни марки цигари с платен акциз от предходната година, но реално търгуващи се на
дребно през текущата година. В сравнение с 2009 г. количествата бяха по-малки, но с малки
изключения имаше налични количества до края на м.март 2010 г.
Увеличението на акциза и така определената структура наруши ценовата диференциация между
отделните марки и доведе до сближаване на ценовите нива на цигарите.
2. Ценова политика и конкуренция
Непрекъснатият мониторинг и анализ на пазара през отчетния период показва, че предпочитанията
на пушачите към дадена марка силно се влияят от цената.
През настоящата година усилията на „Булгартабак-Холдинг”АД по отношение ценовата политика
на вътрешен пазар са насочени към стабилизиране и запазване пазарните позиции на водещите
асортименти на Компанията в отделните ценови групи.
През първо тримесечие на 2010 г. марките на „Булгартабак Холдинг”АД бяха подложени на силен
конкурентен натиск. Продажбите на цигари на регистрираните междинни цени за
преобладаващата част от марките продължи до края на месец март, като междувременно поетапно
бяха въведени крайни нови цени за всички асортименти. Същевременно цените на цигарите на
конкурентните фирми останаха непроменени през този период и на нива по-ниски или
съпоставими с тези на Групата Булгартабак. Това доведе до отлив на част от консуматорите и
загуба на пазарен дял за голяма част от марките на „Булгартабак-Холдинг”АД.
Регистрираните нови цени на марките на „Булгартабак-Холдинг”АД бяха съобразени с финансовоикономическите показатели на дружествата, което ги противопостави на конкурентни марки в
много тесен ценови диапазон с равни или по-ниски цени. Същевременно поведението на
останалите компании на пазара бе изключително агресивно по отношение ценовата политика,
съчетано с мащабна маркетингова активност.
През трето тримесечие на 2010 г. в съответствие със заложените цели за стабилизиране на
пазарните позиции „Булгартабак Холдинг”АД извърши понижение на цените на дребно с 0.10-0.20
лв. на опаковка за някои основни асортименти от портфолиото на Компанията. Това повлия
положително на реализацията на тютюневи изделия през второто полугодие на 2010 г. и позволи
възстановяване на част от изгубените позиции на вътрешен пазар.
3. Нерегламентирана търговия
От началото на 2010 г. се наблюдава ръст на контрабандата. Това се потвърждава от
непрекъснатия мониторинг на пазара на тютюневи изделия, както и от проучванията на местни и
външни независими организации, изследващи нивото на контрабандата на тютюневи изделия.
Продажбата на цигари с чужд бандерол или без бандерол е повсеместна и обхваща цялата
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територия на страната, включително и най-малките населени места.
През второто полугодие се установи леко възстановяване на обемите на бандеролния пазар на
тютюневи изделия, но на нива много по-ниски от обичайните. Установеното леко съживяване на
пазара на цигари в страната се дължи на масираните мерки за противодействие на контрабандата,
предприети от компетентните органи и постепенно привикване на консуматорите към новите повисоки цени.
Съществено влияние на продажбите оказва и продължаващата нелоялна конкуренция от страна на
дистрибуторите на конкурентни марки. Въпреки съществуващата законова забрана през цялата
година продължи продажбата на конкурентни марки цигари със стар бандерол и цени от 2009 г.
Продажбата на цигари без фактура в търговската мрежа е масова и се практикува от всички с
изключение на дистрибуторите на Групата „Булгартабак”. Търговците на дребно са склонни да
купуват и на по-ниска търговска отстъпка, но категорично отказват издаването на документ
/фактура/.
4. Финансова и икономическа криза
Влиянието на финансовата криза, започнала в края на 2008 г. и задълбочила се от началото на 2009
г. оказва съществено въздействие и върху пазара на тютюневи изделия през отчетния период.
Тенденцията за намалени продажби на тютюневи изделия с български бандерол се отнася както за
нашите, така и за конкурентните марки цигари. Чувствителният спад в потреблението на
бързооборотни стоки е вследствие на намалената покупателна способност на населението и
свиване на разходите на отделните домакинства. Наблюдава се все по-често предлагане и
продажба на цигари на къс, както и на рязан тютюн за ръчно свиване на цигари.
Търговците на дребно изпитват затруднения при осигуряване на необходимия размер оборотни
средства, от една страна поради оскъпен кредитен ресурс и от друга, от значителен спад в
оборотите. Това се отразява на гамата тютюневи изделия, която предлагат в търговските си
обекти. Зареждат се само най-продаваните асортименти в ограничени количества.
5. Дистрибуция
Маркетинговите изследвания за отчетния период показват, че дистрибуцията на “БулгартабакХолдинг”АД покрива 96% от обектите за продажба на тютюневи изделия в страната.
Най-предпочитана марка от пушачите в страната остава „Victory” с пазарен дял около 18%.
Марките на Групата „Булгартабак” имат трайно присъствие в цялата страна и в почти всички
търговски обекти, независимо от големината и значимостта им, поради което спадът в
реализацията се дължи основно на посочените по-горе обективни фактори.
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.
Експорт
Експортната програма на “Булгартабак-Холдинг“АД за 2010 г. беше подчинена на следните
основни цели:
•

Увеличаване обема на изнесените цигари;
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•

•
•
•
•

•

•

•

Разширяване на пазарите, на които се продават марки цигари, собственост на „БулгартабакХолдинг”АД;
Разнообразяване и разширяване на експортното продуктово портфолио;
Увеличаване на приходите от продажба на единица продукция;
Избор на стратегически партньор с развита дистрибуторска мрежа за всеки регион;
Разработване на блендове, съобразени с предпочитанията на потребителите в съответните
региони;
Намиране на оптимални форми за налагане на марките (промоционални цени, маркетингови
мероприятия и др.);
Събиране на информация за основните конкуренти в региона, обем на произвеждана на място
продукция, обем на вноса, основни марки, с които ще се конкурираме в региона и в резултат на
това точна преценка за марката на “Булгартабак-Холдинг”АД, която има потенциал на тези
пазари;
Формиране на продуктово портфолио от марки с правна защита за съответен регион.
През отчетния период експортната политика на Холдинга обхвана целевите пазари в следните
региони: Близък Изток, Африка, Балкански страни, ОНД, Далечен Изток, ЕС, Свободни безмитни
зони.
През 2010 г. износът на „Булгартабак-Холдинг”АД възлезе на 13 035,20 млн. къса, докато през
2009 г. е бил 8 237,32 млн. къса. Налице е ръст в натуралните обеми в размер на 58.25% или
101.3% изпълнение на заложените обеми в експортната програма на дружеството за 2010 г.
Респективно „Благоевград-БТ”АД произведе и изнесе през 2010 г. 6 661,28 млн. къса спрямо
4 684,89 млн. къса през 2009 г. или е отбелязан ръст от близо 42.2%, а „София-БТ”АД произведе и
изнесе 6 373,92 млн. къса през 2010 г. спрямо 3 552,43 млн. къса през 2009 г. или ръста на
реализираните обеми възлиза на 79.42%.
Продажби през 2010 г. – 13 035,20 млн.къса
Продажби през 2009 г. – 8 237,32 млн.къса
Ръст на обема (2010/2009) – 58.25 %
(млн.къса)
2007

4 636

2008

5 518

2009

8 237

2010

13 035
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Приходи от продажби през 2010

г. – 143 750 671.16 USD и 12 532 126.44 Euro

Приходи от продажби през 2009

г. – 75 547 780.00 USD и 11 068 110.00 Euro

Приходи от продажби през 2008 г. – 54 210 000.00 USD и 1 988 000.00 Euro
Приходи от продажби през 2007 г. – 41 607 110.00 USD и 941 560.00 Euro

(в хил. USD)
2007

41 607,11

2008

54 210,00

2009

75 547,78

2010

143 750,67
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В зависимост от пазарния дял на търговските марки на дружеството на международните пазари,
рентабилността, необходимостта от инвестиции за тяхното развитие и нетните парични потоци от
реализацията им на пазарите, компанията разделя притежаваните от нея търговски марки на две
основни групи:
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Ключови марки – тези марки, в които “Булгартабак-Холдинг”АД инвестира с цел развитие на
потенциала им, с цел нарастване на пазарния им дял и създаване на предпоставки за дългосрочен
растеж. Такива са Prestige, E♥A, Victory и MM.
Марки с регионална стратегическа роля – тези марки, които “Булгартабак-Холдинг”АД
поддържа и развива за конкретни пазари. В тази група влизат марките Tresor, New Line, S Class.
На база сключени договори за търговско представителство, ”Булгартабак-Холдинг”АД
посредничи в цялостния процес по договарянето, заявяването и износа от дъщерните акционерни
дружества на съответните количества цигари по асортименти. В тази връзка:
•

Бяха сключени договори и водени разговори със стратегически партньори с развита
дистрибуторска мрежа във всеки един от посочените региони;

•

Успешно бе неутрализирана вътрешната конкуренция на нашите асортименти в един и същи
регион;

•

Водят се преговори за разширяване на пазарите в страните от ЕС, а също така и в регион
Африка;

•

Започнахме разработка на цигари в мека опаковка в нисък ценови клас за износ, както и
разработка на нова експортна марка в нисък към среден ценови сегмент.
Постигнатите през 2010 г. резултати са на основата на добре разработеното експортно портфолио
на “Булгартабак-Холдинг”АД.

•

Балансирано – покрива всички възможни формати и дължина при производството на цигари –
HLP (84mm, 94mm, 100 mm), RC 84 mm, Slims 97 mm (тпп & октагонал), мека опаковка (84mm &
100 mm)

•

Оптимално съотношение “качество – цена”

•

Съвременен дизайн
Нетните приходи за групата на “Булгартабак-холдинг”АД от продажба на цигари за износ по
години е както следва :
2010 г.
2009 г.
2008 г.

237,462 хил.лв.
127,374 хил.лв.
76,508 хил.лв.

2.4.5.Спомагателните материали и резервни части
Анализът на дейността по обезпечаване на цигареното производство с необходимите
спомагателни материали и резервни части през 2010 г. показва следните аспекти:
 Основна цел през 2010 г. е разширяване на обхвата на фирмите-доставчици за поддържане на
възможно най-изгодни цени и условия за доставка на спомагателни материали.
 Запази се практиката за провеждане на производствени проби в дъщерните дружества за
одобряване качествата на поне трима доставчици на всеки материал с цел избягване
монополизирането на доставките от един доставчик.
 Дейността за доставките на необходимите спомагателни материали и резервни части е
централизирана и се осъществява от “Булгартабак-Холдинг”АД за всички дъщерни дружества.
За периода 01.01-31.12.2010 г. настъпилите събития, пряко свързани с дейността в тази област и
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оказали влияние върху финансовите резултати, са в следните направления:


Въпреки поскъпването на полипропиленовата смола – основна суровина за производство на
полипропиленово фолио и увеличението на световния пазар на цените на полипропиленово
фолио, след одобрение на качеството на нов алтернативен доставчик постигнахме намаление в
цените на доставяното фолио с около 5%. За снижение на разходите бяха одобрени качества с
по-малка дебелина на фолиото.

 Предвид нарастналото потребление през 2010 г. на стиф картон за производство на рецес филтри
е договорена отстъпка от 6% в цената при достигане на определени годишни количества. Нивата
на доставните цени на стиф картон за 2010 г. са с 15% по-ниски в сравнение със средните за 2009
г.
 Въпреки нарастващите цени на целулозата след проведени преговори успяхме да договорим
преференциални цени за доставка на цигарена хартия с 5% намаление спрямо средните за 2009 г.
 Предвид нарасналото потребление на коркофан за асортимент “Prestige”RС full flavor след
предприети действия и одобрено качество на български производител постигнахме намаление на
средните цени за четвърто тримесечие на 2010 г. с около 7%.
 Рецес филтри - Постигната договореност за запазване нивата на цените.
 Предвид увеличението на експорта на цигари с холограмен ципер се постигна намаление в
цената на ципера с 10% от средните цени за 2009 г. Четвърто тримесечие на 2010 г. след
достигане на определено количество се договори допълнителна отстъпка в цената от 25%, която
ще се запази за 2011 г.
 За някои печатни материали след одобрение на алтернативен доставчик е постигнато намаление
в цените от около 5%.
 За наблюдавания период анализът показва намаление на цените на химическите продукти в
сравнение с 2009 г. съответно – 20% при триацетина и 10% при глицерина. Цената на
пропиленгликола е увеличена с 5% в сравнение със средните цени за 2009 г.
 Цените на ацетатен филамент, алуминиево фолио, картон гърла, лепила и активен въглен
запазиха нивото си от 2009 г.
Дейността по обезпечаване на производствения процес с резервни части се осъществява чрез
поръчки към регламентиран доставчик от фирмата - производител на машините и съоръженията.

2.4.6. Инвестиции.
Към 31 декември 2010 г. Булгартабак - Холдинг АД участва с над 50% в капитала на следните
дружества:

Дружество
Асеновград Табак АД, гр. Асеновград
Благоевград БТ АД, гр. Благоевград

Сума на дялово
участие•
BGN ‘000
442
2,304

•

%
82.71
85.24

Участието на Булгартабак – Холдинг АД в дъщерните дружества е представено по историческа цена на
придобиване
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Булгартабак – Трейдинг ЕАД, гр. София
Плевен БТ АД, гр. Плевен
София БТ АД, гр. София
Хасково Табак АД (в ликвидация), гр. Хасково
Шумен Табак АД, гр. Шумен
Дулово Табак АД (в несъстоятелност), гр. Дулово
СК Булгартабак АД, гр. Подолск, Русия
Болгарский табак ООД, гр. Калининград, Русия
Табак Индустри ООД, гр. Москва, Русия
Общо контролно участие

4,089
364
952
967
368
118
1,019
1
1
10,625

100.00
85.60
78.22
91.77
85.60
99.98
65.91
85.60
91.77

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

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

Предприятиемайка
Шумен Табак АД
Хасково Табак АД
Плевен БТ АД

Сума на
дялово
%
участие
BGN’000
1,019 77
1 100
1 100
1,021

На 23.07.2004 г. на основание решения на Надзорния съвет и Управителния съвет на Булгартабак Холдинг АД и постигнатото тристранно споразумение между представителите на Булгартабак Холдинг АД, Независим синдикат на тютюноработниците към КНСБ и Национален синдикат на
тютюневата промишленост „Подкрепа”, и в изпълнение на задължителните предписания на
Стратегията за приватизация на Булгартабак – Холдинг АД, одобрена с Решение на Народното
Събрание от 10 декември 2003 година, Булгартабак – Холдинг АД предоставя 100 х. лв.
учредителен фонд за създаване на Фондация „Фонд за финансиране на социалните разходи от
приватизацията на Булгартабак - Холдинг АД” (Фонд). С решение № 1 от 9.09.2004 година на
Софийски градски съд е вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Фондация
„Фонд за финансиране на социалните разходи от приватизацията на Булгартабак - Холдинг АД”
със седалище и адрес на управление гр. София, община Средец, ул. Граф Игнатиев № 62. Целите
на Фондацията са:
• Преодоляване на социалните последици от приватизацията и преструктурирането на
Булгартабак – Холдинг АД и другите дружества от Група Булгартабак;
• Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на работниците и
служителите от Булгартабак – Холдинг АД и дружествата от Група Булгартабак;
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• Подобряване на социалното положение на лицата заети в тютюневия отрасъл, съгласно
предвиденото в Стратегията за приватизация на Булгартабак – Холдинг АД.
Фондацията не се ограничава със срок и се създава за осъществяване на дейност в
обществена полза.
Органите на управление са: седемчленен съвет и управител. Управител на Фондацията е
Георги Костов – заместник – председател на Съвета на директорите на Булгартабак - Холдинг АД.
Инвестиции на разположение за продажба

Име

Страна 31.12.2010

% на
участие

BGN '000
Интернешънъл Асет Банк АД
Общо

България

320

31.12.2009

% на
участие

BGN '000
1.60 %

320

320

1.60 %

320

Инвестициите на разположение за продажба са оценени по себестойност, поради липса на
котирана пазарна цена на активен пазар и невъзможност да се определи справедливата им
стойност надеждно.
Инвестициите в дружества, в които дружеството-майка е загубило контрола, са с нулева балансова
стойност към датата на която престават да бъдат дъщерни, поради което стойността с която са
признати в отчета за финансовото състояние на Групата е нула.
Инвестиции за машини, съоръжения и оборудване
Инвестиционните намерения в системата на „Булгартабак-холдинг“АД през изминалата 2010 г.
бяха повлияни сериозно от измененията, както на вътрешния, така и на външния пазар на
тютюневите изделия. Отчитайки факта, че тези пазари изискват нови продукти, като формат на
цигарите и нови видове опаковки, а така също и необходимостта от нови блендове и технологии
за обработката на тютюна, беше планирана една много по-голяма инвестиционна програма за
2010 г. (от 50 547 хил. лв.), в сравнение със средствата планирани през 2007 г., 2008 г. и 2009 г.,
съответно 35 670 хил. лв., 26 997 хил. лв. и 21 299 хил. лв.
Известна негативна роля за изпълнение на инвестиционната програма изигра повишаването на
акцизите, оттам свиването на вътрешния пазар и някои промени на пазара на тютюневи изделия.
Това наложи стартирането на някои от планираните инвестиции да се забави, други да се
отложат за следващата 2011 г., а някои да отпаднат поради отпадане на необходимостта от
осъществяването им.
Стартиралата процедура за приватизация, също затрудни изпълнението на инвестиционната
програма и доведе до известно забавяне, тъй като в процедурата за разрешаване изпълнението на
всяка задача се изискваше разрешение от Агенцията по приватизация, което доведе и до
самоограничение на дружествата в системата.
Като положителен резултат можем да отчетем факта, че въпреки трудностите през 2010 г. в
двете големи дъщерни дружества – „София-БТ“АД и „Благоевград-БТ“АД се стартираха седем
големи инвестиционни проекта на обща стойност 42 280 хил.лв., като през същата година по
тези проекти са разходвани 19 379 хил.лв. за авансовите плащания за стартиране на договорите.
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Тези проекти са:


В „София-БТ”АД:

1. Закупуване на нова линия за производство и опаковане на слим цигари.
2. Закупуване на технологична линия за раздуване на рязан тютюн.
3. Закупуване на форматни резервни части за бърза смяна от RC на Ort. за ОЛ №3.
Обща стойност на планираните инвестиции – 23 830 хил.лв., в т.ч.:
-

за нови инвестиции – 19 870 хил.лв.

-

за реконструкции – 3 960 хил.лв.

Изпълнение – 11 700 хил.лв., в т.ч.:
-

нови инвестиции – 8 960 хил.лв.

-

за реконструкция – 2 740 хил.лв.


В "Благоевград-БТ"АД:

1. Изграждане на склад към филтров цех.
2. Закупуване на линия за производство на комбинирани филтърни пръчки.
3. Закупуване на линия за опаковане на рязан тютюн - по 40 г. за ръчно свиване на цигари.
4. Закупуване на линия за производство и опаковане на цигари супер слим.
Обща стойност на планираните инвестиции – 26 717 хил.лв., в т.ч.:
-

за нови инвестиции – 22 202 хил.лв.

-

за реконструкции – 4 515 хил.лв.

Изпълнение – 14 356 хил.лв., в т.ч.:
-

нови инвестиции – 10 431 хил.лв.

-

за реконструкция – 3925 хил.лв.

В "Плевен-БТ"АД не са направени инвестиции през 2010 г.
В заключение може да се каже, че при планирани общо 50 547 хил.лв. /нови инвестиции и такива
за реконструкция и модернизация/ в системата на „Булгартабак-холдинг“АД, през изминалата
2010 г. са изразходвани 26 056 хил.лв., което представлява около 51,55 % от общия планиран
обем.
Обезпечаването и е от собствени средства или чрез инвестиционни кредити.
Дружествата нямат осъществени инвестиции извън страната.

2.4.7. Персонал
Численост на персонала по дружества - списъчен брой на 31.12.2009 г. и 31.12.2010 г. и средeн
списъчен брой за 2009 г. и за 2010 г.
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Списъчен брой на Списъчен брой на
персонала на
персонала на
31.12.2009 г.
31.12.2010 г.
175
165
4
4
1 031
1 028
89
99

Дружество
„Булгартабак-Холдинг”АД
„Асеновград-Табак”АД
„Благоевград-БТ”АД
„Булгартабак-Трейдинг”АД
„Видин-Табак”АД - в
несъстоятелност
„Дулово-Табак”АД - в
несъстоятелност
„Плевен-БТ”АД

0

0

0

0

405

321

427

463

„Шумен-Табак”АД

7

7

„Хасково-Табак”АД - в ликвидация
„Харманли-Табак”АД - в
несъстоятелност
„Ямбол-Табак”АД - в
несъстоятелност
Общо:

22

22

0

0

0

0

2 160

2109

„София-БТ”АД

Дружество
„Булгартабак-Холдинг”АД
„Асеновград-Табак”АД
„Благоевград-БТ”АД
„Булгартабак-Трейдинг”АД
„Видин-Табак”АД - в
несъстоятелност
„Дулово-Табак”АД - в
несъстоятелност
„Плевен-БТ”АД
„София-БТ”АД
„Шумен-Табак”АД
„Хасково-Табак”АД - в
ликвидация
„Харманли-Табак”АД - в
несъстоятелност
„Ямбол-Табак”АД - в
несъстоятелност
Общо:

Средносписъчен
брой на
персонала за
2009 г.
184
4
1 047
79

от тях:
жени

От тях:
жени

94
3
474
71

Средносписъчен
брой на
персонала за
2010 г.
174
4
1 027
94

0

0

0

0

0

0

0

0

325

164

305

163

411

184

443

186

7

1

7

1

22

12

22

12

0

0

0

0

0

0

0

0

2 080

1 003

2076

1012
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Квалификационна структура на персонала в Групата към 31.12.2009 г. и 31.12.2010 г.
брой
Образование
Основно

2009 г.

2010 г.

222

294

1 398

1359

Висше

540

456

Общо:

2 160

2 109

Средно

Възрастова структура на персонала в Групата към 31.12.2009 г. и 31.12.2010 г.
брой
Възраст

2009 г.

2010 г.

до 30 г.

127

132

от 31 г. до 40 г.

468

427

от 41 г. до 50 г.

797

759

от 51 г. до 60 г.

709

712

59

79

2 160

2 109

над 60 г.
Общо:

2.4.8. Рискови фактори, специфични за дейността на дружествата от Групата
на “Булгартабак-Холдинг”АД през 2010 г.
Настоящите и бъдещите инвеститори в ценни книжа на „Булгартабак-Холдинг”АД и неговите
дъщерни дружества са заинтересовани от рисковите фактори, които съпътстват тяхната дейност.
Информацията, относно рисковите фактори ще помогне на инвеститорите за тяхното решение за
инвестиции в акциите на дружествата от Групата.
Рисковете на които са изложени дружествата могат да се разделят в зависимост от пораждащите
ги фактори и възможностите за управлението им на систематични и несистематични.
Систематичните рискове са свързани с общото състояние на макроикономическата среда. Те се
отнасят до всички стопански субекти в страната и са резултат от външни за дружествата фактори,
върху които те не могат да влияят.
Макроикономическият риск се характеризира чрез основните макроикономически индикатори –
брутен вътрешен продукт, валутен курс, равнище на инфлацията и лихвени равнища, промени в
ценовите равнища на фондовия пазар, бюджетен дефицит, безработица и др.
Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на
дружеството, за периода 2006 – 2010 г. са представени в таблицата по-долу:
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Показател
БВП в млн. лева *
Годишен реален темп на изменение на БВП*
БВП на глава от населението в лева
Инфлация в края на годината
Среден валутен курс на щатския долар за
годината
Валутен курс на щатския долар в края на
годината
Основен лихвен процент в края на годината
Безработица (в края на годината)

2006
51,783
6,5%
6,411
6,5%
1,55927

2007
60,185
6,4%
7,379
12,5%
1,42904

2008
69,295
6,2%
8,753
7,8%
1,33723

2009
2010
68,322 70,474
-5,5%
0,2%
8,753 9,362 **
0,6%
4.5%
1,40670 1,47738

1,48506

1,33122

1,38731

1,36409

1,47276

3,26%
9,12%

4,58%
6,91%

5,77%
6,27%

0,55%
9.13%

0,18%
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.

Систематичните рискове не могат да бъдат избегнати от икономическите субекти в страната, което
поражда необходимостта от извършването на анализи и прогнозиране на макроикономическите
показатели с цел тяхното минимизиране.
Забавянето на икономическия растеж и влошаването на макроикономическите параметри в
страната би довело до намаляване на реалните доходи и покупателната способност на
населението, което неминуемо ще засегне негативно печалбите на съответното дружество.
Несистематичните рискове са рискове, върху които дружествата могат да упражняват контрол. В
зависимост от пораждащите ги фактори те могат да бъдат разделени на секторен (отраслов) и
оперативен (фирмен) риск.
Секторният (отрасловият) риск е рискът, свързан с развитието на сектора, в който оперира
дадена компания. Той се поражда от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху
доходите и паричните потоци в този отрасъл, силна конкуренция на външния пазар, нелоялна
конкуренция на вътрешния пазар, социални конфликти и др.
Фирменият риск е свързан с дейността на дружеството. Той е специфичен за всяка компания и се
влияе от възможността на дружеството да посреща задълженията си.
Стратегическата цел пред „Булгартабак-Холдинг”АД за 2010 г. е дългосрочно устойчиво
присъствие чрез запазване на водещия пазарен дял на вътрешния пазар на дружествата от
Група „Булгартабак” и увеличаване обемите за експорт.
Анализ на условията, в които работят дружествата от Групата „Булгартабак” през 2010 г.
Политически фактори
•
•

Изразена политическа воля за бърза приватизация на „Булгартабак-Холдинг”АД;
Законодателни мерки за забрана на тютюнопушенето на обществени места, както и
ограничителни по отношение на рекламата на цигари.
Икономически фактори
•

Повишаване на акцизните ставки с над 40%, спрямо 2009 г., както и с над 15% в повече от
предварително поетите ангажименти за плавно хармонизиране на акцизната ставка за
цигарите, в съответствие с европейските директиви;
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•
•
•
•

Силно конкурентна среда на вътрешния пазар при условията на „ценова” война;
Значителен и непрекъснато нарастващ дял на нерегламентираните продажби на цигари на
вътрешния пазар;
Висока еластичност на потреблението на цигари спрямо тяхната цена на дребно;
Продължаващата финансова криза, която пряко влияе и води до:
-

свиване на покупателната способност на населението;
увеличение на цените на основните суровини и материали;
преориентиране на част от пушачите към тютюн за свиване/пушене;
ограничен и скъп достъп до финансови ресурси, поради предпазливата и консервативна
кредитна политика на банките.

Социални фактори
•

Световна здравна политика за борба с тютюнопушенето и провежданите кампании в тази
насока;
• Динамичната икономическа, пазарна и конкурентна среда, както и процесът на
приватизация, неминуемо ще изискват мерки относно преструктуриране, оптимизиране и
повишаване ефективността на работните процеси, както и на персонала зает в дружествата.
Технологични фактори
•
•
•

Съвременно технологично оборудване, което гарантира постоянно качество на
продукцията на дружествата от Група „Булгартабак”;
Непрекъснати наблюдения на пазара и изследване вкусовите нагласи и предпочитания на
потребителите на продукцията на Група „Булгартабак”;
Инвестиции в нови технологии с цел осъвременяване на форматите, отговаряне на
потребителските нужди, повишаване на сигурността и контрола.

Други рискови фактори, специфични за дейността на дружествата могат да се разглеждат в
няколко направления:
Тютюни
Пазарните перспективи пред „Булгартабак-Холдинг”АД и неговите дъщерни дружества в
търговската дейност с тютюни през 2010 г. в значителна степен зависят от общото състояние на
световното тютюнево стопанство, баланса между търсенето и предлагането на тютюни, развитието
и отражението на икономическата криза върху цялостното развитие на тютюневата и цигарената
индустрия и множество други микро и макро-икономически фактори.
Производство и изкупуване на суров тютюн.
Членството на България в ЕС доведе до динамика в развитието на отрасъла Суров тютюн в
страната, като ефекта от последните предвиждани съществени изменения на законодателството
тепърва предстои. Бъдещето на търговията с тютюни на „Булгартабак-Холдинг”АД ще бъде в
пряка зависимост от запазването и развитието на местното производство, като се отчитат и
значителните промени, настъпили в региона на Балканите, които преобразиха в голяма степен
пазара на тютюн.
В резултат на премахването на премиите за произведено количество тютюн и отпадането на
минималните изкупни цени за реколта 2010 г., вече е налице намалено производство на
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едролистни тютюни в страната спрямо реколта 2009 г., което от своя страна доведе до повишено
търсене и стойност на суровината. Тези процеси са аналогични на протеклите през 2006-2007 г. в
останалите страни - членки на Европейския съюз.
Числеността и демографската характеристика на производителите на ориенталски тютюн до
известна степен допринесоха обемите произведена суровина от реколта 2010 г. да не се променят
съществено спрямо предходната реколта, което предопределя запазване на изкупните цени на
нивата на реколта 2009 г. Очакваната тенденция е производството на сортова група Каба Кулак да
намалява, макар и с по-бавни темпове в сравнение с едролистните тютюни, а производството на
Басми да се запази в районите, където няма алтернативна култура за отглеждане и друг тип
заетост.
Качеството на тютюните от реколта 2010 г. е по-ниско от качеството на тютюните от реколта
2009г.
Търговия с тютюн
Независимо от тежката световна финансова и икономическа криза през 2010 г., “Булгартабакхолдинг”АД продължи активно да осъществява и провежда гъвкава търговска политика по
предлагане и продажба на български тютюни на международния пазар, както и непрекъсната
доставка на необходимите за цигареното производство тютюневи суровини.
Рискове, свързани с инвестиране в акции на дружеството
При търговия с акции инвеститорите са изложени на различни видове риск, които най-общо могат
да бъдат разделени на систематични (общи) рискове за целия пазар и специфични рискове за
акциите на дадена компания.
Систематични рискове могат да бъдат:
-

общ макроикономически риск, при който инвеститорът може да претърпи загуби, поради
влошаване на макроикономическата стабилност и политическата обстановка в страната;

-

лихвен риск, свързан с неблагоприятна промяна на лихвените равнища, водещо до по-скъпо
финансиране на дружеството и съответно намаляване на печалбата. Лихвеният риск е
свързан с монетарната политика на държавата, равнището на лихвите в страната, общото
икономическо развитие и състоянието на международните фондови пазари.

-

инфлационен риск, свързан с покачване на инфлацията до нива, които водят до
ограничаване ръста на икономиката и свиване на вътрешното търсене.

-

регулаторен риск, свързан с промени в законодателството и регулации, които могат да
ограничат развитието и дейностите на дружеството и др.

Някои от специфичните рискове за акциите на дружеството могат да бъдат:
-

оперативен (фирмен) риск – риск от сътресения в оперативната дейност на дружеството,
водещи до влошаване на неговите финансови резултати и отразяващи се върху пазарната
цена на неговите акции. Този риск е свързан с естеството на дейността на дружеството и
индивидуалните му характеристики.

-

ценови риск – риск от неблагоприятни промени на цените на акциите вследствие на
публично оповестена информация или друго събитие, свързано с дружеството. Пазарната
стойност на всяка ценна книга се променя в посока на увеличение или намаление.
Дружеството не може да даде гаранции, че няма да има колебания в цените на неговите
акции. В редица случаи появата на такива колебания не е свързана и не съответства на
резултатите от дейността на дружеството и колебанията не могат да бъдат предвидени.
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-

ликвиден риск – изразява се в невъзможността инвеститорът да сключи сделка в желания
от него момент за определен обем акции на определена цена, поради липса на насрещен
интерес. Възможно е сключване на неизгодна сделка поради голямата разлика между
котировките купува и продава. Ликвидният риск зависи от степента на активна търговия с
акциите на дадена компания, от вида на пазарите на които се търгуват ценните книжа.

Управление на финансовия риск
Информацията е налична в оповестяването към консолидирания Годишен финансов отчет за 2010
г. (Приложение № 39).

2.4.9. Търговия с акциите на публичните дружества в Групата.
“Булгартабак-холдинг”АД е регистрирано като публично дружество, по смисъла на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа, в регистъра на емитентите, воден от Комисията за
финансов надзор.
На неофициалния пазар на акции, сегмент “А” на “Българска фондова борса-София”АД е
регистриран пълният размер на емисията акции на холдинга, а именно 7 367 222 броя безналични,
поименни, неделими, обикновени акции с право на глас, но към 31.12.2010 г. реално се търгува
само 20.17% от капитала на дружеството, представляващ частното акционерно участие.
Търговията с акциите на "Булгартабак-холдинг"АД през 2010 г. на Неофициален пазар на акции,
сегмент „А” на “Българска фондова борса–София”АД показва следните резултати:
•
•
•
•
•
•
•

обем изтъргувани акции през годината
973,189 броя (2009 г. – 352,737 броя);
брой сделки през годината
444 сделки (2009 г. – 714 сделки);
минимална средно-претеглена цена
12.785 лв. (2009 г. – 11.02 лв.);
максимална средно-претеглена цена
31.940 лв. (2009 г. – 25.24 лв.);
среднопретеглена цена за периода
25.694 лв. (2009 г. – 16.11 лв.);
последна средно-претеглена цена
30.800 лв. (2009 г. – 17.07 лв.);
оборот през годината
25,012,794.99 лв. (2009 г. – 6,451,124.12 лв.)

Положителната и последователна тенденция за добри финансови показатели на „БулгартабакХолдинг” АД за последните две тримесечия на 2010 г. доведоха до значителен ръст в цената на
акциите – с 54.77% (от 19.90 лв./акция към 30.09.2010 г. на 30.80 лв./акция в края на отчетния
период), което е индикация за постепенно възвръщане на доверието и интереса на инвеститорите
към акциите на дружеството.
В подкрепа на това ще отбележим и факта, че по решение на Съвета на директорите на „Българска
фондова борса-София“АД от 11.03.2011 г. „Булгартабак-холдинг“АД е включен, считано от
21.03.2011 г. , в базата на два борсови индекса: BG TOTAL RETURN 30 и BG 40, а дъщерното
дружество „София-БТ“АД в BG 40.
BG TOTAL RETURN 30 е индекс, базиран на промяната на цените на обикновените акции,
включени в него. Той включва 30-те най-големи и ликвидни компании на БФБ-София, класирани
по няколко критерия, имащи еднаква тежест: пазарна капитализация, брой сделки за последните 6
месеца, оборот за последните 6 месеца и фрий-флоут.
BG 40 е индекс, базиран на изменението на цената на емисиите и се състои от 40-те емисии
обикновени акции на дружествата с най-голям брой сделки и най-висока медианна стойност на
дневния оборот за последните 6 месеца, като двата критерия имат еднаква тежест.
На неофициалния пазар на акции на БФБ, сегменти “А” и “В” към 31.12.2010 г. са регистрирани и
акциите на 6 дъщерни акционерни дружества. Тези дружества са регистрирани като публични в
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Комисията за финансов надзор. Реално за търговия се предлага определен процент от съдебно
регистрирания капитал на всяко от тези дружества, представляващ частното акционерно участие.
Търговията през 2010 г. с акциите на дъщерните дружества е представена в таблицата по-долу:

Дружество

"АСЕНОВГРАДТАБАК"АД
"БЛАГОЕВГРАД-БТ"АД
"ПЛЕВЕН-БТ"АД
"СОФИЯ-БТ"АД
"ШУМЕН-ТАБАК"АД
„ХАСКОВО-ТАБАК”АД-в
ликвидация

ОБЩО:

Частно
Брой
акционер предлож
но
ени за
участие търгови
/%/
я акции

Брой
емитиран
и акции

Брой
сделки
през
периода
(борсова
търговия)

Брой
изтъргува
ни акции
през
периода
(борсова
търговия)

Среднопрет
еглена
пазарна
цена на 1
акция за
периода
(лева)

Оборот
през
периода
(лева)
(борсова
търговия)

534,669

17.29

92,447

0

0

0

няма сделки

2,702,626

14.76

398,960

135

21,865

795,176.00

36.089

425,168

14.4

61,216

8

1,811

11,104.47

6.132

1,216,870

21.78

265,094

430

21,904

563,147.35

25.690

429,992

14.4

61,932

12

3,127

795

0.255

1,053,816

8.23

86,720

0

0

0.00

няма сделки

966,369

585

48,707

1,370,222.82

6,363,141

Видно от таблицата през периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. са се търгували акциите на 4 от 6-те
публични дъщерни дружества.
По показателите последна среднопретеглена цена и среднопретеглена цена за периода,
дружествата се подреждат, както следва:
Дъщерно дружество

«Благоевград-БТ»АД
«София-БТ»АД
«Плевен-БТ»АД
«Шумен-Табак»АД
«Асеновград-Табак»АД
Дъщерно дружество

«Благоевград-БТ»АД
«София-БТ»АД

Последна
среднопретеглена
цена към
31.12.2010г.
/лева/

Последна
среднопретеглена
цена към
31.12.2009г.
/лева/

Промяна
31.12.2010 г./
31.12.2009 г.
/%/

48.85
44.00
7.00
0.30
0.20

35.40
29.50
4.95
1.26
0.20

↑ 38%
↑ 49%
↑ 41%
↓76%
0%

Среднопретеглена
цена за периода
01.01.- 31.12.2010 г.
/лева/

Среднопретеглена
цена за периода
01.01.-31.12.2009 г.
/лева/

Промяна
31.12.2010 г./
31.12.2009 г.
/%/

36.089
25.69

35.26
31.03

↑ 2%
↓17%
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«Плевен-БТ»АД
«Шумен-Табак»АД
«Асеновград-Табак»АД

6.132
0.255
няма сделки

4.00
1.21
1.00

↑ 53%
↓ 79%
-

През периода 01.01.-31.12.2010 г. „София-БТ”АД и „Благоевград-БТ”АД са с почти еднакъв брой
изтъргувани акции на БФБ.
Изтъргуваните акции на „София-БТ”АД са 21 904 броя (45% от общия брой изтъргувани акции на
дъщерните дружества) при 430 борсови сделки. Трябва да се отбележи, че търговията с акциите на
„София-БТ”АД след първо тримесечие на 2010 г. значително се активизира, както по брой борсови
сесии на които са търгувани акции на дружеството, така и по брой сделки и изтъргувани акции.
Обичайно търговията с акции на това дружество през изминалите години се характеризираше с
малък брой сделки и продажба на малки пакети от акции.
Почти със същия размер са изтъргуваните акции на „Благоевград-БТ”АД – 21 865 броя или 45% от
общия брой изтъргувани акции на дъщерните дружества при 135 борсови сделки. Необходимо е да
се отбележи обаче, че само на три борсови сесии, проведени на 8 януари, 14 януари и 24 септември
са продадени над половината от общия брой изтъргувани акции на дружеството за цялата 2010 г.,
съответно пакети от 6 020, 4 995 и 3 000 броя акции.
През целия отчетен период са изтъргувани 3 127 броя акции на „Шумен-Табак”АД (6%) при 12
борсови сделки и 1 811 броя акции на „Плевен-БТ”АД (4%) при 8 борсови сделки.

2.4.10. Дарения за Фондация „Фонд за финансиране на социалните разходи от
приватизацията на Булгартабак – Холдинг АД”
През 2010 г. и 2009 г. «Булгартабак-холдинг»АД не е предоставял дарения на Фондацията.

2.4.11. Дивиденти.
 На проведеното на 25.06.2010 г. редовно общо събрание на акционерите на “Булгартабакхолдинг”АД, гр. София по т. 5 от дневния ред “Приемане на решение за разпределяне на
печалбата на дружеството за 2009 г.” е взето следното решение:
„Печалбата на „Булгартабак-холдинг”АД за 2009 г. да се разпредели както следва:
-

10% за фонд „Резервен”, съгласно чл. 246, ал.2, т.1 от Търговския закон и чл.18, т.2 от
ПМС № 324/30.12.2009 г.;

-

на основание чл. 19 от ПМС № 324/30.12.2009 г., изменено с ПМС №72/15.04.2010 г. за
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2010 г., след приспадане на
отчисленията за фонд „Резервен” в размер на 10 на сто в съответствие с чл. 246, ал.2, т.1
от Търговския закон, да се разпредели дивидент за акционерите в размер на 80 на сто от
печалбата;

-

остатъкът от балансовата печалба за 2009 г., след горните разпределения, да се отнесе
към „Други резерви”.”

В резултат на взетото решение:
- Общата сума на дивидента е в размер на 2,301 хил. лв.
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- Брутният размер на дивидента за 1 акция е 0.31239 лв
- Нетният размер на дивидента за 1 акция е 0.29677 лв.
 Дивиденти, гласувани на редовните общи събрания на дъщерните акционерни дружества
На проведените през м. юни 2010 г. редовни общи събрания на акционерите на дъщерните
дружества от Групата Булгартабак, е взето решение за разпределение на дивиденти за 2009 г. в
следните от тях:
„Благоевград-БТ” АД
„София-БТ” АД
Общо

1,226 хил.лв.
80 хил.лв.
1,306 хил.лв.

От гласуваните дивиденти, сума в размер на 1,108 хил. лв. е за компанията-майка „Булгартабак–
Холдинг”АД, а сума в размер на 198 хил. лв. е за акционерите, притежаващи малцинствено
участие.
Дивидентите в полза на „БулгартабакХолдинг“АД са както следва:
31.12.2010
хил.лв.

31.12.2009
хил.лв.

„Благоевград БТ” АД
„Шумен Табак” АД
„София БТ” АД

1 046
62

4 307
357
122

Общо

1 108

4 786

3. Анализ на резултатите от дейността на група „Булгартабак” през 2010 г.
І. КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
2010 г.
BGN'000
Приходи от продажби

2009 г.

Изменение

BGN'000 BGN'000

%

312,665

266,705

45,960

17.23

(232,874)

(205,661)

27,213

13.23

79,791

61,044

18,747

30.71

Обезценка на материални запаси

(1,085)

(649)

436

67.18

Разходи при производство под нормален капацитет

(2,264)

(4,147)

(1,883)

(45.41)

Брутна печалба (марж)

76,442

56,248

20,194

35.90

Себестойност на реализираната продукция и услуги
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Други доходи / (загуби) от дейността, нетно

2,047

5,033

(2,986)

(59.33)

Разходи за дистрибуция и реализация

(12,111)

(14,887)

(2,776)

(18.65)

Административни разходи

(27,783)

(33,194)

(5,411)

(16.30)

Други разходи за дейността

(17,776)

(21,038)

(3,262)

(15.51)

20,819

(7,838)

28,657

365.62

Финансови приходи

8,125

9,448

(1,323)

(14.00)

Финансови разходи

(3,480)

(3,983)

(503)

(12.63)

Печалба / (загуба) от оперативна дейност след
финансови позиции

25,464

(2,373)

27,837

-

(Начислена) / възстановена обезценка на имоти, машини и
съоръжения и на нематериални активи, нетно

(3,172)

700

(229)

(236)

-

5,870

(5,870) (100.00)

Печалба преди данъци върху печалбата

22,063

3,961

18,102

457.01

Разход за данъци върху печалбата

(3,072)

(549)

2,523

459,56

Нетна печалба за периода

18,991

3,412

15,579

456.59

Притежателите на собствения капитал на дружествотомайка

16,100

3,174

12,926

407.25

Неконтролиращото участие

2,891

238

2,653

-

Преоценка на имоти, машини и съоръжения за сметка на
преоценъчен резерв

1,181

6,794

(5,613)

(82.62)

Обезценка на имоти, машини и съоръжения за сметка на
преоценъчен резерв

(45)

(84)

(39)

(46.43)

Данъци от друг всеобхватен доход

(113)

(671)

(558)

(83.16)

Общо друг всеобхватен доход

1,023

6,039

(5,016)

(83.06)

Общ всеобхватен доход

20,014

9,451

10,563

111.77

Притежателите на собствения капитал на дружеството-

16,915

8,242

8,673

105.23

Печалба / (загуба) от оперативна дейност

Разходи по спрени производствени дейности в дъщерни
дружества
Печалба от освобождаване от дъщерни дружества
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майка
3,099

Неконтролиращото участие

1,209

1,890

156.33

За 2010 г. финансовият резултат на Група Булгартабак е печалба - 18,991 хил. лв., в това число –
отнасяща се към притежателите на собствения капитал на дружеството майка – 16,100 хил. лв. и
на неконтролиращото участие – 2,891 хил. лв.
В сравнение с 2009 г., увеличението на финансовия резултат е с 15,579 хил. лв. (456.59%), в това
число увеличение за притежателите на собствения капитал на дружеството майка с 12,926 хил. лв.
(407.25%) и увеличение за неконтролиращото участие с 2,653 хил. лв.
Брутната печалба на Група Булгартабак за 2010 г. е 76,442 хил. лв., в сравнение с 2009 г.
увеличението е с 20,194 хил. лв. (35.90%). Увеличението на брутната печалба за текущия
период, компенсирано се дължи основно на:
 увеличението на нетните приходи от продажби с 45,960 хил. лв. (17.23%) – повлияно е
основно от компенсираното влияние на:
● вътрешен пазар: намаление на продажбите на тютюневи изделия (цигари) с 56,425 хил.
лв. (48.37%), намаление на продажбите на тютюн с 1,792 хил. лв. (43.76%), намаление на
приходите от услуги с 634 хил. лв. (42,75%) и увеличение на приходите на тютюн за
пушене с 620 хил. лв.;
● външен пазар: увеличение на продажбите на тютюневи изделия (цигари) със 110,088
хил. лв. (86.43%) и намаление на продажбите на тютюн с 6,002 хил. лв. (35.27%).
 увеличението на себестойността на реализираната продукция и услуги през
разглеждания период е с 27,213 хил. лв. (13.23%). По-бавния темп на увеличение (13.23%) в
сравнение с темпа на увеличение на нетните приходи (17.23%), влияе в посока на
увеличение на брутния финансов резултат за текущия период.
Върху изменението на брутната печалба за 2010 г., спрямо 2009 г. влияние са оказали и:
 увеличението на разходите за обезценка на материални запаси с 436 хил. лв. (67.18 %) е
повлияно основно от увеличението на начислените разходи за обезценка на резервни части
със 761 хил. лв. и увеличението на начислените други обезценки - 22 хил. лв.,
компенсирано от намалението на начислените разходи за обезценка на цигари с 323 хил. лв.
и намалението на обезценката на спомагателни материали с 24 хил. лв.;
 намалението на разходите при производство под нормален капацитет през текущия
спрямо предходния период с 1,883 хил. лв. (45.41 %) е повлияно основно от намалението
на начислените разходи за заплати и възнаграждения с 995 хил. лв., намалението на
начислените разходи за амортизации с 597 хил. лв., намалението на начислените разходи за
осигуровки с 201 хил. лв. и от намалението на начислените разходи за външни услуги с 26
хил. лв.
Печалбата от оперативна дейност на Група Булгартабак за 2010 година е 20,819 хил. лв.
Увеличението на финансовия резултат от оперативна дейност за текущия период спрямо
предходния е с 28,657 хил. лв. (365.62 %), което компенсирано се дължи на:
 увеличението на брутната печалба;
 намалението на стойността на другите доходи / (загуби) от дейността, нетно с 2,986 хил.
лв. (59.33 %) е формирано основно от компенсираното влияние на:
● нетното намаление на положителните и отрицателните курсови разлики по търговски
вземания и задължения с 2,326 хил. лв.;
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● намалението на печалбата от продажби на дълготрайни материални активи със 746 хил.
лв. и
● намалението на приходите от излишъци на активи със 109 хил. лв.
 намалението на разходите за дистрибуция и реализация с 2,776 хил. лв. (18.65%), се
дължи основно на намалениeто на разходите за реклама с 2,515 хил. лв. и намалението на
разходите за амортизация с 316 хил. лв.;
 намалението на административните разходи с 5,411 хил. лв. (16.30 %), се дължи основно
на:
● намалението на разходите за възнаграждения с 3,348 хил. лв. (17.83 %);
● намалението на разходите за осигуровки с 522 хил. лв. (22.52 %);
● намалението на разходите за консултантски услуги с 388 хил. лв. (43.11 %);
● намалението на разходите за охрана с 206 хил. лв. (18.48 %);
● намалението на разходите за наеми със 185 хил. лв. (16.93 %);
● намалението на разходите за командировки със 164 хил. лв. (30.48 %);
● намалението на разходите за услуги от трети лица – граждански договори със 108 хил. лв.
(27.07 %);
● намалението на разходите за материали и консумативи със 104 хил. лв. (7.84 %);
● намалението на разходите за комуникации с 89 хил. лв. (16.82 %);
● намалението на разходите за данъци и такси с 87 хил. лв. (6.55 %);
● намалението на разходите за обучение и квалификация със 77 хил. лв. (43.02 %) и
● намалението на разходите за поддръжка и регистрация на търговски марки с 38 хил. лв.
(7.09 %).
 намалението на другите разходи за дейността с 3,262 хил. лв. (15.51 %), се дължи основно
на:
● намалението на разходите за обезщетения на персонала при съкращения – 2,951 хил. лв.
(61.76 %);
● намалението на загубата от унищожаването на цигари със стар бандерол - 789 хил. лв.
(97.29 %);
● увеличението на разходите за ДДС при брак, продажби на загуба и непризнат данъчен
кредит с 225 хил. лв.;
● увеличението на разходите за дарения със 163 хил. лв. (31.11 %) и
● увеличението на разходите за главници по актове за дължими осигурителни вноски с 148
хил. лв.
Печалбата от оперативна дейност след финансови позиции на Група Булгартабак за 2010 г.
е 25,464 хил. лв. Спрямо 2009 г. е реализирано увеличение на финансовия резултат с 27,837
хил. лв., което се дължи на компенсираното влияние на :
 увеличението на финансовия резултат от оперативна дейност за 2010 г. и;

“Булгартабак - Холдинг” АД

33

Доклад за дейността на Група „Булгартабак” през 2010 г.

 намалението на финансовите приходи спрямо предходния период с 1,323 хил. лв. (14 %),
основно е от намалението на приходите от лихви по срочни депозити с 3,595 хил. лв. и
увеличението на положителните курсови разлики с 2,276 хил. лв.;
 намалението на финансовите разходи спрямо предходния период с 503 хил. лв. (12.63 %),
основно е от намалението на разходите за лихви по получени банкови заеми с 361 хил. лв. и
намалението на обезценките на лихви и неустойки по предоставени заеми със 113 хил. лв.;
Печалбата преди данъци върху печалбата на Група Булгартабак за 2010 г. е 22,063 хил. лв.
Увеличението на финансовия резултат спрямо 2009 г. е с 18,102 хил. лв. (457.01%) и се дължи
основно на:
 увеличението на реализираната печалба от оперативна дейност след финансови
позиции за 2010 г. и;
 изменението на (начислената) / възстановената обезценка на имоти, машини и
съоръжения и на нематериални активи – на стойност 3,872 хил. лв. (553.14%) е
вследствие на:
● увеличението на обезценката на имоти, машини и съоръжения и на нематериални
активи с 2,312 хил. лв. (259.48 %) основно се дължи на компенсираното влияние на:
увеличението на начислената обезценка на машини и съоръжения с 2,771 хил. лв. и
намалението на начислената обезценка на сгради с 453 хил. лв.
● намалението на възстановената обезценка на имоти, машини и оборудване и на
нематериални активи с 1,560 хил. лв. (98.05 %).
 намалението на разходите по спрени производствени дейности със 7 хил. лв. (2.97 %);
 през текущия период, Групата не се е освобождавала от дъщерните дружества, в
предходния период ефекта е бил печалба в размер на 5,870 хил. лв. (Ямбол Табак АД и
Дулово Табак АД – изключени от консолидирания финансов отчет поради загуба на
контрол, дружеставата са обявени в несъстоятелност).
Нетната печалба за 2010 г. е 18,991 хил. лв., увеличението на нетната печалба спрямо 2009 г.
е с 15,579 хил. лв. (456.59%).
За 2010 г. общия всеобхватен доход на Група Булгартабак е положителен и е на стойност 20,014
хил. лв., в това число – отнасящ се към притежателите на собствения капитал на дружеството
майка, печалба – 16,915 хил. лв. и на неконтролиращото участие, печалба – 3,099 хил. лв.
В сравнение с 2009 г. общият всеобхватен доход се е увеличил с 10,563 хил. лв. (111.77%), в това
число увеличение за притежателите на собствения капитал на дружеството майка е с 8,673 хил. лв.
(105.23 %) и увеличение на финансовия резултат на неконтролиращото участие с 1,890 хил. лв.
(156.33 %).
Другия всеобхватен доход на Група Булгартабак за 2010 г. е 1,023 хил. лв., в сравнение с 2009
г. намалението е с 5,016 хил. лв. Намалението на другият всеобхватен доход се дължи на:
● Направените по-малко преоценки на имоти, машини и съоръжения в увеличение на
преоценъчен резерв в размер на 5,613 хил. лв.;
● Направените по-малко обезценки на имоти, машини и съоръжения за сметка на
преоценъчен резерв в размер на 39 хил. лв.;
● Намалените стойности на данъци от друг всеобхватен доход с 558 хил. лв.
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ІІ. КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
31.12.2010 г.

31.12.2009 г.

BGN '000

BGN '000

BGN '000

%

Имоти, машини и съоръжения в т.ч.

212,350

202,810

9,540

4.70

1. Земи

13,690

12,518

1,172

9.36

2. Сгради

65,669

67,809

(2,140)

(3.16)

3. Машини

100,313

100,664

(351)

(0.35)

4. Съоръжения

4,984

4,950

34

0.69

5. Транспортни средства

1,280

1,458

(178)

(12.21)

6. Стопански инвентар

1,372

1,802

(430)

(23.86)

7. Разходи за придобиване на ДМА

23,825

12,501

11,324

90.58

8. Други

1,217

1,108

109

9.84

Нематериални активи

163

941

(778)

(82.68)

Инвестиции на разположение за продажба

320

320

-

0.00

Активи по отсрочени данъци

460

1,564

(1,104)

(70.59)

1,218

2,509

(1,291)

(51.45)

214,511

208,144

6,367

3.06

Материални запаси

132,351

113,851

18,500

16.25

Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.

25,523

172,978

(147,455)

(85.24)

1. Вземания от клиенти

22,913

171,639

(148,726)

(86.65)

2. Предоставени аванси на доставчици

2,610

1,339

1,271

94.92

Други текущи активи в т.ч.

4,003

6,432

(2,429)

(37.76)

1. Данъци за възстановяване

3,073

5,154

(2,081)

(40.38)

2. Съдебни и присъдени вземания

194

218

(24)

(11.01)

3. Други вземания

308

407

(99)

(24.32)

4. Предплатени разходи за бъдещи периоди

428

653

(225)

(34.46)

-

12,487

(12,487)

(100.00)

Изменение

АКТИВИ
Нетекущи активи

Други нетекущи активи

Текущи активи

Депозити в търговски банки
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Парични средства и парични еквиваленти

183,595

133,984

49,611

37.03

345,472

439,732

(94,260)

(21.44)

-

537

(537)

(100.00)

345,472

440,269

(94,797)

(21.53)

559,983

648,413

(88,430)

(13.64)

7,367

7,367

-

0.00

106,815

107,457

(642)

(0.60)

-

458

(458)

(100.00)

213,759

197,969

15,790

7.98

327,941

313,251

14,690

4.69

Неконтролиращо участие

45,301

42,737

2,564

6.00

Общо собствен капитал

373,242

355,988

17,254

4.85

Дългосрочни банкови заеми

6,782

5,230

1,552

29.67

Пасиви по отсрочени данъци

3,531

4,075

(544)

(13.35)

Задължения към персонала при пенсиониране

16,838

13,206

3,632

27.50

-

20

(20)

(100.00)

27,151

22,531

4,620

20.51

Задължения към доставчици и клиенти

38,277

21,848

16,429

75.20

Краткосрочни банкови заеми

6,486

16,703

(10,217)

(61.17)

Краткосрочна част от дългосрочни банкови заеми

4,054

1,007

3,047

302.58

Задължения за данъци

98,402

209,321

(110,919)

(52.99)

Задължения към персонала

8,128

8,376

(248)

(2.96)

Задължения за социално осигуряване

1,907

2,110

(203)

(9.62)

Нетекущи активи, държани за продажба

ОБЩО АКТИВИ

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
Капитал, отнасящ се към притежателите на
собствения капитал на дружеството-майка
Основен акционерен капитал
Резерви
Резерв за нетекущи активи, държани за продажба
Натрупани печалби

ПАСИВИ
Нетекущи задължения

Други нетекущи задължения

Текущи задължения
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Други текущи задължения

2,336

10,529

(8,193)

(77.81)

159,590

269,894

(110,304)

(40.87)

ОБЩО ПАСИВИ

186,741

292,425

(105,684)

(36.14)

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

559,983

648,413

(88,430)

(13.64)

Към 31.12.2010 г. балансовото число на Група Булгартабак е 559,983 хил. лв., в сравнение с
31.12.2009 г. то е намаляло с 88,430 хил. лв. (13.64%).
Промяната в стойностите на активите на Групата се дължи на увеличението на нетекущите активи
със 6,367 хил. лв. (3.06%) и на намалението на текущите активи с 94,797 хил. лв. (21.53 %).
Увеличението на нетекущите активи се дължи основно на увеличението на балансовите стойности
на имотите, машините и съоръженията с 9,540 хил. лв. (4.70 %). Това увеличение е повлияно от
компенсираното влияние на следните фактори:
 увеличение вследствие на новопридобити активи и извършени разходи за
придобиване – 26,982 хил. лв., преоценка – 1,181 хил. лв., възстановена обезценка – 31 хил. лв. и
трансфер от нетекущи активи, държани за продажба – 528 хил. лв.
 намаление вследствие начислена амортизация за периода от 1 януари 2010 г. до 31
декември 2010 г. – 14,862 хил. лв., обезценка – 3,239 хил. лв. и на отписани активи – 1,081 хил. лв.
Намалението на нематериалните активи със 778 хил. лв. (82.68 %) се дължи на компенсираното
влияние на:
 намаление вследствие на начислената амортизация за периода от 1 януари 2010 г. до
31 декември 2010 г. – 662 хил. лв., и на отписани активи – 165 хил. лв.
 увеличение от новопридобити нематериални активи – 49 хил. лв.
Намалението на активите по отсрочени данъци с 1,104 хил.лв. (70.59%).
Другите нетекущи активи са намалели с 1,291 хил. лв. (51,45 %).
Намалението на текущите активи се дължи основно на компенсираното влияние на:
 намаление на балансовите стойности на вземанията от клиенти и доставчици – 147,455
хил. лв. (85.24 %);
 намаление на балансовите стойности на депозитите в търговски банки с 12,487 хил. лв.
(100.00 %);
 намаление на другите текущи активи – 2,429 хил. лв. (37.76 %);
 намаление на нетекущите активи, държани за продажба с 537 хил. лв. (100.00 %)
 увеличение на паричните средства и еквиваленти с 49,611 хил. лв. (37.03 %);
 увеличение на балансовите стойности на материалните запаси – 18,500 хил. лв. (16.25 %).
Промените в собствения капитал и пасивите на Групата са формирани от измененията в
стойностите на собствения капитал – увеличение със 17,254 хил. лв. (4,85%) и намаление на
пасивите със 105,684 хил. лв. (36,14%). Промяната в стойностите на пасивите на Групата се дължи
на увеличението на нетекущите задължения с 4,620 хил. лв. (20.51%) и на намалението на
текущите задължения със 110,304 хил. лв. (40.87 %).
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Увеличението на нетекущите задължения се дължи на компенсираното влияние на:
 увеличение на балансовите стойности на: дългосрочни банкови заеми – с 1,552 хил. лв.
(29.67 %); на дългосрочните задължения към персонала при пенсиониране с 3,632 хил. лв.
(27.50 %) и на пасивите по отсрочени данъци с 218 хил. лв. (8.68 %);
 намаление на балансовите стойности на другите нетекущи задължения – с 20 хил. лв.
(100.00 %) и на пасивите по отсрочени данъци с 544 хил.лв. (13.35%). Нетираният ефект от
измененията на активите и пасивите по отсрочени данъци е увеличение на пасивите с 560 хил. лв.
Намалението на текущите задължения се дължи на компенсираното влияние на :
 намаление на балансовите стойности на: задълженията за данъци със 110,919 хил. лв.
(52.99 %); краткосрочните банкови заеми с 10,217 (61.17 %); задълженията към персонала с
248 хил. лв. (2.96 %); задълженията за социално осигуряване с 203 хил. лв. (9.62 %); другите
текущи задължения с 8,193 хил. лв. (77.81 %).
 увеличение на балансовите стойности на: задълженията към доставчици и клиенти с
16,429 хил. лв. (75.20 %); краткосрочната част на дългосрочни банкови заеми с 3,047 хил. лв.
(302.58%).
Увеличението на собствения капитал се дължи на:
 увеличената балансова стойност на капитала, отнасящ се към притежателите на
собствения капитал на дружеството-майка с 14,690 хил. лв. (4.69%) – формирано от
увеличението на натрупаните печалби с 15,790 хил. лв. и намалението на резервите с 1,100 хил.
лв.
Увеличението на натрупаните печалби се дължи на влиянието на финансовия резултат – ↑ 16,100
хил. лв., покриването на загуби за сметка на резерви – ↑ 4,361 хил. лв., трансфера към натрупани
печалби при изваждане от употреба на имоти, машини и съоръжения – ↑ 2,729 хил. лв.,
възстановяването на владеене на земя в София БТ АД – ↑ 196 хил. лв., възстановяването на
провизия за тантиеми в Булгартабак – Холдинг АД – ↑ 23 хил. лв., разпределението на печалбата
за дивиденти – ↓ 2,301 хил. лв., разпределението на печалбата за резерви – ↓ 319 хил. лв.,
разпределението на натрупани печалби за резерви – ↓ 4,856 хил. лв. и промените в участието на
компанията – майка в собствеността на дъщерно предприятие – ↓ 138 хил. лв., грешка ↓ 5 хил. лв.
(София БТ АД).
Намалението на резервите с 1,100 хил. лв. се дължи на влиянието на разпределението на
натрупани печалби за резерви – ↑ 4,856 хил. лв., другия всеобхватен доход – ↑ 815 хил. лв.,
разпределението на печалбата за резерви – ↑ 319 хил. лв., покриването на загуби за сметка на
резерви – ↓ 4,361 хил. лв., трансфера към натрупани печалби при изваждане от употреба на имоти,
машини и съоръжения – ↓ 2,729 хил. лв.
 увеличената балансова стойност на неконтролиращото участие с 2,564 хил. лв. (6.00%) е в
резултат на финансовия резултат, полагащ се на неконтролиращото участие – ↑ 2,891 хил. лв.,
другия всеобхватен доход – ↑ 208 хил. лв., възстановяването на владеене на земя в София БТ АД –
↑ 55 хил. лв., разпределението на печалбата за дивиденти ↓ 198 хил. лв. и промените в участието
на компанията – майка в собствеността на дъщерно предприятие – ↓ 391 хил. лв., грешка ↓ 1 хил.
лв. (София БТ АД).

4. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен
консолидираният финансов отчет
Информацията е налична в оповестяването към консолидирания Годишен финансов отчет за 2010
г. /Приложение 43 –Събития след края на отчетния период/.
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5. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност на
предприятията от групата като цяло
Дружествата от групата не осъществяват научноизследователска и развойна дейност.

6. Вероятно бъдещо развитие на предприятията от групата като цяло през
2011 г.
Управленската политика на „Булгартабак-Холдинг”АД през 2011 г. ще бъде насочена към
изпълнение на дейности, обвързани със стратегическите насоки – дългосрочните и оперативната
цели за развитие на група „Булгартабак”:
Дългосрочните цели за развитие на група „Булгартабак” за 2011-2013 г. са:
-

запазване на лидерски пазарен дял от минимум 30% на пазара на цигари в България;

-

увеличаване на експорта - достигане на нива на износ на тютюневи изделия от 20 хил. тона
годишно (2012-2017 г.).

Оперативната цел пред „Булгартабак-Холдинг”АД е осигуряването на устойчива ефективност на
дружеството, чрез подобряване на финансовата дисциплина и приложението на ефективни мерки,
с които да се снижи нивото на условно-постоянните разходи с 5% спрямо предходния отчетен
период.
Анализ на условията, в които ще работи „Булгартабак - Холдинг” АД през 2011-2013 г.
(PEST анализ)
Политически фактори
• Изразена политическа воля за приватизация на „Булгартабак - Холдинг” АД;
• Законодателни промени относно производството, съхранението и продажбата на акцизни
стоки на територията на страната;
• Президентски и местни избори през 2011 г. и парламентарни избори през 2013 година;
• Законодателни мерки за ограничаване на тютюнопушенето и рекламата на цигари;
• Стремеж на Правителство към прилагане на антикризисни и стимулиращи мерки, които да
доведат до положителен търговски баланс на страната още през 2011 г.;
• Политически промени в някои арабски страни, които доведоха, в началото на 2011 г. до
увеличаване цената на петрола.
Икономически фактори
• Положителни допускания за развитие на световната икономика през 2011-2013 г. и
излизане от рецесията още през 2011 г.;
• Постепенно преминаване на българската икономика към модел на развитие, при който
износът е основен фактор за растежа;
• Плавно повишаване на потребителското доверие, както и по-високия приток на преки
чуждестранни инвестиции (2012-2013 г.);
• Повишени акцизни ставки - на цигарите (през 2011 г. само за форматите, които не се
произвеждат от група „Булгартабак”) и на тютюна за свиване/пушене от 100 лв./кг. на 130
лв./кг. (2011 г.);
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• Съществен дял на продажбите в страната на цигари без бандерол и на такива с чужд
бандерол;
• Очаквани увеличения в цените на основните суровини и материали, поради поскъпване на
петрола;
• Повишена чувствителност на паричните потоци на цигарените дружества в група
„Булгартабак”, предвид колебанията в курса на щ. долар спрямо световните валути.
Социални фактори
• Световна обществена и здравна политика за борба с тютюнопушенето;
• Ограничителен закон за пушенето на обществени места и в заведенията;
• Спад на заетостта, макар и със затихващ темп на намаление, поради продължаващия процес
на преструктуриране на предприятията в страната;
• Обвързване на растежа на политиката по доходите с растежа на производителността на
труда и с възможностите на икономиката и бюджета на страната;
• Потенциална опасност от социално напрежение при напредване на процеса на
приватизация или преструктуриране на „Булгартабак-Холдинг”АД;
• Необходимост от съкращаване на разходите, включително на разходите за персонала, което
също води до съответните негативни социални последици.
Технологични фактори
• Нормативни ограничения относно рекламата и маркетинга на тютюневите продукти, които
водят до изостряне на конкуренцията между производителите в областта на качеството,
форматите и визиите на продуктите, респ. до внедряване на все по-нови технологии;
• Производство на самозагасващи цигари (LIP хартия) за изделията, които ще се реализират
на територията на ЕС от 17.11.2011 г.;
• Дружествата от група „Булгартабак” разполагат с модерно технологично оборудване, което
гарантира производството на качествени и конкурентоспособни продукти и дава
възможност за развитие и продуктово обновяване в съотвествие с тенденциите на пазара;
• Последователна
„Булгартабак”.

политика

по

осъвременяване

визията

на

продуктите

на

група

Преструктуриране и продажби
Очакванията са през 2011 г. да бъде осъществена приватизация на притежаваното от държавата
акционерно участие в капитала на „Булгартабак-Холдинг”АД по метод, определен от Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол.
В случай че не бъде осъществена успешна приватизация на „Булгартабак-Холдинг”АД следва да
бъдат продължени действията по преструктуриране на Група Булгартабак.

Изкупуване и обработка на тютюни
Пазарните перспективи пред “Булгартабак-холдинг”АД и неговите дъщерни дружества в
търговската дейност с тютюни през 2011 г. в значителна степен ще зависят от общото състояние
на световното тютюнево стопанство, баланса между търсенето и предлагането на тютюни,
промените и отражението на рестриктивните мерки спрямо тютюнопушенето върху цялостното
развитие на тютюневата и цигарена индустрия и множество други микро- и макро-икономически
фактори.
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Членството на България в ЕС доведе до динамика в развитието на отрасъла Суров тютюн в
страната, като ефекта от последните предвиждани изменения на законодателството тепърва
предстои. Очакванията са, че те ще доведат до съществени изменения в организацията на
изкупуването на суровия тютюн в страната, чрез навлизането на пазара на множество купувачи на
суровината. Тази промяна обаче би могла да даде много малко отражение върху
манипулационните компании, опериращи в страната.
Бъдещето на търговията с тютюни на „Булгартабак-Холдинг”АД ще бъде в пряка зависимост от
запазването и развитието на местното производство, като се отчитат и значителните промени,
настъпили в региона на Балканите, които преобразиха в голяма степен пазара на тютюн.
Основавайки се на прогнозите за развитието на пазара и съобразявайки се с нуждите на
цигарените фабрики и за експорт групата Булгартабак изкупи следните количества тютюн от
реколта 2010 г.:
Сортова
група
Басми
Каба Кулак
Виржиния
Бърлей
общо

Изкупено количество,
тона
2 317
540
2 297
973
6 127

Съобразно разчетите за необходимостта на група Булгартабак от български тютюни и пазарната
конюнктура изкупните цени на едролистните тютюни бяха повишени в сравнение с минималните
изкупни цени на същите сортови групи валидни за реколта 2009 г. По-ниското качество на
реколтата от сортова група Басми, определи по-ниската изкупна цена на тютюните реколта 2009 г.
Изкупните цени по класи за реколта 2010 г. се запазиха на нивата на реколта 2009 г., предвид
съществуващото равновесие на пазара. Не се промениха и изкупните цени на сортова група Каба
Кулак, тъй като международното търсене не дава възможност за повишаване на цените.
В резултат на премахването на премиите за произведено количество тютюн и отпадането на
минималните изкупни цени за реколта 2010 г., вече е налице намаленото производство на
едролистни тютюни в страната спрямо реколта 2009 г., което от своя страна доведе до повишено
търсене и стойност на суровината. Тези процеси са аналогични на протеклите през 2006-2007 г. в
останалите страни членки на Европейския съюз.
Числеността и демографската характеристика на производителите на ориенталски тютюн до
известна степен допринесоха обемите произведена суровина от реколта 2010 г. да не се променят
съществено спрямо предходната реколта, което предопределя запазване на изкупните цени на
нивата на реколта 2009 г. Очакваната тенденция е производството на сортова група Каба Кулак да
намалява, макар и с по-бавни темпове в сравнение с едролистните тютюни, а производството на
Басми да се запази в районите, където няма алтернативна култура за отглеждане и друг тип
заетост.
В структурата на покупките на суров тютюн на групата Булгартабак прави впечатление, че
пазарния дял на тютюн сортова група Виржиния бележи значителен ръст, което е предопределено
от увеличените нужди на цигареното производство на фабриките от група Булгартабак. Обемът на
покупките на Каба Кулак е на нивата на реколта 2008 г., поради силната зависимост на обемът на
продажбите от цената на готовия продукт, респ. суровината. За останалите две сортови групи
изкупуваното количество се запазва на нивата от реколта 2009 г., предвид нуждите на цигарените
фабрики и възможностите за експорт.
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През първото тримесечие на 2011 г. ”Булгартабак-Холдинг”АД изкупи тютюните от сортови
групи Басми, Каба Кулак и Бърлей реколта 2010 г., а промишлената им обработка ще се осъществи
от ”Плевен-БТ”АД до средата на м. юли 2011 г. Услугите по изкупуване и промишлена обработка
на трите сортови групи се извършват от ”Плевен-БТ”АД по силата на сключени с ”БулгартабакХолдинг”АД договори за услуги.
В перспектива може да се отбележи, че дейностите през 2011 г., свързани с изкупуване и
промишлена обработка на тютюни ще продължават да имат съществено значение за ”БулгартабакХолдинг”АД както по отношение формирането на приходи от продажба на тютюни, така и по
отношение доставянето на необходимите за цигареното производство качествени тютюневи
суровини. Въз основа на анализите на пазара и разчетите за потребление и реализация на
българските тютюни в Групата, Съветът на директорите на ”Булгартабак-Холдинг”АД взе
решение заявката за производство и изкупуване на тютюни от реколта 2011 г. да бъде от името на
”Плевен-БТ”АД, като разпределението по сортови групи е следното:
•
•
•
•

Басми
2 000 тона
Каба Кулак 1 200 тона
Бърлей
1 000 тона
Виржиния
3 300 тона
Общо:
7 500 тона

В зависимост от заключенията от анализите на пазара и финансовите разчети на Групата през
2011г. предстои да се вземат решения относно определяне на изкупните цени за реколта 2011 г. и
относно организацията и финансирането на изкупната кампания и промишлената обработка на
тези тютюни.

Търговия с тютюни
На база сключени договори и очаквани нови споразумения за покупко-продажба очакваме
следната прогноза за реализация на български тютюни за трети лица извън група Булгартабак през
2011 г.:
Прогноза за реализация на тютюн от група Булгартабак през 2011 г.
Тип/произход

Ориенталски/едролистни и
тютюневи отпадъци

I-во трим. 2011 г.

Полугодие 2011 г.

Деветмесечие 2011г.

Общо 2011 г.

тона

Стойност
хил.лв

тона

Стойност
хил.лв

тона

Стойност
хил. лв

тона

Стойност
хил. лв

282

1 528

1 085

5 427

1 694

8 710

2 289

12 104

Реализация на тютюневи изделия
Вътрешен пазар
Основна цел на провежданата от „Булгартабак-Холдинг”АД търговска политика през 2011 г. ще
бъде стабилизиране на пазарните позиции на основните асортименти в портфолиото на
Компанията, оптимизиране на асортиментната структура, при спазване на изискванията за високо
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качество на произвежданата продукция и съхранение на доминиращите пазарни позиции като
цяло.
Очакваните продажби на марките цигари, собственост на „Булгартабак-Холдинг”АД на
вътрешния пазар през 2011 г. ще се определят основно от:
 нивото на търговия с тютюневи изделия без бандерол в страната и ефективността на
мерките за нейното ограничаване;
 поведението на мултинационалните компании - ценова политика, маркетингова активност,
начин на дистрибуция /лоялна конкуренция/;
 покупателната способност на населението;
 развитието на финансовата криза, която пряко или косвено води до свиване на
разполагаемия доход на населението;
 желанието на част от консуматорите да ограничат тютюнопушенето или изцяло да се
откажат от него;
 рестриктивни законодателни мерки за борба с тютюнопушенето;
 активна маркетингова и рекламна подкрепа за марките на Булгартабак;
 развитие и обновяване на портфолиото за вътрешен пазар, ориентирано изцяло към
потребителя.
Експорт
В краткосрочен период от време, дейността на „Булгартабак-холдинг”АД ще бъде съсредоточена
към:
намиране на нови за компанията пазари – предстои навлизане в Словения, Хърватска и
Полша (през месец ноември 2010 г. беше осъществен първият износ във Франция), като се
водят преговори за износ в Израел, ЮАР и Йордания;
o

установяване промяната в потребителското търсене на всеки един от съществуващите
пазари, а също така и идентифициране потребителските характеристики на новите пазари;
o

непрекъснато развитие и обновяване (съобразяване) на портфолиото, ориентирано изцяло
към потребителя;
o

финализиране разработката на цигари в мека опаковка в нисък ценови клас за износ, както
и разработката на нова експортна марка в нисък към среден ценови сегмент.
o

Обективният анализ на пазарите и потенциалът на нашите марки разкрива реална възможност,
през 2011 г. да се реализира ръст на обема на външните пазари от 21% спрямо обемите от 2010 г.
Една от основните ни цели през 2011 г. ще бъде финализиране на разработките и стартиране на
износа на нова експортна марка – GLOBAL. Изборът на тази марка не е случаен –ползва се с добра
правна защита и като начин на изписване е лесно разпознаваема от чуждестранните ни
контрагенти.

Спомагателни материали и резервни части
Очакваните събития, пряко свързани с дейността за обезпечаване на цигареното производство с
необходимите спомагателни материали и резервни части през 2011 г., са в следните направления:
 Факторите, които биха повлияли на финансовите резултати, са свързани с нарастването на
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цените на суровините и енергийните разходи, които са значителна част в себестойността на
материалите доставяни за дъщерните дружества.
 През 2011 г. се очаква увеличение на цените на цигарената и филтрообвивната хартия с до
5% и с около 2% на коркофаните от някои фирми доставчици. Работи се в посока
договаряне на отстъпки в цената при достигане на доставка на определени количества.
 От октомври 2011 г. съгласно приет стандарт БДС EN 16156:2010 за изпълнение на
Директива на Европейския съюз № 2001/95/ЕО всички цигари за вътрешен пазар и в
рамките на Европейския съюз следва да се произвеждат с нискозапалима цигарена хартия
(LIP). Поради тази причина разходите за цигарена хартия ще се увеличат девет пъти в
сравнение с 2010 г.
 Цената на картон за гърла е увеличена с 5 до 7% поради увеличението на цените на
целулозата.
 Предвид рязкото покачване на цената на целулозния палп – една от основните суровини за
производство на ацетатен филамент, цените за доставка на филамент за 2011 г. са
увеличени с около 5%. Договорена е преференциална цена за доставка на филамент от
САЩ и за избягване плащането на 4% вносно мито, материала ще се внесе на режим
„Активно усъвършенстване”.
 Предвид нарастналото потребление за 2011 г. на стиф картон за производство на рецес
филтри и одобряването на три фирми-доставчици са договорени цени с 8% по-ниски от
средните за 2010 г.
 Вследствие поскъпването и увеличеното търсене на полипропиленовата смола – основна
суровина за производство на полипропиленово фолио, очакваните цени на доставка на
полипропиленово фолио са с 3% по-високи в сравнение със средните за 2010 г.
 Цените на ципер, химически продукти, аромати, алуминиево фолио, лепила и активен
въглен запазват нивото си от 2010 г.

Инвестиционна политика
Планирани и подписани договори за големи доставки и строителство на материални активи
През 2011 г. Групата предвижда допълнителни инвестиционни разходи за:
„Благоевград-БТ”АД
Инвестиции по видове

BGN ‘000

Закупуване на производствена линия за цигари супер-слим

13,438

Закупуване на машина за производство на дву и трисегментни филтрови пръчки

7,605

Рециклиране на машина за производство на филтрови пръчки

1,330

Изграждане на склад към цех за производство на филтрови пръчки

978

Преустройство на производствена линия за цигари

978

Оптимизиране на климатизацията и електрозахранването на машините

704
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Машина за опаковки за рязан тютюн

489

Подмяна на хладилни агрегати

400

Проектиране и изграждане на защитни съоръжения в района на складова база

400

Изграждане на инсталация за енергиен мениджмънт

360

Разделна канализационна инсталация

350

Проектиране и изграждане на инсталация за захранване с филтри тип рецес

300

Преустройство на сграда

300

Изграждане на инсталации за почистване на машини и въздуховоди

250

Закупуване на лабораторна техника за контрол на материали и цигари

127

Изграждане на нова осветителна инсталация в производствени помещения

105

Общо

28,114

Към датата на издаване на годишния консолидиран финансов отчет е започнала реализация
(сключени договори, преведени аванси за доставка на оборудването и доставки) на посочените погоре проекти, за които са извършени следните инвестиции:
Инвестиции по видове

BGN ‘000

Закупуване на производствена линия за цигари супер-слим
Закупуване на машина за производство на дву-и трисегментни филтрови пръчки
Изграждане на склад
Машина за опаковки за рязан тютюн
Разделна канализационна инсталация

6,458
5,084
435
37
17

Изграждане на нова осветителна инсталация в производствени помещения

8

Проектиране и изграждане на инсталация за захранване с филтри тип рецес

1

Общо

12,040

„София-БТ”АД
Инвестиции по видове

BGN ‘000

Закупуване на линия за производство на слимс цигари

13,495

Закупуване на линия за раздуване на рязан тютюн

5,770

Изграждане на склад за тютюни

1,800

Преработка на хладилно компресорно

1,594

“Булгартабак - Холдинг” АД

45

Доклад за дейността на Група „Булгартабак” през 2010 г.

Преустройство на линия за промяна формата на опаковката

1,565

Закупуване на автоматична станция за измерване на физични
показатели на цигари

210

Закупуване на 5 бр електрокари

200

Реконструкция на производствена линия – промяна на диаметъра
Укрепване на подови панели под производствени линии

200
120

Транспортни ролганги и централен конвейр за кашони с готова продукция

117

Закупуване на лазерен резонатор

82

Допълнителна екипировка за нова конфигурация за производствена линия
Изработване на технически паспорти на сгради
Закупуване на лабораторен уред за измерване влагата на рязан тютюн

68
50
39
25,310

Общо

Към датата на издаване на годишния консолидиран финансов отчет е започнала реализация
(сключени договори и преведени аванси за доставка на оборудването) на посочените по-горе
проекти, за които са извършени следните инвестиции:
BGN ‘000
Инвестиции по видове
Закупуване на линия за производство на слимс цигари

9,645

Закуване на линия за раздуване на рязан тютюн

6,075

Преустройство на линия за промяна формата на опаковката

1,256

Преработка на хладилно компресорно

825

Закупуване на автоматична станция за измерване на физични показатели на цигари
показатели
наролганги
цигари и централен конвейр за кашони с готова продукция
Транспортни

212

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

117
68
58
50
21
18
18,345

„Плевен-БТ“АД
Инвестиции по видове

BGN ‘000

Проектиране и изработване на преса за брикетиране на тютютнев прах
Общо
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Към датата на издаване на годишния консолидиран финансов отчет са платени 70 х. лв.
„Булгартабак - Трейдинг“ЕАД
Инвестиции по видове

BGN ‘000

Доставка и монтаж на павилиони, спирки и рекламни съоръжения

623

Общо

Към датата на издаване на годишния консолидиран финансов отчет са платени 33 х. лв.

7. Брой и номинална стойност на акциите или дяловете на предприятието
майка, притежавани от него, от негово дъщерно предприятие или лице, което
действа от свое име, но за сметка на тези предприятия.
- Брой и номинална стойност на акциите на предприятието майка

Nо
по
ред

Размер на участието на"Булгартабак-холдинг"АД
към 31.12.2010 г.

Наименование на
дружеството

/брой акции/

/ном. ст-ст
на 1
акция/

442,222.00

442,222

1.00

82.71

2,303,666.00

2,303,666

1.00

85.24

118,428.00

118,428

1.00

99.98

4 "ПЛЕВЕН-БТ"АД

363,952.00

363,952

1.00

85.60

5 "СОФИЯ-БТ"АД

951,776.00

951,776

1.00

78.22

"ХАСКОВО-ТАБАК"АД-в
6 ликвидация

967,096.00

967,096

1.00

91.77

368,060.00

368,060

1.00

85.60

4,088,767.00

4,047,000

1.00

100.00

9,603,967.00

9,562,200

/лева/

1 "АСЕНОВГРАД-ТАБАК"АД
2 "БЛАГОЕВГРАД-БТ"АД
"ДУЛОВО-ТАБАК"АД – в
3 несъстоятелност

7 "ШУМЕН-ТАБАК"АД
"БУЛГАРТАБАК8 ТРЕЙДИНГ"ЕАД
Общ размер на участията:

/%/

- Инвестициите на дъщерни предприятия и инвестициите на разположение за продажба са
налични в т. 2.4.6.
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Номиналната стойност на 1 /една/ акция в «Интернешънъл Асет Банк»АД е 1.00 /един/ лев.

8. Използваните от предприятията от групата финансови инструменти, а
когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото
състояние и финансовия резултат, се оповестяват
а) целите и политиката на предприятията по управление на финансовия риск,
включително политиката им на хеджиране на всеки основен тип хеджирана
позиция, за която се прилага отчитане на хеджирането, и
б) експозицията на предприятията от групата по отношение на ценовия,
кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток
Информацията за управление на риска е налична в оповестяването към консолидирания Годишен
финансов отчет за 2010 г. /Приложение 39 –Управление на финансовия риск/.

9. Допълнителна информация съгласно Приложение № 10 към чл. 32, ал. 1, т. 2,
от Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите
1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните
категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в
приходите от продажби на групата като цяло и промените, настъпили през отчетната
финансова година.
Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности,
вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с
материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с
отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или
купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на
сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице
поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

ПРИХОДИ OT ПРОДАЖБИ

Вътрешен пазар
Износ
Общо

2010
BGN '000

% от
приходите
от продажби
към
31.12.2010

2009
BGN '000

% от
приходите
от
продажби
към
31.12.2009

64,009
248,656

20.47
79.53

122,240
144,465

45.83
54.17

312,665

100.00

266,705

100.00

2010
Продажби по видове продукти и услуги вътрешен пазар
BGN '000

% от
приходите
от продажби
към
31.12.2010

“Булгартабак - Холдинг” АД

2009
BGN '000

% от
приходите
от
продажби
към
31.12.2009
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Цигари
Тютюн
Тютюн за пушене
Търговска дейност
Раздуване на жили
Стрипсиране на тютюн
Преработка и ферментация на тютюн
Други
Общо

Продажби по видове продукти и услуги –
износ

60,234
2,303
623
617
112
88
32

94.10
3.60
0.97
0.97
0.17
0.14
0.05

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

95.43
3.35
0.00
0.41
0.17
0.41
0.20
0.03

64,009

100.00

122,240

100.00

2010
BGN '000

Цигари
Тютюн
Филтърни пръчки
Рязан тютюн
Други
Общо

% от
приходите
от
продажби
към
31.12.2010

237,462
11,014
179
1
248,656

95.50
4.43
0.07
0.00
100.00

2009
BGN '000
127,374
17,016
70
2
3
144,465

% от
приходите
от
продажби
към
31.12.2009

88.17
11.78
0.05
0.00
0.00
100.00

2. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността
на дружествата от групата.
През 2010 г. и 2009 г. няма продажба на притежаваните от „Булгартабак-Холдинг”АД инвестиции
в дъщерните дружества.
3. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през
отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са
извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по
които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на
сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на
въздействието върху финансовото състояние на емитента.
3.1. Сделки със свързани лица.
Свързани лица на Групата и вид на свързаност
Дружествата от Групата нямат други свързани лица извън нея.
Свързаните лица в рамките на Групата са оповестени в Приложение № 1.4. към Годишния
консолидиран финансов отчет.
Ключовият управленски персонал на Групата включва членовете на Съвета на директорите на
дружеството-майка.
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Вътрешногрупови сделки и разчети в Групата
Осъществяваните сделки между дружества от Групата включват покупко-продажби на материали,
тютюни, цигари и услуги. Вътрешногруповите продажби на дълготрайни материални активи са по
изключение.
Дъщерните дружества изплащат на дружеството-майка:
•

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

•

възнаграждения за търговско посредничество за осъществен от „БулгартабакХолдинг“АД внос и износ за тяхна сметка, определени като процент от стойността на
сделката.

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

Възнаграждения и други краткосрочни доходи
и осигурителни вноски
Тантиеми
Общо
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2010
BGN '000

2009
BGN '000

81
81

204
57
261
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Промени в участието на Булгартабак – Холдинг АД в капитала на Булгартабак – Трейдинг
АД
Във връзка с подписано споразумение от 1.12.2009 г. между Булгартабак – Холдинг АД и Слънце
Стара Загора – Табак АД за уреждане на взаимоотношения между страните, на 20.01.2010 г.
Слънце Стара Загора – Табак АД на основание на договор, продаде на Булгартабак – Холдинг АД
487 х. бр. акции от капитала на Булгартабак – Трейдинг АД, представляващи 12.03 % от капитала
на последното за сумата от 529 х. лв. На същата дата акциите са прехвърлени чрез джиро на
Временно удостоверение. След сделката Булгартабак – Холдинг АД става притежател на 100 % от
капитала на Булгартабак – Трейдинг АД (4 047 х. бр. акции на стойност 4,089 х. лв.). Променен е
вида на търговеца от Булгартабак – Трейдинг АД на Булгартабак - Трейдинг ЕАД.

3.2. Информация относно сделки, които са извън обичайната дейност или съществено се
отклоняват от пазарните условия, по които «Булгартабак-Холдинг»АД или негово дъщерно
дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и
всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на
емитента.
3.2.1. Информация за сделки, които са извън обичайната дейност, по които „БулгартабакХолдинг”АД е страна.
Няма информация за наличие на сделки, които са извън обичайната дейност, или съществено се
отклоняват от пазарните условия, по които „Булгартабак-Холдинг”АД е страна. Условията, при
които са извършвани сделките не се отклоняват от пазарните за подобен вид сделки.
3.2.2. Информация за сделки, които са извън обичайната дейност, по които дъщерни
дружества на „Булгартабак-Холдинг”АД са страна, въз основа на получена от тях
информация.
По информация, получена от дъщерните дружества няма наличие на сделки, които са извън
обичайната дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.
4. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи
съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени
разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.
Няма информация за наличие на такива събития.
5. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване
финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези
сделки са съществени за дружествата от Групата и ако разкриването на тази информация
е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.
Няма информация за сделки, водени извънбалансово.
6. Информация за дялови участия на „Булгартабак-холдинг”АД и дъщерните му дружества,
за основните им инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови
инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови
ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.
Информация за дяловите участия се намира в т. 2.4.6
Информацията за основните инвестиции в недвижими имоти и нематериални активи е налична в
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оповестяването към консолидирания Годишен финансов отчет за 2010 г. /Приложения 18 и 19/.
7. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или
дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на
условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за
предоставени гаранции и поемане на задължения.
Информация за „Булгартабак-Холдинг”АД
През 2010 г. „Булгартабак-Холдинг” АД не е ползвал банкови и други кредити.

Информация, предоставена ни от дъщерни дружества:
„Благоевград-БТ”АД
Към 31.12.2010 г. в полза на дружеството има издадени от клиентите му записи на заповед на
обща стойност 11,206 хил.лв. (110,752 хил.лв. – 2009 г.) и банкова гаранция на стойност 3,500
хил.лв.
Към 31.12.2010 г. в полза на дружеството има издадени записи на заповед от свързани
предприятия на обща стойност 241 хил.лв. (346 хил.лв. -2009 г.).
Издадените банкови гаранции към 31.12.2010 г. в полза на контрагенти възлизат на 30,355 хил.лв.
(31.12.2009 г.: 30,000 хил.лв.) и са както следва:

Банка-издател
Корпоративна търговска банка АД

Сума на
гаранцията към
31.12.2010 г.
BGN′000

Сума на
гаранцията към
31.12.2009 г.
BGN′000

30,000

30,000

ЦМУ –Агенция Митници

В полза на:

ИНГ Банк Н.В. –клон София

200

-

ЦМУ –Агенция Митници

ИНГ Банк Н.В. –клон София

155

-

Рила газ ЕАД

30,355

Общо:

30,000

„Плевен-БТ”АД
•

Дългосрочни банкови заеми

През 2010 г. „Плевен-БТ”АД е анексирал договор № 2638/27.03.2006 г. (дългосрочен
инвестиционен кредит) с Анекс № 3/15.09.2010 г. с „Юробанк И Еф Джи България”АД.
 Договорен размер на кредита – 9,779 хил.лв. (5,000 хил. евро);
 Дългосрочна част към 31.12.2010 г. по амортизируема стойност – 4,224 хил. лв.;
 Краткосрочна част по амортизируема стойност – 1,004 хил. лв. в т.ч. главница – 994 хил.
лв., лихви 10 хил. лв.;
 Лихвен процент – 3 месечен Юрибор + 5.75%;
 Падеж – 20 март 2016 г.
 Обезпечение – Залог на ДМА (стойност по договор за залог – 5.000 хил. EUR), залог на
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материални запаси (стойност по договор за залог – 5.000 хил. EUR).
•

Краткосрочни банкови заеми

През 2010 г. „Плевен-БТ”АД е анексирал договор № 389/13.11.2007 г. (краткосрочен кредит) с
Анекс № 4/15.09.2010 г. с „Юробанк И Еф Джи България”АД.
 Цел на кредита – Рефинансиране револвираща кредитна линия за покриване на оперативни
разходи на дружеството свързани с дейността му;
 Договорен размер на кредита – 6,500 хил. лв. (3,323 хил. евро);
 Амортизируема стойност към 31.12.2010 г. – 6,486 хил. лв., в т.ч. главница – 6,474 хил. лв.,
лихви – 12 хил. лв.;
 Лихвен процент – 3 месечен Юрибор + 5.65%;
 Падеж – 07.10.2011 г.
 Обезпечение – Залог на ДМА (стойност по договор за залог – 3,323 хил. EUR), залог на
материални запаси (стойност по договор за залог – 3,323 хил. EUR), залог на вземания
(стойност по договор за залог – 4,262 хил. EUR);
 Краткосрочна част към 31.12.2010 г. по амортизируема стойност – 6,486 хил. лв.
„София-БТ”АД
I. Банкови заеми
1. Текуща част от получени дългосрочни заеми към банки
Инвестиционен кредит
Договорен размер на кредита

10,000 хил. евро

Салдо на 31.12.2010 г.

2,932 хил. евро

Текуща част от получени дългосрочни заеми към банки

3,088 хил.лв.

В т.ч.:
Полагаеми се комисионни за управление на кредита
Нетиран размер на краткосрочната част

38 хил.лв.
3,050 хил.лв.

Цел на кредита

покупка на ДМА

Лихвен процент

3 мес. Euribor+2,95% надбавка

Обезпечение

залог на вземания, залог на машини,
съоръжения и оборудване, заложено право

Срок на ползване

10.08.2014 г.

2. Задължения по получени заеми към банки
Към 31.12.2010 г. дружеството има сключен договор за овърдрафт с Райфайзенбанк (България)
ЕАД при следните условия:
Договорен размер на оврдрафта

10,000 евро

Салдо на 31.12.2010 г.

няма

Цел на кредита

оборотни средства
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Лихвен процент

1 мес. Euribor+2,65% надбавка

Обезпечение

залог на материални запаси, залог на машини,
съоръжения и оборудване

Срок на ползване

10.10.2011 г.

II. Условни задължения и ангажименти
Банкови гаранции
Издадените в полза на контрагенти на дружеството банкови гаранции към 31.12.2010 г. възлизат
на 30,000 хил.лв. и са както следва:

Банка-издател

Сума на
гаранцията към
31.12.2010 г.
BGN′000

СИТИБАНК Н.А.

30,000

Общо:

30,000

В полза на:
Агенция Митници

Издадените в полза на Агенция Митници гаранции са за акцизен бандерол.
Издадените банкови гаранции са по договор със Ситибанк Н.А. при следните условия: срок –
18.12.2011 г.; обезпечение – Запис на заповед в полза на банката за сумата на кредита.
Предоставените гаранции в полза на «София-БТ»АД към 31.12.2010 г. възлизат на 10,720 хил.лв. и
са както следва:

Банка-издател

Сума на
гаранцията към
31.12.2010 г.
BGN′000

Контрагент

Уникредит Милано

2,885

Comas Tobacco Machinery, Italy

Уникредит Милано

5,735

G.D.SPA, Italy

Банка ДСК ЕАД
Сосиете Женерал Експресбанк АД

600
1,500

Деливъри Русе 2 АД
Табак Трейдинг Партнър ООД

„Шумен-Табак”АД
На 04.02.2010 г. между “Шумен-Табак”АД и “Булгартабак-Холдинг”АД е подписан Нотариален
акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на „Шумен-Табак“АД.
Ипотеката е учредена за обезпечаване на вземане на “Булгартабак-Холдинг”АД общо в размер на
492,015.08 лв., съгласно два броя споразумения за разсрочване на задължения на „ШуменТабак“АД към „Булгартабак-холдинг“АД, сключени на 01.11.2009 г. между двете дружества.
Крайният срок за изплащане на задължението е 30.04.2011 г. За обезпечаване на задължението
“Шумен-Табак”АД учредява в полза на кредитора ипотека върху недвижим имот, находящ се в гр.
Шумен, бул.”Мадара” № 38, представляващ промишлена сграда – цех ферментация, с площ 3,360
кв. м.
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8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или
дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително
предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на
конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за
която са били отпуснати.
Информация за „Булгартабак-Холдинг”АД
„Булгартабак-Холдинг”АД започва да предоставя вътрешни парични заеми на дъщерните си
акционерни дружества от 2000 г.
Предоставените заеми на дъщерни акционерни дружества към 31 декември са както следва:

„Хасково Табак” АД – в ликвидация
„Шумен Табак” АД
Обезценка
Общо

31.12.2010 31.12.2009
BGN '000 BGN '000
1,500
1,500
165
165
(1,665)
(1,665)
-

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.
Информация, предоставена ни от дъщерни дружества
„Булгартабак-трейдинг”ЕАД
По силата на Допълнително споразумение от 22.11.2007 г. към договор № 423-ВП/16.10.2007 г. с
„Булгартабак-Холдинг”АД за дистрибуция на тютюневи изделия на вътрешен пазар,
„Булгартабак-Трейдинг”ЕАД ежемесечно издава Записи на заповед в полза на „БлагоевградБТ”АД и „София-БТ”АД за дължимите суми по доставки.
Към 31.12.2010 г. „Булгартабак-Трейдинг”ЕАД е издало Записи на заповед към:
„Благоевград – БТ” АД - 241 481.70 лв. от 13.12.2010 г.
„София - БТ” АД
- 200 343.51 лв. от 13.12.2010 г.

9. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през
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отчетния период.
През 2010 г. в “Булгартабак Холдинг”АД и в неговите дъщерни дружества не е настъпило такова
обстоятелство.
10. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във
финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези
резултати.
«Булгартабак-холдинг»АД не е публикувал прогноза за финансовите резултати.
11. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с
посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и
мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването
им.
Дружествата от Групата спазват определени процедури и добра практика за преценка на риска при
управлението на финансовите средствата. За формиране на конкретни сделки по управление на
финансови ресурси се получават и класират оферти от първокласни търговски банки за
управление на паричните средства при посочени от нас периоди и се прави избор на подходяща
банка. Като критерии се ползват пазарните лихвени нива, рейтингите на търговските банки,
необходимостта да се диверсифицира рискът в отделни банки, спазват се и принципи за сигурност
на банката, наличие на опит в управлението на привлечени средства, възможност за постоянен
контрол и други условия.
12. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на
размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата
на финансиране на тази дейност.
Информация по тази точка е налична в т. 6 „Вероятно бъдещо развитие на предприятията от
групата като цяло през 2011 г.”, „Инвестиционна политика”.
13. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за
управление на емитента и на неговата икономическа група.
Няма информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за
управление на емитента и на неговата икономическа група.
14. Информация за основните характеристики на прилаганите от дружествата в групата в
процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за
управление на рискове.
Информацията за управление на риска е налична в оповестяването към консолидирания Годишен
финансов отчет за 2010 г. /Приложение 39 –Управление на финансовия риск/.
Докладът е одобрен с решение на Съвета на директорите от дата 20.04.2011 г.

Иван Биларев
Изпълнителен директор
на „Булгартабак-холдинг”АД
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