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1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА 

1.1 Създаване на Група Булгартабак 

През 1993 г. по решение на Министерски съвет (Разпореждане № 115/10.11.1993 г.) Стопанско 

обединение Булгартабак се преобразува в Булгартабак-Холдинг ЕАД (Холдингът) и още 22 акционерни 

дружества с държавно участие (Група Булгартабак/Групата). С решение на Общото събрание на акционерите от 

1997 г. дружеството Булгартабак-Холдинг ЕАД се променя на Булгартабак -Холдинг АД (Дружеството). 

В резултат на проведен публично оповестен конкурс, през месец септември 2011 година, между 

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (Агенцията) и БТ Инвест ГмбХ, Австрия е 

подписан Договор за приватизационна продажба на 79,83 % от капитала на Булгартабак-Холдинг АД, София. 

На 14 октомври 2011 година Агенцията, в качеството си на продавач е прехвърлила на БТ Инвест ГмбХ, 

Австрия 5 881 380 броя акции, представляващи 79,83 % от капитала на Булгартабак-Холдинг АД. 

1.2. Собственост и управление 

Групата Булгартабак включва Булгартабак – Холдинг АД и дъщерните дружества, в които 

Холдингът притежава пряко или чрез друго дъщерно дружество над 50% от размера на регистрирания 

капитал или има право да назначава повече от половината от членовете на органите на управление.  

Булгартабак - Холдинг АД е публично дружество, съгласно Закона за публично предлагане на 

ценни книжа. 

Към 31.12.2013 г. разпределението на акционерния капитал на Дружеството е както следва: 

 БТ Инвест ГмбХ, Австрия                                                                                                             79.83 % 

 Други юридически лица             19.27 % 

 Физически лица                  0.90 % 

 

Към 31.12.2013 г. системата на управление на Булгартабак - Холдинг АД е едностепенна - 

Съвет на директорите (СД). Съветът на директорите се състои от 5 членове. Председател на СД е 

Александър Юрьевич Романов. Дружеството се управлява и представлява заедно от двама 

изпълнителни директори - Венцислав Златков Чолаков и Ангел Димитров Димитров. В Търговския 

регистър към Агенция по вписванията като прокурист е вписан Иван Атанасов Биларев, който може 

да представлява Дружеството заедно с един от изпълнителните директори. 

  

1.3. Предмет на дейност 

Предметът на дейност на Групата през 2013 г. и 2012 г. включва следните видове операции и 

сделки:  

 Изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия с тютюни; 

 Производство, заготовка за износ и търговия с тютюневи изделия;  

 Дистрибуция на тютюневи изделия; 

 Търговия с тютюневи изделия.  
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1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 

 

1.4. Структура на Групата 

 Към 31.12.2013 г. Групата включва „Булгартабак – Холдинг“ АД и 15 дъщерни дружества, в 

това число 2 дружествa, които към 31.12.2013 г. са в процедура по ликвидация. Към 31.12.2012 г. 

Групата е включвала „Булгартабак – Холдинг“ АД и 9 дружества, в това число 3 дружества в 

ликвидация.    

Дейността на Булгартабак – Холдинг АД се изразява в управление на акционерно участие и 

финансови ресурси, външна и вътрешна търговия, изкупуване и промишлена обработка на тютюни, 

участие в български и чуждестранни дружества и в тяхното управление.  

Фондация “Фонд за финансиране на социалните разходи от приватизацията на Булгартабак - 

Холдинг АД” също се третира като част от Групата. Фондацията е учредена 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 член на Съвета на директорите и 

изпълнителен директор на дъщерното дружество – Благоевград БТ АД. Към момента на съставяне на 

настоящия отчет, както и в предходните отчетни периоди, Фондацията не извършва дейност. 

Булгартабак – Холдинг АД притежава собственост върху търговските марки на цигари, които 

се произвеждат от Групата.  

Следните дружества от групата са в производство по ликвидация - Хасково Табак АД и 

Асеновград Табак АД.  

През 2013г. са учередени следните търговски дружества в чужбина, които се контролират от 

Булгартабак – Холдинг АД посредством негови дъщерни дружества. 

Global Tobacco Traiding, SL. – Испания 

Global Tobacco Trading,  SRL.- Румъния 

Bulgartabac Philipinnes INC. - Филипини 

Bulgartabac Logistics LLC. Русия 

Към 31 декември 2013 г. Булгартабак - Холдинг АД участва с над 50 % в капитала на следните 

дружества: 

 Дружество  % 

А. Дружества контролирани от Булгартабак – Холдинг АД 

Благоевград БТ АД, гр. Благоевград  97,08 

София БТ АД, гр. София  98,19 

Плевен БТ АД, с. Ясен, общ. Плевен  100,00 

Табак Маркет АД, гр. София  98,03 

Разпространение на печата АД  92,38 

Елиза 1999 ЕООД, гр. Пловдив  98,03 

Bulgartabac Trade – Дубай, ОАЕ  99,21 

Bulgartabac Philipinnes INC.  99,21 

Fabrika Duvana AD, гр. Баня Лука в Република Сръбска, Босна и 

Херцеговина  87,26 

Bulgartabac Logistics LLC. Русия  98,03 

Global Tobacco Traiding, SL.  Испания  97,08 

Global Tobacco Trading,  SRL. Румъния  97,08 

Шумен Табак АД, гр. Шумен  85,60 

Асеновград Табак АД (в ликвидация), гр. Асеновград  82,71 

Хасково Табак АД (в ликвидация), гр. Хасково  93,25 

Б. Дружества, върху които Групата няма ефективен контрол 

СК Булгартабак АД, гр. Подолск, Русия  65.91 

Болгарский табак ООД, гр. Калининград, Русия  85.60 

Табак Индустри ООД, гр. Москва, Русия  91.77 

Дъщерните дружества осъществяват дейност, както следва: 
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1.4. Структура на Групата (продължение) 

 

 производство на цигари – „Благоевград БТ“ АД, „София БТ“ АД и Фабрика Дуванa АД. 

Тези дружества имат безсрочни лицензи за производство на цигари;  

 промишлена обработка на тютюни – „Плевен БТ“ АД;   

 дистрибуция на тютюневи и други изделия – „Табак Маркет“ АД, Елиза 1999 ЕООД и 

Разпространение на Печата АД; 

 търговия с тютюневи изделия – Bulgartabac Trade – Дубай, ОАЕ, Bulgartabac Philipinnes 

INC., Bulgartabac Logistics LLC. – Русия, Global Tobacco Traiding, SL. –  Испания и Global Tobacco 

Trading,  SRL. – Румъния. 
 

 „Булгартабак – Холдинг“ АД не упражнява ефективен контрол в дружествата посочени в 

точки Б., тъй като не притежава властта да управлява финансовата и оперативната им политика, 

поради това, че те не осъществяват дейност и не отговарят на нормативните изисквания за затворен 

производствен цикъл, поради което не могат да оперират и съществуват като действащо предприятие 

(СК Булгартабак АД, Табак Индустри ООД и Болгарский Табак ООД). 
 

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ГРУПАТА 

Счетоводната политика на Група Булгартабак включва принципи, изходни положения, 

концепции, правила, бази и процедури за отчитане дейността на дружествата, за представяне на 

информацията във финансовите им отчети и в консолидирания финансов отчет на Групата. Тя е 

разработена в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансови отчети 

(МСФО), които са приети от Комисията на Европейския съюз. Допълнително счетоводната политика 

е съобразена със специфичните особености на отрасъла. 

  Счетоводната политика е елемент от вътрешната нормативна уредба на Групата и 

регламентира еднакви правила за отчитане на сделки и събития, станали при сходни обстоятелства, 

във всички предприятия. Счетоводната политика е задължителна за всички предприятия от Групата.  

С решение на Съвета на дирeкторите на Булгартабак – Холдинг АД от 29-ти Април 2013г., е 

приета актуализирана групова счетоводна политика. Промените в актуализираната счетоводна 

политика са свързани с прилагането на изискванията на нови или променени Международни 

стандарти за финансови отчети и Международни счетоводни стандарти, както и с регламентиране на 

отчетността на нови стопански транзакции и с презентацията на някои видове оперативни разходи. 

Актуализираната счетоводна политика на Групата е в сила считано от 01.01.2013 г. 

Прилаганите съгласно актуализираната счетоводна политика методи на изчисление, при 

съставяне на настоящия годишен консолидиран финансов отчет, нямат промяна в сравнение с 

прилаганите при съставяне на годишния консолидиран финансов отчет на Група Булгартабак за 2012 

г. 

Съгласно актуализираната счетоводна политика на Групата, отчетът за всеобхватния доход за 

2013 г. представя разходите, като ги класифицира съгласно икономическата им същност 

(класификация по икономически елементи). Това представяне съответства на актуализираната 

групова счетоводна политика и осигурява по-високо качество на информацията в консолидирания 

финансов отчет. Информацията за предходния период в отчета за всеобхватния доход е 

рекласифицирана за осигуряване на съпоставимост. 
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2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ГРУПАТА 

(ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 

 

2.1. Изявление за съответствие 

Консолидираният финансов отчет на Група Булгартабак е съставен в съответствие с всички 

Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Съвета по Международни 

счетоводни стандарти (СМСС), които се състоят от: Международни стандарти за финансово отчитане, 

Международни счетоводни стандарти и от Разяснения, предоставени от Комитета за Разяснения на 

Международните стандарти за финансовo отчитане (КРМСФО) или бившия Постоянен комитет за 

Разясненията (ПКР), които ефективно са в сила на 1 януари 2013 г., и които са приети от Комисията 

на Европейския съюз (Комисията).  

 

2.2. Нови и променени Международни стандарти за финансово отчитане 

 

Стандарти и разяснения влезли в сила в текущия отчетен период  

 

Следните стандарти и изменения към съществуващи стандарти и разяснения, издадени от Съвета за 

Международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от ЕС са влезли в сила за текущия отчетен 

период: 

 

 МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност, приет от ЕС на 11 декември 2012 (в сила за 

годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013); 

 Изменения на МСФО 1 Прилагане за първи път на МСФО – хиперинфлация и премахването на 

фиксирани дати за дружества, прилагащи за първи път МСФО, приети от ЕС на 11 декември 2012 

(в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013); 

 Изменения на МСФО 1 Прилагане за първи път на МСФО – Правителствени заеми, приети от ЕС 

на 4 март 2013 (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013); 

 Изменения на МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване – нетиране на финансови активи 

и финансови пасиви, приети от ЕС на 13 декември 2012 (в сила за годишни периоди, започващи 

на или след 1 януари 2013); 

 Изменения на МСС 1 Представяне на финансови отчети – представяне на пера от друг 

всеобхватен доход, приети от ЕС на 5 юни 2012 (в сила за годишни периоди, започващи на или 

след 1 юли 2012); 

 Изменения на МСС 12 Данъци върху дохода – отсрочени данъци: възстановимост на активи, 

приети от ЕС на 11 декември 2012 (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 

2013); 

 Изменения на МСС 19 Доходи на наети лица – подобрения при отчитането на доходите на 

персонала при напускане, приети от ЕС на 5 юни 2012 (в сила за годишни периоди, започващи на 

или след 1 януари 2013); 
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2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 

(ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 

2.2. Нови и променени Международни стандарти за финансово отчитане (продължение) 

 

Стандарти и разяснения влезли в сила в текущия отчетен период (продължение) 
 

 Изменения на различни стандарти Подобрения на МСФО (цикъл 2009-2011), произтичащи от 

годишния проект за подобрения на МСФО (МСФО 1, МСС 1, МСС 16, МСС 32, МСС 34) основно 

с цел отстраняване на противоречия и изясняване на формулировки (измененията са приложими 

за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013); 

 КРМСФО 20 Разходи за премахване на отпадъци по време на производство в открита мина, приет 

от ЕС на 11 декември 2012 (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013). 
 

Приемането на тези изменения към съществуващи стандарти не е довело до промени в счетоводната 

политика на Групата. 
 

Стандарти и разяснения, издадени от СМСС и приети от ЕС, които все още не са влезли в сила  
 

Следните МСФО, изменения на съществуващите стандарти и разяснения, издадени от СМСС, са 

приети от ЕС към датата на одобряване на настоящия финансов отчет, но все още не са влезли в сила: 
 

 МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, приет от ЕС на 11 декември 2012 (в сила за 

годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2014); 

 МСФО 11 Съвместни споразумения, приет от ЕС на 11 декември 2012 (в сила за годишни 

периоди, започващи на или след 1 януари 2014); 

 МСФО 12 Оповестяване на дялове в други предприятия, приет от ЕС на 11 декември 2012 (в сила 

за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2014); 

 МСС 27 (ревизиран през 2011) Индивидуални финансови отчети, приет от ЕС на 11 декември 

2012 (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2014); 

 МСС 28 (ревизиран през 2011) Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия, приет от ЕС 

на 11 декември 2012 (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2014); 

 Изменения на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, МСФО 11 Съвместни споразумения и  

МСФО 12 Оповестяване на дялове в други предприятия – преходни разпоредби, приети от ЕС  

4 април 2013 (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2014), 

 Изменения на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, МСФО 12 Оповестяване на дялове в 

други предприятия и МСС 27 (ревизиран през 2011) Индивидуални финансови отчети  приет от 

ЕС на 20 ноември 2013 (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2014); 

 Изменения на МСС 32 Финансови инструменти: Представяне - Нетиране на финансови активи и 

финансови пасиви, приети от ЕС на 13 декември 2012 (в сила за годишни периоди, започващи на 

или след 1 януари 2014); 

 Изменения на МСС 36 Обезценка на активи – Оповестяване на възстановимата стойност за 

нефинансови активи (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2014); 

 Изменения на МСС 39 Финансови инструменти: Признаване и оценяване – Новация на  

деривативи и продължаване на отчитането на хеджиране (в сила за годишни периоди, започващи 

на или след 1 януари 2014). 
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Стандарти и разяснения, издадени от СМСС, които все още не са приети от ЕС  
 

Понастоящем, МСФО, приети от ЕС не се различават съществено от тези, приети от СМСС, с 

изключение на следните стандарти, изменения на съществуващи стандарти и разяснения, които все 

още не са одобрени от ЕС към датата на одобряване на настоящия финансов отчет: 
 

 МСФО 9 Финансови инструменти и последващите изменения (ефективната дата все още не е 

определена); 

 Изменения на МСС 19 “Доходи на наети лица” - Планове с дефинирани доходи: Вноски от 

наетите лица (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2014); 

 Изменения на различни стандарти Подобрения на МСФО (цикъл 2010-2012), произтичащи от 

годишния проект за подобрения на МСФО (МСФО 2, МСФО 3, МСФО 8, МСФО 13, МСС 16, 

МСС 24 и МСС 38) основно с цел отстраняване на противоречия и изясняване на формулировки 

(измененията са приложими за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2014); 

 Изменения на различни стандарти Подобрения на МСФО (цикъл 2011-2013), произтичащи от 

годишния проект за подобрения на МСФО (МСФО 1, МСФО 3, МСФО 13 и МСС 40) основно с 

цел отстраняване на противоречия и изясняване на формулировки (измененията са приложими за 

годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2014); 

 КРМСФО 21 Налози (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2014). 

 

Ръководството на Групата очаква, че приемането на тези стандарти, изменения на 

съществуващите стандарти и разяснения няма да окаже съществен ефект върху финансовия отчет на 

Групата в периода на първоначалното им прилагане. В същото време, отчитането на хеджирането, 

отнасящо се до портфейли от финансови активи и пасиви, чиито принципи не са приети от ЕС, е все 

още нерегулирано. Според преценката на Ръководството на Групата, прилагането на отчитане на 

хеджирането за портфейли от финансови активи и пасиви съгласно МСС 39: Финансови инструменти: 

Признаване и оценяване, няма да окаже съществен ефект върху финансовия отчет, ако се приложи 

към отчетната дата. 

2.3. База за съставяне на консолидираните финансови отчети 

Настоящият годишен консолидиран финансов отчет е съставен при спазване на принципа на 

историческа цена, с изключение на имотите, машините и съоръженията (дълготрайните материални 

активи) и инвестиционни имоти, които са оценени по справедлива стойност, както е оповестено в 

счетоводната политика по-долу.  

Консолидираният финансовият отчет е съставен в съответствие с изискванията и принципите 

за действащо предприятие, текущо начисляване, предпазливост, съпоставимост на приходите и 

разходите, последователност на представянето.  

Не са компенсирани активи и пасиви или приходи и разходи, освен ако не се изисква или 

разрешава от даден МСФО. 

Дружествата от Групата водят своите счетоводни регистри във функционалната си валута. 

Функционална валута е валутата в която са деноминирани основните парични потоци на Дружеството 

– постъпления от продажби, плащания за доставки на стоки, услуги и други плащания. Валутата на 

представяне на консолидирания финансов отчет е български лев (BGN), който е функционална валута 

на „Булгартабак – Холдинг“ АД.   

Данните в консолидирания финансов отчет и приложенията към него са представени в хиляди 

лева, освен ако не е оповестено изрично друго. 
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Представянето на консолидирания финансов отчет, съгласно Международните стандарти за 

финансови отчети, изисква ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и 

разумно обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на активите и 

пасивите, приходите и разходите и на оповестяването на условни вземания и задължения към датата 

на отчета. Тези приблизителни оценки, начисления и предположения са основани на информацията, 

която е налична към датата на финансовия отчет, поради което бъдещите фактически резултати биха 

могли да бъдат различни от тях. Обектите, които предполагат по-висока степен на субективна 

преценка или на сложност, или където предположенията и приблизителните счетоводни оценки са 

съществени за консолидирания финансов отчет, са оповестени в Приложение № 2.24. 

Настоящият консолидиран финансов отчет подлежи на публикуване в Комисията за финансов 

надзор, Българска фондова борса – София АД и в Търговския регистър. 

 

2.4. Дефиниции 

i) Дъщерни дружества са тези, върху които Групата упражнява контрол.  Контрол 

представлява властта да се управлява  финансовата и оперативната политика на дадено предприятие, 

така че да се извличат ползи в резултат на дейността му. 

 

Дъщерните дружества се консолидират от датата, на която ефективният контрол е придобит 

от Групата и спират да се консолидират от датата, на която се приема, че контролът е прекратен, 

прехвърлен е извън Групата или е фактически неосъществим. (Приложения № 1.4 и 2.5). 

ii) Неконтролиращо участие 

Неконтролиращото участие се оценява по пропорционалния дял от разграничимите нетни 

активи към датата на придобиване. 

 

2.5. Принципи на консолидацията 

Консолидираният финансов отчет включва финансовите отчети на Булгартабак - Холдинг АД 

като Дружество-майка и на неговите дъщерни дружества, съставени към 31 декември, която дата е 

датата на приключване на финансовата година на Групата. От консолидирания финансов отчет се 

изключва дъщерно дружество, когато Дружеството - майка загуби властта да управлява финансовата 

му и оперативна политика - при продажба или друга форма на загуба на контрол. Загуба на контрол 

може да възникне с или без промяна в абсолютните или относителни нива на собственост.  

Дъщерните дружества Хасково Табак АД и Асеновград Табак АД, които са в процес на 

ликвидация също са включени в консолидирания отчет, тъй като Булгартабак - Холдинг АД, 

независимо от статута им на дружества в ликвидация, все още продължава да държи контрола върху 

решенията относно дейността им (Приложение 37). 

 

Дружествата от Групата СК Булгартабак АД, Табак Индустри ООД и Болгарский Табак ООД, 

функциониращи в Руската Федерация не са консолидирани поради това, че:  

 

 Не са осъществявали стопанска дейност през последните години; 

 Съществуват значителни несигурности относно възможността за бъдещи 

икономически ползи, които може да получи Групата; 

 Съществуват значителни ограничения върху ефективния контрол, който може да 

оказва Групата върху оперативните им политики.  
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Горните ограничения са налице поради несъответствието на производствения процес на тези 

дружества с изискването на руското законодателство за затворен цикъл на производство. За да бъде 

съобразен производствения процес с нормативните изисквания, са необходими значителни по размер 

допълнителни инвестиции от страна на Групата, извършването на които не се планира.  

В тази връзка тези дружества не биха могли да оперират и да съществуват като “действащо 

предприятие”. 

Инвестициите в тези дружества и вземанията на Групата от тях са обезценени напълно. 

Дружествата от Групата не осъществяват търговски или други икономически взаимоотношения с 

посочените по- горе предприятия. 

В консолидирания финансов отчет, отчетите на дружествата в Групата са консолидирани на 

база на метода “пълна консолидация”, ред по ред, като е прилагана унифицирана за съществените 

обекти счетоводна политика. Финансовите отчети на всички дружества в Групата са съставени за 

същия отчетен период, както на Дружеството - майка.   

Вътрешногруповите разчети и сделки и всички нереализирани приходи и разходи, 

произтичащи от вътрешногрупови сделки, се елиминират. 

Загубите се отнасят към неконтролиращото участие и в случаите когато това води до 

отрицателен капитал на неконтролиращото участие. 

Промените в участието на Дружеството - майка в собствеността на дъщерно предприятие, 

които не водят до загуба на контрол, се отчитат като операции със собствения капитал и 

едновременно се коригират балансовите стойности на контролиращите и неконтролиращите участия. 

Всички разлики между сумите с които се коригират неконтролиращите участия и справедливите суми 

на платеното или получено възнаграждение се признават директно в собствения капитал на Групата - 

отнасящ се до собствениците на Дружеството - майка. 

 При придобиване или друга форма на комбиниране към Групата, дъщерно дружество се 

консолидира от датата на придобиване, като неговите разграничими активи и поети пасиви се 

включват за първи път като се оценяват първоначално по тяхната справедлива стойност към датата на 

придобиване.  

 Всяко превишение на сбора от прехвърленото възнаграждение (оценено по справедлива 

стойност), сумата на неконтролиращото участие в придобиваното дружество над придобитите 

разграничими активи и поети пасиви на придобиващото дружество, се третира и признава като 

репутация. Ако при първоначалната оценка справедливата стойност на нетните разграничими активи 

надвишава прехвърленото възнаграждение (цената на придобиване) на бизнес комбинацията, това 

превишение се признава незабавно в консолидирания отчета за доходите (в печалбата или загубата за 

годината) на Групата. Прехвърленото възнаграждение включва справедливата стойност към датата на 

придобиване, на предоставените активи, възникналите или поети задължения и инструментите на 

собствен капитал, емитирани от придобиващото дружество, в замяна на получаване на контрола над 

придобиваното дружество. 

При продажба или друга форма на загуба на контрол върху дъщерно дружество всички   

компоненти на собствения капитал, представляващи нереализирани доходи или загуби – съгласно 

изискванията на съответните МСФО, под чиито правила попадат тези компоненти се рекласифицират 

към печалби или загуби, или се трансферират директно към натрупани печалби. Всяка резултатна 

разлика като печалба или загуба от освобождаване на дъщерно дружество се признава в 

консолидирания отчет за доходите (в печалбата или загубата за годината), принадлежаща на 

Дружеството - майка. 
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2.6 Преустановена дейност 

Преустановената дейност представлява компонент от бизнеса на Групата, операциите и 

паричните потоци, който е ясно разграничим от останалите дейности на Групата, и който: 

 представлява отделен основен вид дейност; 

 е част от координиран план за освобождаване на отделен основен вид дейност; или 

 е дъщерно предприятие, придобито изключително с намерение да бъде препродадено. 

Класификацията като преустановена дейност се прави при по-ранното от отписване, или когато 

дейността отговори на критериите за класифициране като държана за продажба.  

Когато една дейност се класифицира като преустановена, сравнителният отчет за печалбата или 

загубата и друг всеобхватен доход се представя повторно, все едно дейността е била преустановена от 

началото на сравнителния период. 

Групата за изваждане от употреба, класифицирана като държана за продажба се оценява по по-

ниската от балансовата стойност и справедливата стойност намалена с разходите за продажбата.  

2.7 Сравнителни данни 

Групата представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година. 

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

спрямо промените в представянето в текущата година. Сравнителната информация за предходния 

период се представя прекласифицирана във финансовия отчет - като минимум три отчета за 

финансовото състояние, по два от всички други отчети (отчет за доходите, отчет за всеобхватния 

доход, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци) и свързаните с тях 

пояснителни приложения.  

2.8. Преоценка и преизчисление на балансовите показатели на дружества при 

обявяването им в ликвидация  

Към датата на обявяване на дъщерно дружество в ликвидация всички активи и пасиви на 

дружеството подлежат на преглед от гледна точка на тяхната употреба в операциите за периода на 

ликвидация и бъдещото им осребряване/изплащане. Определят се техните ликвидационни стойности, 

отговарящи на условията на използването им през периода на ликвидацията и евентуалната им 

бъдеща продажба.  

В консолидирания отчет за промените в собствения капитал, резервите и финансовият резултат 

на дружествaта в ликвидация се представят отделно. В консолидирания отчет за финансовото 

състояние активите и пасивите на дружествата в ликвидация се включват и представят в тези групи, 

чието функционално предназначение и критерий за групиране е най-близко и в съответствие с 

функционалното им използване в текущия и следващия отчетен период (година).  

В консолидирания отчет за доходите се включват приходите, разходите и финансовите 

резултати на дъщерните дружества в ликвидация, реализирани от операциите за периода (стопанска 

дейност и специфични операции по ликвидация), представени според икономическата същност на 

съответните сделки и операции.  
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2.9. Функционална валута и признаване на курсови разлики 

Валутата на представяне на консолидирания финансов отчет на Групата е българският лев. В 

съответствие със Закона за БНБ, обменният курс на българския лев е фиксиран към еврото като 

официална валута на Европейския съюз в съотношение BGN 1,95583:EUR 1.  

При първоначално признаване, всяка сделка в чуждестранна валута се записва във 

функционалната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният (спот) курс 

към момента на сделката или операцията. Паричните средства, вземанията и задълженията в 

чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута като се прилага обменният курс, 

публикуван от БНБ за последния работен ден на съответния месец.  

Към 31 декември те се оценяват в български лева като се използва заключителният обменен 

курс на БНБ.  

Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на сделки в чуждестранна валута или 

отчитането на сделки в чуждестранна валута по курсове, които са различни, от тези, по които 

първоначално са били признати, се включват в отчета за доходите в момента на възникването им, 

като се третират като “други доходи и загуби от дейността” и се представят нетно, с изключение на 

тези, свързани с инвестиции и кредити, деноминирани в чуждестранна валута. Непаричните активи и 

пасиви, първоначално деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута 

като се прилага историческият обменен курс към датата на операцията и последващо не се 

преоценяват по заключителен курс. 

Чуждестранни дружества на Групата, с функционална валута различна от български лев, 

преизчисляват статиите от отчета за всеобхватния доход и от отчета за финансовото състояние в 

левове, за да се включат в консолидирания отчет на Групата, както следва: 

 активите и пасивите от всеки представен отчет за финансовото състояние (вкл. 

сравнителната информация) се преизчисляват по заключителен курс към датата на 

съответния отчет за финансовото състояние.  

 приходите и разходите от всеки отчет за всеобхватния доход се преизчисляват по курса 

към датата на сделката или по средномесечен курс за календарния месец през който са 

възникнали; 

 всички курсови разлики, възникнали в резултат на преизчисляването, се признават в друг 

всеобхватен доход. 

Кумулативната сума на тези курсови разлики се представя в отделен компонент на собствения 

капитал до освобождаването от чуждестранната дейност. 

2.10. Приходи 

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

стопанските изгоди се придобиват от дружествата в Групата и доколкото приходите могат надеждно 

да се измерят.  

При продажбите на продукция, стоки и материали приходите се признават, когато всички 

съществени рискове и ползи, произтичащи от тяхната собственост преминават в купувача.  

При предоставянето на услуги, приходите се признават, като се отчита етапа на завършеност 

на сделката към края на отчетния период, ако този етап може да бъде надеждно оценен, както и 

разходите, извършени по сделката и разходите за приключването й. 

Приходите се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежащото за 

получаване плащане или възнаграждение, нетно от косвени данъци (акциз и данък добавена стойност) 

и предоставени отстъпки и рабати. 
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Дивидентите от инвестиции на разположение за продажба се признават в отчета за доходите, 

когато се установи правото на Групата за получаването им. 

Приходите от продажба на дялово участие в дъщерни дружества се признават на датата на 

прехвърляне на притежаваното участие в капитала, при сделки извършвани чрез Българска фондова 

борса или на датата на сключване на договора при продажби чрез провеждане на конкурс. 

Разликите от промяна на валутни курсове, свързани с парични средства, търговски вземания и 

задължения, деноминирани в чуждестранна валута, се включват в отчета за доходите, когато 

възникнат, като се представят нетно към “други доходи и загуби от дейността”.  

Финансовите приходи включват лихви по срочни депозити с инвестиционна цел, които се 

признават пропорционално на времевия период на база метода на ефективната лихва и положителни 

курсови разлики от преоценки на валутни кредити и срочни депозити с инвестиционна цел.  

 

2.11. Разходи 

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

начисляване и съпоставимост. 

Предплатените разходи за бъдещи периоди се признават като текущ разход през периода, за 

който се отнасят. 

Финансовите разходи, които се включват в консолидирания отчет за доходите, се състоят от: 

разходи за лихви по кредити и договори за финансов лизинг, включително банкови такси и други 

преки разходи по тях, такси по банкови гаранции и отрицателни курсови разлики от преоценки на 

валутни кредити и срочни депозити с инвестиционна цел.   

 

2.12. Имоти, машини и съоръжения 

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

консолидирания финансов отчет по преоценена стойност, намалена с натрупаната амортизация и 

загубите от обезценка. (Приложение № 2.24.2 и 2.24.3).  

Първоначално оценяване  

При първоначалното си придобиване имотите, машините и съоръженията се оценяват по цена 

на придобиване (себестойност), която включва покупната цена, вкл. митнически такси, 

невъзстановими данъци върху покупката и всички преки разходи, необходими за привеждане на 

актива в работно състояние. Преките разходи са: разходи за подготовка на обекта, разходи за 

първоначална доставка и обработка, разходите за инсталиране и монтаж, разходи за хонорари на 

лица, свързани с проекта и др. 

Групата е определила стойностен праг от 700 лв., под който придобитите активи независимо, 

че притежават характеристиката на дълготраен актив, се третират като текущ разход в момента когато 

те са на разположение за употреба по начина, предвиден от ръководството. 

При придобиване на имоти, машини и съоръжения при условията на разсрочено плащане, 

покупната цена е еквивалентна на цената в брой към датата на признаването им. Разликата между 

платените суми и покупната цена се отчита като разход за лихви през периода на кредита, освен ако 

разходите за лихви не се капитализират, съгласно изискванията на МСС 23 Разходи по заеми. 
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Последващо оценяване 

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

съоръженията, е моделът на преоценената стойност по МСС 16 – Имоти, машини и съоръжения. 

Преоценената стойност е справедливата стойност на имотите, машините и съоръженията към датата 

на преоценката, намалена с последващо начислените амортизации и натрупаните загуби от обезценка, 

в случай, че има такива. 

Групата е приела политика - преоценка на имотите, машините и съоръженията да се извършва 

на база оценки от лицензирани оценители, обичайно на период от 5 г. Когато тяхната справедлива 

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

кратки периоди.  

Преоценка на дълготрайни материални активи 

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

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

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

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

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

салдо на резерва от преоценки по отношение на този актив и намалява сумата на преоценъчния 

резерв, натрупана в собствения капитал. Намаление на балансовата сума на един актив над размера на 

натрупания за него преоценъчен резерв се признава за загуба през периода. 

Методи на амортизация 

Групата използва линеен метод на амортизация на дълготрайните материални активи. 

Амортизирането на активите започва когато те са на разположение за употреба. Земята не се 

амортизира. Полезният живот по групи активи е определен в съответствие с физическото износване, 

спецификата на активите, бъдещите намерения за употреба и предполагаемото морално остаряване и 

е както следва: 

 сгради – от 20 до 70 г. (в зависимост от конструкцията и предназначението); 

 машини, съоръжения и оборудване – от 7 до 18 г.; 

 търговски обекти – 10 г.; 

 транспортни средства – от 8 до 18 г.;  

 стопански инвентар – от 2 до 8 г.; 

 компютри – 4 г.;  

 мобилни телефонни апарати – 3 г.; 

 рекламни съоръжения – от 2 до 3 г. 

Определеният полезен живот на дълготрайните активи се преглежда в края на всяка година и 

при установяване на значителни отклонения спрямо бъдещите очаквания за срока на използването на 

активите, същият се коригира перспективно. 

 

Последващи разходи 

Последващи разходи се капитализират само когато е вероятно, че бъдещи икономически 

ползи от тези разходи ще бъдат получени от дружествата в Групата. Разходите за ремонти и 

поддръжка се признават за текущи в периода, през който са направени. Извършени последващи 

разходи, свързани с имоти, машини и съоръжения, които имат характер на подмяна на определени 

компоненти, възлови части и агрегати, или на преустройство и реконструкция, се капитализират към 

балансовата стойност на съответния актив и се преразглежда остатъчният му полезен живот към 

датата на капитализация. Същевременно, балансовата стойност на подменените компоненти се 

отписва и се признава в текущите разходи в периода на преустройството.  
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Обезценка на дълготрайни материални активи 

Балансовите стойности на дълготрайните материални активи подлежат на преглед за 

обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че те биха могли 

да се отличават трайно от възстановимата им стойност. Ако са налице такива индикатори, че 

приблизително определената възстановима стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност, то 

последната се коригира до възстановимата стойност на активите.  

Възстановимата стойност на дълготрайните материални активи е по-високата от двете: 

справедлива стойност намалена с разходи за продажба или стойност в употреба. За определянето на 

стойността в употреба на активите, бъдещите входящи и изходящи парични потоци, които се очаква 

да се получат от продължаващата бъдеща употреба на актива и от освобождаването му в края на 

полезния му живот, се дисконтират до тяхната настояща стойност, като се прилага дисконтов процент 

преди данъци, който отразява текущите пазарни условия и оценки на времевата стойност на парите и 

рисковете специфични за съответния актив.  

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

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

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

компоненти на всеобхватния доход), освен ако тя не надхвърля неговия размер, и надвишението се 

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

   

Печалби и загуби от освобождаване на дълготрайни материални активи 

Дълготрайните материални активи се отписват от консолидирания финансов отчет, когато се 

извадят трайно от употреба и не се очакват от тях бъдещи стопански изгоди или се продадат. 

Печалбите или загубите от продажби на отделни активи от групата на “имоти, машини и съоръжения” 

се определят чрез сравняването на приходите от продажбата и балансовата стойност на актива към 

датата на продажбата. Те се посочват нетно, в “други доходи и загуби от дейността, нетно”. Частта от 

резерва от преоценки, отнасяща се за продадения актив, се прехвърля директно към “натрупани 

печалби” в отчета за промените в собствения капитал.  

 

2.13. Нематериални активи 

Нематериалните активи са представени в консолидирания финансов отчет по цена на 

придобиване (себестойност), намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка. 

Нематериалните активи на дружествата от групата включват индустриална и интелектуална 

собственост, права за ползване на софтуер и репутация от придобиването на дъщерни предприятия. 

Репутацията не се амортизира. 

За останалите нематериални активи се прилага линеен метод на амортизация при определен 

полезен живот: 

 10 г. - за търговските марки; 

 10 г. – за правата върху индустриална собственост;  

 4 г. - за програмните продукти.  

 Балансовата стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за обезценка, когато са 

налице събития или промени в обстоятелствата, които посочват, че балансовата стойност би могла да 

надвишава възстановимата им стойност. Тогава загубата от обезценка се признава в резултата за 

текущия период.  

Нематериалните активи се отписват при изваждането им от употреба или продажба.  
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2.14. Инвестиционни имоти  

Инвестиционни имоти, са имоти, държани по – скоро за получаване на приходи от наем или за 

увеличение на стойността на капитала, или и за двете, но не с цел продажба в обичайната дейност, 

използване за производство и доставка на стоки и услуги или за административни цели.  

Инвестиционните имоти първоначално се оценяват по цена на придобиване, а последващо по 

справедлива стойност, като промените се признават в печалби и загуби. Цената на придобиване 

включва всички разходи, директно свързани с придобиването на инвестиционни имот.  

2.15. Нетекущи активи държани за продажба 

Нетекущи активи се класифицират като държани за продажба, ако тяхната балансова стойност 

ще бъде възстановена чрез продажба, а не чрез продължаваща употреба в дейността на Групата. Това 

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

активът/групата нетни активи е/са налични за незабавна продажба в неговото настоящо състояние. 

Също така ръководството е ангажирано със сделка за продажба, която се очаква да бъде изпълнена в 

рамките на една година от датата на класифициране на актива в тази група или активно търси 

купувач. 

Нетекущите активи, класифицирани като държани за продажба, се представят във финансовия 

отчет отделно и се оценяват по по-ниската от балансовата стойност и справедливата стойност, 

намалена с разходите по продажбата. 

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

активите, държани за продажба.  

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

амортизирането им. 

От датата, на която критериите за класификация на актива/групата нетни активи като 

държан/и за продажба вече не се удовлетворяват, се преустановява класифицирането му/им като 

актив/и държан/и за продажба и същият/те се оценява/т по по-ниската от неговата/тяхната балансова 

стойност преди активът/ите да е/са бил/били класифициран/и като държан/и за продажба, коригирана 

с амортизации и/или преоценки, които биха били признати, ако активът/ите не е/са бил/били 

признат/и като държан/и за продажба, и неговата/тяхната възстановима стойност. 

  

2.16. Материални запаси 

Материалните запаси са оценени в консолидирания финансов отчет по по-ниската от: 

себестойност и нетната реализуема стойност.  

Разходите, които се извършват, за да доведат даден продукт (запас) в неговото настоящо 

състояние и местонахождение, се включват в цената на придобиване (себестойността), както следва: 

 суровини и материали в готов вид – всички доставни разходи, които включват покупна цена, 

разходи, свързани с услуги по изкупуване на суровина (тютюн), вносни мита и такси, транспортни 

разходи, невъзстановяеми данъци и други разходи, които допринасят за привеждане на материалите в 

готов за тяхното използване вид; 

 готова продукция и незавършено производство – преките разходи на материали и труд и 

приспадащата се част от производствените непреки разходи при нормално натоварен капацитет на 

производствените мощности, с изключение на административните разходи, курсовите разлики и 

разходите по привлечени финансови ресурси. 

 Включването на постоянните общопроизводствени разходи в себестойността на 

произвежданата продукция се извършва на базата на нормалния капацитет на производствените 

мощности.  
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Избраните от Групата бази за разпределението им по продукти са: 

 за цигарено производство – брой (къса) произведена продукция; 

 за производство на МФТ – килограм произведена продукция. 

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

претеглената цена (себестойност). 

Нетната реализируема стойност представлява приблизително определената продажна цена на 

даден актив в нормалния ход на стопанска дейност, намалена с приблизително определените разходи 

по довършването в търговски вид на този актив и приблизително определените разходи за продажба.  

 

2.17. Лизинг 

 

Финансов лизинг 

Лизинговият договор, по силата на който на дружество от Групата се прехвърлят всички 

значими рискове и изгоди от собствеността, се класифицира като финансов лизинг и наетия актив се 

капитализира в отчета за финансовото състояние на лизингополучателя като се представя като имоти, 

машини и съоръжения. При първоначално признаване наетите активи се отчитат по по-ниската от 

справедлива стойност и настояща стойност на минималните лизингови плащания. Минималните 

лизингови вноски по финансов лизинг се разпределят между финансови разходи (лихва) и намаляване 

на неуредените задължения. Финансовите разходи се разпределят към всеки период за времето на 

лизинговия срок така, че да се постигне постоянен периодичен лихвен процент на остатъка от 

задължението. 

Придобитите под финансов лизинг активи се амортизират на база полезния живот на актива и 

в рамките на лизинговия срок. 

 

 Оперативен лизинг 

Лизинг, при който наемодателят продължава да притежава съществената част от всички 

рискове и стопански изгоди от собствеността върху дадения актив се класифицира като оперативен 

лизинг. Плащанията, респ. постъпленията по оперативния лизинг се признават като разходи, респ. 

приходи в отчета за доходите на база линеен метод за периода на лизинга. Първоначално направените 

преки разходи във връзка с договарянето и уреждането на оперативния лизинг, се добавят към 

балансовата стойност на отдадените активи и се признават на базата на линейния метод в 

продължение на срока на лизинга. 

 

2.18 Провизии 

Провизии се признават, когато Групата има настоящо (конструктивно или правно) задължение 

в резултат на минало събитие и е вероятно, че погасяването/уреждането на това задължение е 

свързано с изтичане на поток ресурси, съдържащ икономически ползи. Провизии се признават, при 

условие, че може да се направи надеждна оценка на стойността на задължението, определена на база 

най-добрата приблизителна преценка на ръководството към края на отчетния период за разходите, 

необходими за уреждането на съответното задължение. Когато падежът на задължението е 

дългосрочен приблизителната оценка се дисконтира с процент (преди облагане с данъци), който 

отразява стойността на парите във времето и специфичните за задължението рискове.  

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

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

ще се възстановят, ако дружеството уреди задължението си. В отчета за доходите, разходите 

отнасящи се за провизии, се представят намалени със сумата на възстановените разходи. 
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2.19. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово 

законодателство 

Краткосрочни доходи на персонала  
 

Краткосрочните доходи за персонала под формата на основни и допълнителни 

възнаграждения, социални придобивки, се признават като разход в отчета за доходите в периода, в 

който е положен трудът за тях или са изпълнени изискванията за тяхното получаване, и като текущо 

задължение (след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки) в размер на 

недисконтираната им сума. Дължимите от Групата вноски по социалното и здравно осигуряване се 

признават като текущ разход и задължение в недисконтиран размер, заедно и в периода на 

начисление на съответните доходи, с които те са свързани.    

Към датата на всеки консолидиран финансов отчет, Групата прави оценка на сумата на 

очакваните разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена 

като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се включват приблизителната 

преценка в недисконтиран размер на разходите за самите възнаграждения и разходите за вноски по 

задължителното обществено осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми. 
 

Дългосрочни доходи на персонала 

Съгласно Кодекса на труда и колективните трудови договори, част от дружествата от Групата 

са задължени да изплащат на персонала при настъпване на пенсионна възраст обезщетение. По своите 

характеристики тези плащания представляват планове с дефинирани доходи. 

Изчислението на задълженията за дефинирани доходи се извършва всяка година от 

квалифициран актюер чрез използването на метода на прогнозните кредитни единици. Дружеството 

определя нетния лихвен процент върху нетното задължение по план с дефинирани доходи като 

прилага дисконтовия процент, използван в началото на периода за дисконтиране на задължението до 

нетно задължение по планове с дефинирани доходи. 

Преоценките, възникващи от планове с дефинирани доходи, представляват актюерски печалби 

и загуби, които се признават в друг всеобхватен доход. Нетни разходи за лихви и други разходи, 

свързани с планове за дефинирани доходи, се признават в печалбата или загубата. При промени на 

плана с дефинирани доходи Групата е приела подход за признаване на разхода за минал стаж при 

пенсиониране по възраст и стаж, за средния срок до пенсиониране, считано от датата на влизане в 

сила на промяната в плана. 
 

 

2.20. Акционерен капитал и резерви 

Булгартабак - Холдинг АД е акционерно дружество и е задължено да регистрира в Търговския 

регистър определен размер на акционерен капитал, който да служи като обезпечение на вземанията 

на кредиторите на Дружеството. Акционерите отговарят за задълженията на Дружеството до размера 

на своето акционерно участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в 

производство по ликвидация или несъстоятелност. 

Дружеството отчита основния си капитал по номинална стойност на регистрираните в съда 

акции. 
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Съгласно изискванията на Търговския закон и устава Дружеството е длъжно да формира 

резерв „фонд Резервен“ за сметка на: 

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

една десета част от акционерния капитал или по-голяма част, определена по решение на Общото 

събрание на акционерите;   

 средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (премиен 

резерв); 

 други източници, предвидени по решение на Общото събрание на акционерите. 

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

предходни години. Когато средствата във фонда надхвърлят 1/10 от капитала, средствата над тази 

сума могат да бъдат използвани за увеличаване на акционерния капитал или изплащане на дивиденти. 

По решение на общото събрание на акционерите Дружеството образува други фондове (например 

фонд „Други резерви“) за сметка на неразпределената печалба от предходни периоди или от други 

източници. Средствата от тези фондове могат да се използват в зависимост от волята на общото 

събрание на акционерите. 

Преоценъчният резерв е формиран от положителната разлика между балансовата стойност 

на имотите, машините и съоръженията и техните справедливи стойности към датата на извършване на 

преоценката. Ефектът на отсрочените данъци върху преоценъчния резерв е отразен директно за 

сметка на този резерв. Преоценъчният резерв се прехвърля към натрупани печалби, когато активите 

са напълно амортизирани или напускат патримониума на Групата при тяхната продажба или друга 

форма на изваждане от употреба.  

Резервът от преизчисление във валутата на представяне на чуждестранна дейност 

възниква от нетните ефекти от превалутирането на отчетите на дъщерните дружества в чужбина от 

техните функционални валути в български лев, с цел тяхното консолидиране (Приложение 23). 

 

2.21. Данъци върху печалбата 

Текущите данъци върху печалбата се определят в съответствие с изискванията на 

българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната 

данъчна ставка за 2013 г. е 10 % (2012 г.: 10 %).   

Отсрочените данъци върху печалбата се определят чрез прилагане на балансовия пасивен 

метод за всички временни разлики на всяко консолидирано дружество към края на отчетния период, 

които съществуват между балансовите стойности и данъчните основи на отделните активи и пасиви, 

вкл. за породените от консолидационните корекции. 

Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики.  

Отсрочените данъчни активи се признават за всички приспадащи се временни разлики и за 

неизползваните данъчни загуби до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и да бъде 

генерирана в бъдеще достатъчна облагаема печалба от съответното консолидирано дружество или да 

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

временни разлики.  

Балансовите стойности на всички отсрочени данъчни активи се преглеждат в края на всеки 

отчетен период и се редуцират до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и да се 

генерира достатъчно облагаема печалба или проявяващи се през същия период облагаеми временни 

разлики, от която те да могат да бъдат приспаднати или компенсирани. 

Отсрочените данъци, свързани с обекти, които са отчетени в друг всеобхватен доход, се 

отнасят директно към съответния капиталов компонент.  
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Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които се очаква 

да се прилагат за периода, през който активите ще се реализират, а пасивите ще се уредят (погасят) на 

база данъчните закони, които са в сила или в голяма степен на сигурност се очаква да са в сила.  

Към 31.12.2013 г. отсрочените данъци върху печалбата са оценени при ставка, валидна за 2014 

г. - 10 % (31.12.2012 г.: 10 % за 2013 г.). 

 

2.22. Нетна печалба на акция 

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

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

средно-претегления брой на държаните обикновени акции за периода. 

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

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

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

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

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

потенциални акции с намалена стойност.    

2.23. Финансови инструменти 

 

2.23.1. Финансови активи  

Дружествата от Групата класифицират своите финансови активи в следните категории: 

“кредити и вземания” и “инвестиции на разположение за продажба”. Класификацията е в зависимост 

от същността и предназначението на финансовите активи към датата на тяхното придобиване. 

Ръководството определя класификацията на финансовите активи на дружествата към датата на 

първоначалното им признаване в отчета за финансовото състояние. 

Обичайно дружествата признават в отчета за финансовото състояние финансовите активи на 

датата, на която стават страна по договорните условия за придобиването на финансовия актив. 

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

случаи на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, 

преките разходи по транзакцията.  

Финансовите активи се отписват от отчета за финансовото състояние на дружествата, когато 

правата за получаване на парични потоци от тези активи са изтекли, или са прехвърлени и те са 

прехвърлили съществената част от рисковете и ползите от собствеността върху актива на други 

дружества (лица). Ако дружествата продължават да държат съществената част от рисковете и ползите 

асоциирани със собствеността на даден трансфериран финансов актив, те продължават да признават 

актива в отчета за финансовото състояние, но признават също и обезпечено задължение (заем) за 

получените средства. 

 

а) Финансови активи на разположение за продажба 

Финансовите активи на разположение за продажба са недеривативни финансови активи, които 

са определени като на разположение за продажба или не са класифицирани в друга група. Обичайно 

за Групата те са акции в други дружества, които не се котират или ограничено се котират на борсата, 

придобити с инвестиционна цел и се включват към нетекущите активи.  

Финансовите активи на разположение за продажба на Групата се оценяват по цена на 

придобиване в случаите, в които инвестициите са в капиталови инструменти, които нямат котирана 

пазарна цена на активен пазар и справедливата им цена не може да се определи надеждно. В края на 

отчетния период се прави преглед за съществуването на индикации за обезценка. (Приложение № 

2.24.6)  
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б) Кредити и вземания  

Вземанията и предоставените кредити (парични заеми) са недеривативни финансови активи с 

фиксирани или установими плащания, които не се котират на активен пазар. Първоначално 

вземанията и предоставените заеми се признават в отчета за финансовото състояние по справедливата 

им стойност.. Последващо те се оценяват по тяхната амортизируема стойност определена чрез 

прилагането на метода на ефективната лихва, намалена с направена обезценка. Тези активи се 

включват в групата на текущите активи, когато матуритетът им е в рамките на 12 месеца или в един 

обичаен оперативен цикъл на съответното дружество, а останалите – като нетекущи. Тази група 

финансови активи включва: вземания от клиенти, други вземания от контрагенти и трети лица, 

парични средства и парични еквиваленти (текущи и срочни депозитни сметки в банки).  

Лихвеният доход по предоставените заеми, вземанията и депозитните сметки се признава 

пропорционално на времевия период на база ефективна лихва, освен при краткосрочните вземания до 

12 месеца, където признаването на такава лихва е прието за несъществено в рамките на обичайните 

кредитни условия. Той се представя в отчета за доходите към “други доходи / (загуби) от дейността, 

нетно” или към “финансови приходи”. 

 В края на всеки отчетен период дружествата оценяват дали са настъпили събития и 

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

група активи има обезценка. (Приложения № 2.24.6, и 10). 

Балансовата стойност на вземанията, за които е преценено, че е необходимо да се направи 

обезценка, се коригира чрез използването на корективна сметка, в която се натрупват всички 

обезценки, а сумата на загубата от обезценка за периода се признава в отчета за доходите към 

показателя „Начислена (възстановена) обезценка на вземания. В случаите на последващо 

възстановяване на обезценка, то се посочва към същия показател за сметка на намаление на 

коректива.  

 

 Парични средства и еквиваленти 

Паричните средства включват касовите наличности, наличностите на парични средства в 

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

банки, чийто оригинален матуритет е до 3 месеца.  

За целите на съставянето на отчета за паричните потоци: 

 паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени 

брутно, с включени косвени данъци (ДДС и акцизи); 

 лихвите по получени инвестиционни кредити са включени като плащания за финансова 

дейност, а лихвите свързани с кредити, обслужващи текущата дейност се включват към паричните 

потоци от оперативна дейност; 

 получените лихви по предоставени срочни депозити с инвестиционна цел (до 3 месеца), са 

включени като постъпления от инвестиционна дейност; 

 начислените лихви по срочни депозити в банки (с оригинален матуритет до 3 месеца) и трайно 

блокираните парични средства (за обезпечение по банкови гаранции, по съдебни производства и др.) 

се представят в отчета за финансовото състояние като част от паричните средства и еквиваленти. 

 платеният ДДС по покупки на дълготрайни активи се посочва като “плащания към 

доставчици” към паричните потоци от оперативна дейност, доколкото той участва и се възстановява 

заедно и в оперативните потоци на дружествата от Групата.  
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Други нетекуши активи 

 Другите нетекущи активи включват лихвоносни нетекущи вземания във връзка с депозирани 

средства по ескроу сметки. Eскроу сметките са с варираща лихва. Печалбите и загубите от тях се 

признават в отчета за доходите като финансови приходи (лихви) или разходи през периода на 

амортизация. (Приложение № 18). 
 

2.23.2 Финансови пасиви 

Финансовите пасиви на дружествата включват заеми (кредити), задължения към доставчици и 

други контрагенти. Първоначално те се признават в отчета за финансовото състояние по справедлива 

стойност на датата на сделката, нетно от преките разходи по транзакцията на база полученото, а 

последващо – по амортизируема стойност чрез прилагане на метода на ефективната лихва.  

Краткосрочните задължения, които са безлихвени, се оцененяват по първоначалната им 

стойност, тъй като ефектът от дисконтирането е незначителен (Приложение 28). 

Отписване на финансов пасив се извършва само когато той е погасен, т.е. когато 

задължението, определено в договора, е отпаднало, анулирано или срокът му е изтекъл.  

 

2.24 Преценки от определящо значение при прилагане счетоводната политика на Групата. 

Ключови приблизителни оценки и предположения с висока несигурност.  

Съставянето на консолидирания финансов отчет изисква ръководството на Групата да прави 

преценки, приблизителни оценки и предположения, които оказват влияние върху отчетените 

стойности на активите, пасивите, приходите и разходите (като в условия на финансова криза 

несигурностите са по-значителни). Всяка несигурност по отношение на тези приблизителни оценки и 

предположения би могла да доведе до резултати, които да изискват в бъдеще корекция в балансовата 

стойност на засегнатите активи и пасиви. 
 

Предположенията и направените допускания се преразглеждат регулярно. Корекциите по тях 

се признават в консолидираните финансовите отчети за периода, в който това е извършено и във 

всички следващи периоди. 

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

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

представена по-долу.  

Оценяване по справедлива стойност 
 

Групата прилага МСФО 13 „Оценяване по справедлива стойност“ за първи път през 

настоящия отчетен период. Стандартът въвежда единна база за оценяване на справедлива стойност и 

насоки за оповестяването й, без да променя изискванията на други стандарти по отношение на това, 

за кои позиции следва да се прилага и оповестява справедлива стойност.  

За целите на финансовото отчитане МСФО 13  дефинира справедливата стойност като цената, 

която би била получена при продажбата на актив или платена при прехвърлянето на пасив в обичайна 

сделка на основен пазар на датата на оценяване при текущи пазарни условия. Според МСФО 13 

справедливата стойност е цената при продажба, независимо от това дали информацията е получена 

директно от пазарна сделка или чрез използването на друга оценъчна техника.    
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МСФО 13 има широк обхват като се прилага както за финансови така и за нефинансови 

инструменти, за които други стандарти изискват или допускат отчитане по справедлива стойност. 

Стандартът не изисква промени в оповестяването за предходни периоди.  

Освен допълнителните оповестявания, приложението на МСФО 13 няма съществено влияние върху 

сумите, отчетени в настоящия  финансов отчет. 

Когато оценява справедливата стойност на актив или пасив, Групата използва наблюдаеми 

данни, доколкото е възможно. Справедливите стойности се категоризират в различни нива в 

йерархията на справедливите стойности на базата на входящите данни в техниките за оценка, както 

следва: 

 Ниво 1: котирани цени (некоригирани) на активни пазари за сходни активи или 

пасиви.  

 Ниво 2: входящи данни различни от котирани цени, включени в Ниво 1, които, пряко 

(т.е. като цени) или косвено (т.е. получени от цени), са достъпни за наблюдаване за 

актива или пасива.  

 Ниво 3: входящи данни за актива или пасива, които не са базирани на наблюдаеми 

пазарни данни (ненаблюдаеми входящи данни). 

Ако входящите данни, използвани за оценка на справедливата стойност на актива или пасива, 

могат да се категоризират в различни нива от йерархията на справедливите стойности, тогава 

оценката на справедливата стойност се категоризира в нейната цялост в това ниво от йерархията на 

справедливите стойности, чиято входяща информация е от значение за цялостната оценка.  

Групата признава трансфери между нивата на йерархията на справедливите стойности към 

края на отчетния период, през който е станала промяната. 
 

2.24.1. Актюерски изчисления за сегашната стойност на дългосрочните задължения към 

персонала при пенсиониране 

  При определяне на сегашната стойност на дългосрочните задължения към персонала при 

пенсиониране са използвани изчисления на квалифицирани актюери, базирани на предположения за 

смъртност, темп на текучество на персонала, бъдещо ниво на работни заплати и дисконтов фактор 

определен на база ефективен годишен лихвен процент, основаващ се на доходността на емисиите на 

дългосрочните ДЦК (с 10-годишен матуритет).  Приложените предположения са преценени от 

ръководството като разумни и уместни за Групата. (Приложения № 8 и 26). 
 

 

2.24.2 Преоценени стойности на имоти, машини и съоръжения 

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

справедлива стойност да се извършва обичайно на 5-годишен период, тъй като ръководството счита, 

че това е разумен период за проява на по -типичните тенденции и промени в цените на имотите и 

другите основни съоръжения, оборудвания и машини. Когато обаче, тяхната справедлива стойност се 

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

кратки периоди. Такива преоценки са направени към 31.12.2000 г., към 31.12.2005 г., към 31.12.2009 

г., към 31.12.2010 г. и към 31.12.2011 г. 
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Оценъчните техники, приложени при определянето справедливата стойност на Имоти, 

машини и съоръжения на Дружеството съответстват на ниво 3 от въведената с МСФО 13 Йерархия на 

справедливите стойности по отношение на всички финансови и нефинансови активи и пасиви, 

попадащи в обхвата на стандарта. Справедливата стойност се определя на база, изготвени оценки от 

външни оценители при претегляне на различните оценителски методи в зависимост от вероятността 

за сбъдване на заложените хипотези при прилагане на въведената от МСФО 13 презумпция за 

определяне на справедливата стойност на база на пазарните очаквания за максимизиране на 

стойността на актива в зависимост от употребата му. Съответно основна тежест при оценката на по-

горе изброените активи, поради тяхната същност се дава на метода на сравнителните продажби, 

допълвани от приходния подход и подхода базиран на разходите за придобиване на активите при 

определяне на справедливата стойност. 

               Значимите ненаблюдаеми входящи данни при прилагане на тези подходи са следните: 

- Разходи за стопанисване на имота, машината или съоръжението като процент от брутния 

му годишен приход; 

- Норма на възвращаемост на приходите от имота;  

-      Коригиращи коефициенти по отношение на аналогични пазарни сделки.   

Взаимовръзка между ключови ненаблюдаеми входящи данни и справедлива стойност 

Определената справедлива стойност ще се увеличи (намали) ако: 

 процентът на разходите за стопанисване е по-нисък (по-висок); 

 нормите на възвращаемост се понижат (увеличат); 

 коригиращите коефициенти се увеличат (понижат). 

 

Към 31.12.2013 г. ръководството на Групата е направило преглед на справедливите стойности, 

определени от независими лицензирани оценители на земите, сградите, машините, съоръженията, 

транспортните средства и стопанския инвентар, с цел установяване на съществуването на условия за 

извършване на преоценка. Въз основа на прегледа за преоценка ръководството е установило, че за 

активите от групите „Земи“ и „Сгради“ в дружеството в ликвидация Хасково Табак АД са налице 

условия за извършване на нова преоценка на същите, тъй като тяхната справедливата стойност 

съществено се различава от балансовата им стойност.  

Към 31.12.2013 г. е извършена оценка на тези сгради и земи до справедлива стойност на база 

ликвидационна оценка от независими лицензирани оценители, като са отчетени ефекти от преоценка 

и обезценка. (Приложения 2.12 и 14). 

Следните методи са приложени от оценителите при определяне на нетната реализируема 

стойност на активите към 31.12.2013 г.: 

 Земя – пазарен подход чрез “метод на пазарните аналози”; 

 Сгради – пазарен и приходен подходи за всички имоти, за които има данни за пазарни 

свидетелства; за производствени /специализирани/ сгради са приложени приходен и разходен 

подходи чрез методите на “възстановителната стойност” и “ приходната стойност”. 
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2.24.3 Обезценка на на имоти, машини и съоръжения 

Към датата на всеки отчет в Групата се организира преглед за обезценка на земите, сградите, машините, 

съоръженията, оборудването и транспортните средства.  

Към 31.12.2013 г. е направен преглед на дълготрайните материални активи. В резултат на този 

преглед за обезценка Групата не е установила съществени отклонения на балансовите стойности на 

активите от тяхната възстановима стойност, освен за активите от група „Сгради“ в дружеството в 

ликвидация Хасково Табак АД.   

 Към 31.12.2012 г. е направен преглед на дълготрайните материални активи. На базата на този 

преглед, ръководството е взело решение да отчете обезценка на машини и разходи за придобиване на 

ДМА.  

Размерът на обезценката е определен като разлика между балансовата и определената 

възстановима стойност на активите. (Приложения № 2.12, 10 и 14). 

 

 

2.24.4 Справедлива стойност на инвестиционни имоти 

Оценъчните техники, приложени при определянето справедливата стойност на 

Инвестиционните имоти на Групата съответстват на ниво 3 от въведената с МСФО 13 Йерархия на 

справедливите стойности по отношение на всички финансови и нефинансови активи и пасиви, 

попадащи в обхвата на стандарта. (Приложения 2.14 и 16). Справедливата стойност се определя на 

база, изготвени оценки от външни оценители, имащи призната професионална квалификация и 

скорошен опит с оценяването на имоти с местонахождение и категория сходни на оценяваните, при 

претегляне на различните оценителски методи в зависимост от вероятността за сбъдване на 

заложените хипотези при прилагане на въведената от МСФО 13 презумпция за определяне на 

справедливата стойност на база на пазарните очаквания за максимизиране на стойността на актива в 

зависимост от употребата му. Независимите оценители определят справедливата стойност на 

инвестиционните имоти на Дружеството на всеки 12 месеца.  Съответно основна тежест при оценката 

на по-горе изброените активи, поради тяхната същност се дава на метода на сравнителните продажби, 

допълвани от приходния подход  и подхода базиран на разходите за придобиване на активите  при 

определяне на справедливата стойност. 

         Значимите ненаблюдаеми входящи данни при прилагане на тези подходи са следните: 

- Разходи за стопанисване на имота, машината или съоръжението като процент от брутния 

му годишен приход; 

- Норма на възвращаемост на приходите от имота;  

-      Коригиращи коефициенти по отношение на аналогични пазарни сделки.   

Взаимовръзка между ключови ненаблюдаеми входящи данни и справедлива стойност 

Определената справедлива стойност ще се увеличи (намали) ако: 

 процентът на разходите за стопанисване е по-нисък (по-висок); 

 нормите на възвращаемост се понижат (увеличат); 

 коригиращите коефициенти се увеличат (понижат). 
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2.24.5 Обезценка на материални запаси 

Обезценка на тютюни 

Към края на всеки отчетен период в Групата се извършва преглед и анализ на наличните 

тютюни от комисия, в която участват специалисти по тютюните от съответното дружество и от 

Булгартабак - Холдинг АД. Комисията прави преглед на всички налични тютюни по отношение на 

основните показатели - еднородност, влагосъдържание, търговски вид и т.н. и определя експертни 

цени. Предложените цени са съобразени с достигнатите цени по сключени договори за реализация на 

вътрешния и външните пазари, динамиката на търсене и предлагане на тютюневия пазар, както и с 

последните ценови равнища и тенденции при сделки с аналогични тютюни. За изчислението на 

нетната реализируема стойност на отделните видове тютюн, от експертно определената продажна 

цена се изключват предполагаемите преки разходи, свързани с продажбата.  

Ако на база на прегледа се установи, че отчетната стойност на тютюните е по-висока от 

тяхната нетна реализируема стойност, наличните необвързани с производствената програма за 

влагане в производството през следващите две години или с договори за реализация тютюни се 

обезценяват (Приложения № 2.16 и 10). 

 

Обезценка на резервни части 

Към края на отчетния период в Групата се извършва преглед и анализ на резервните части от 

гл. т. на обездвиженост и нормални производствени запаси, необходими за безпрепятствено и 

нормално функциониране на производствения процес, както и обвързаност на резервните части с 

използваните в Групата машини и оборудване. Този преглед се извършва от комисия от технически 

специалисти и на базата на него тя прави при необходимост предложение за обезценка. Политиката 

на Групата е да се извършва обезценка на резервни части: 

 предназначени за машини и оборудване, които вече не се използват в дейността на Групата; 

 обездвижени и залежали резервни части за по-дълъг период от време, за които преценката на 

ръководството е, че няма да бъдат реално използвани в производствения процес. 

Обезценката се извършва до 100 % от отчетната стойност на съответните резервни части или 

до цена за вторични суровини.  (Приложения № 2.16 и 10). 

 

Обезценка на спомагателни материали  

Към края на отчетния период комисия от специалисти в Групата извършва преглед на 

наличните спомагателни материали. При прегледа се прави анализ за залежалостта на спомагателните 

материали.  

През 2013 г. и 2012 г. са отчетени извършени обезценки на спомагателни материали 

(Приложения № 2.16 и 10). 

Обезценка на цигари 

Към края на отчетния период комисия от специалисти в Групата извършва преглед на наличните 

запаси от цигари. При прегледът се прави анализ за залежалост. През 2013 г. и 2012 г. не са отчетени 

обезценки на цигари. (Приложения № 2.16 и 10).  
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2.24.6 Обезценка на финансови активи 

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

ръководството към датата на всеки отчет. Вземанията, които не са събрани в срока, първоначално 

определен съгласно договорните условия и при които са констатирани трудности при тяхното 

събиране, подлежат на анализ за определяне на частта от тях, която е реално събираема, а останалата 

част до номинала на вземането се признава в отчета за доходите като загуба от обезценка. 

Ръководството на Дружеството изготвя приблизителната счетоводна оценка на база анализ за 

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

съгласно договорните условия и на база опита си със съответния контрагент. Допълнително се 

извършва анализ на качеството на наличните обезпечения и се преценява до каква степен 

събираемостта на вземанията е гарантирана, в това число и чрез бъдещо реализиране на 

обезпечението.  

Обезценка на инвестиции на разположение за продажба се извършва, когато дружествата от 

Групата установят, че тяхната балансова стойност е по-висока от тяхната очаквана възстановима 

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

признава в резултата за текущия период.  

През 2013 г. и през 2012 г. са отчетени обезценки на финансови активи (Приложения № 10 и 

20).  

  

 

2.24.7 Имоти, отдадени под оперативен лизинг 

Групата отдава под наем (оперативен лизинг) собствени дълготрайни материални активи.  

Тези имоти не са третирани като инвестиционни, тъй като: 

 отдадените наемни площи представляват незначителна част от общата площ на имотите; 

 отдадените под наем части от имотите не могат да бъдат разграничени; 

 договорите за наем са сключени за определен период от време (до 5 г.) (Приложения № 32). 

 

 

3. ПРЕУСТАНОВЕНА ДЕЙНОСТ 

 

Към края на отчетния период,  Ръководството на Групата е приело план за продажба 

дружеството „Табак Маркет“ АД, при наличието на съответните благоприятни условия за това. В 

рамките на първото тримесечие на 2014г. е постигната договореност за продажба на всички 

притежавани от Групата акции (представляващи общо 100%  от капитала) на дружеството „Табак 

Маркет“ АД на купувачи извън групата Булгартабак. Договорените условия за осъществяване на 

продажбите са възникнали през месец март 2014г. и към 27.03.2014г. 100% от акциите на Табак 

Маркет АД, са прехвърлени на купувачите.  

Съответно, дружеството „Табак Маркет“ АД и неговите дъщерни предприятия „Елиза 1999 

ЕООД“ и „Разпространение на печата АД“  са представени в настоящия отчет, като група за 

изваждане от употреба, държана за продажба. 

Дружествата „Комекс 92” ЕООД, „Вест Прес РА” ЕООД и „Национална Агенция 

Разпространение” ЕАД са придобити от „Табак Маркет“ АД след момента в който  Ръководството на 

Групата е приело плана за продажбана дружеството майка. Съответно тези дружества удовлетворяват 

критериите за класифициране като държана за продажба при придобиването и за тях съответно не се 

изисква оповестяване на основните групи активи и пасиви. 

Справедливата стойност на подлежащото на получаване възнаграждение , намалена с 

разходите за продажба на Групата „Табак Маркет“ АД е по – висока от нетните им активи.  
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Анализът на финансовия резултат от преустановена дейност и нетното изменение в паричните потоци 

заедно със сравнителните данни са представени както следва: 

 

 31.12.2013  31.12.2012 

 BGN '000  BGN '000 

Нетни парични потоци от оперативната дейност (2,815)  (108,174) 

Нетни парични потоци използвани в 

инвестиционната дейност (20,211)  (4,321) 

Нетни парични потоци използвани във 

финансовата дейност 20,998  118,731 

Нетно (намаление) / увеличение на паричните 

средства и паричните еквиваленти (2,028)  6,236 

Парични средства и парични еквиваленти на 

1 януари 6,862  626 

Парични средства и парични еквиваленти на 

31 декември                  4,834       6,862 

 

 

Резултат на 

Групата Табак 

Маркет преди 

елиминации 

към 31.12.2013 

 Елиминирани 

приходи и разходи 

между Групата 

Табак Маркет  и 

Групата 

Булгартабак 

 
Резултат на 

Групата Табак 

Маркет след 

елиминации към 

31.12.2013 

 BGN '000  BGN '000  BGN '000 

Приходи                 42,890       (5,863)                 37,027      

Други доходи и загуби от дейността, нетно                       331       -                       331      

Разходи за материали                (2,659)       -                 (2,659)      

Разходи за персонала                (8,283)       -                 (8,283)      

Разходи за амортизация                   (867)       -                    (867)      

Разходи за външни услуги                (8,817)       474                 (8,343)      

Отчетна стойност на продадени стоки              (31,157)       31               (31,126)      

Други разходи за дейността                   (681)       -                    (681)      

Загуба от оперативна дейност                 (9,243)       (5,358)                 (14,601)      

 
 

   

 Финансови приходи                   3 345       -                   3 345      

Финансови разходи                (4,733)       266                 (4,467)      

Загуба преди данъци върху печалбата              (10,631)       (5,092)               (15,723)      

 
 

   

 Икономия от данъци                        899       -                       899      

Нетна печалба / (загуба) за годината                (9,732)       (5,092)                 (14,824)      
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Резултат на 

Групата Табак 

Маркет преди 

елиминации 

към 31.12.2012 

 Елиминирани 

приходи и 

разходи между 

Групата Табак 

Маркет  и 

Групата 

Булгартабак 

 

Резултат на 

Групата Табак 

Маркет след 

елиминации към 

31.12.2012 

 BGN '000  BGN '000  BGN '000 

Приходи  8,546  (1,586)  6,960 

Други доходи и загуби от дейността, нетно  3  -  3 

Разходи за материали (420)  -  (420) 

Разходи за персонала (2,439)  -  (2,439) 

Разходи за амортизация (190)  -  (190) 

Разходи за външни услуги (1,560)  3  (1,557) 

Отчетна стойност на продадени стоки (6,056)  -  (6,056) 

Други разходи за дейността (193)  -  (193) 

Загуба от оперативна дейност  (2,309)  (1,583)  (3,892) 

      

Финансови приходи  4  -  4 

Финансови разходи (585)  122  (463) 

Загуба преди данъци върху печалбата (2,890)  (1,461)  (4,351) 

      

Икономия от данъци   389    389 

Нетна печалба / (загуба) за годината (2,501)  (1,461)  (3,962) 
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Основните групи активи и пасиви, класифицирани като държани за продажба на Групата „Табак 

Маркет“ АД в края на отчетния период са както следва: 

 

 31.12.2013 

 BGN '000 

АКТИВИ 

 Нетекущи активи 

 Имоти, машини и съоръжения                25,259      

Нематериални активи                12,096      

в т.ч. репутация 7,677 

Инвестиции в дъщерни дружества                49,375      

Инвестиции в съвместно контролирани дружества                25,000      

Предоставени аванси за придобиване на инвестиции                25,625      

Активи по отсрочени данъци                   1,422      

Други нетекущи активи                  1,703      

              140,480      

Текущи активи 

 Материални запаси                 10,670      

Активи, класифицирани като държани за продажба                  1,699      

Търговски и други вземания                  5,048      

Вземания от свързани лица                20,816      

Други текущи активи                   3,805      

Парични средства и парични еквиваленти                  4,834      

                46,872      

ОБЩО АКТИВИ              187,352      

Елиминирана вътрешногрупова печалба на Група Булгартабак в материалните 

запаси на Табак Маркет 43 

 
 ПАСИВИ 

 Нетекущи задължения 

 Дългосрочни задължения към финансови институции                 17,434      

Задължения към персонала при пенсиониране                        78      

Пасиви по отсрочени данъци 43 

Други нетекущи задължения                  3,305      

                20,860      

Текущи задължения  

 Задължения към доставчици и клиенти                 13,496      

Краткосрочна част на дългосрочни задължения към финансови институции                   1,326      

Други текущи задължения 1,927      

 
               16,749      

ОБЩО ПАСИВИ                37,609      

Елиминирани вътререшногрупови задължения на Групата Табак Маркет към 

Групата Булгартабак 14,858 

НЕТНИ АКТИВИ НА ГРУПА ТАБАК МАРКЕТ 134,928 
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4. ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

През 2013г. Групата Булгартабак придобива контрол над: 

- „Fabrika Duvana“ AD, гр. Баня Лука в Република Сръбска, Босна и Херцеговина чрез 

дъщерното предприятие „Благоевград БТ“ АД; 

- „Разпространение на печата“ АД чрез дъщерното предприятие „Табак Маркет“ АД. 

В края на декември 2013г. „Табак Маркет“ АД  придобива контрол над „Комекс 92” ЕООД, 

„Вест Прес РА” ЕООД и „Национална Агенция Разпространение” ЕАД. Тъй като тези Дружества са 

придобити след като Ръководството на Групата се е ангажирало да продаде дружеството майка - 

„Табак Маркет“ АД съответно тези дружества са придобити изключително с намерение впоследствие 

да бъдат освободени и са класифицирани като нетекущи активи като държани за продажба към датата 

на придобиването. 

На 17 септември 2013 г. чрез няколко отделни транзакции на фондовата борса в Баня Лука, 

Република Сръбска, Босна и Херцеговина Групата придобива контрол над „Fabrika Duvana“ AD, Banja 

Luka, производител и дистрибутор на тютюневи изделия, чрез покупка на 70.60%  от акциите с право 

на глас в дружеството. Към 31.12.2013 г. делът на „Благоевград БТ“ АД в капитала на „Fabrika 

Duvana“ AD е 89.87%. 

Поемането на контрол над „Фабрика Дувана“ АД ще осигури на Групата допълнителни 

конкурентни предимства на CEFTA пазарите.  

През трите месеца до 31 декември 2013 г. дъщерното дружество добави приходи в размер на 

488 х. лв. и загуба в размер на 1,465 х. лв. към резултатите на Групата.  

Прехвърлени възнаграждения 

Прехвърлени възнаграждения включват само пари и общо са в размер на 6,288 х. лв. 

Придобити разграничими активи и поети пасиви  

Следната таблица обобщава признатите суми на придобитите активи и поети пасиви, приети на датата 

на придобиване: 

   2013 

   BGN '000 

Имоти, машини, съоръжения и оборудване   6,760 

Нематериални активи    716 

Материални запаси   2,770 

Търговски вземания   549 

Други текущи активи   223 

Пари и парични еквиваленти   17 

Заеми   (782) 

Отсрочени данъчни задължения   (180) 

Търговски и други задължения   (13,047) 

Други текущи задължения   (9,704) 

Общо придобити разграничими нетни активи   (12,678) 
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Репутация 

Признатата репутация при придобиването се дължи на: 

   2013 

   BGN '000 

Общо прехвърлени възнаграждения   6,288 

Неконтролиращо участие отчетено пропорционално на 

активите и пасивите на придобитото предприятие  

  

(3,990) 

Справедлива стойност на разграничими нетни активи   12,678 

Репутация   14,976 

 

Репутацията се отнася до по-добрите резултати очаквани от обединяването на Дружеството 

със съществуващия бизнес на Групата в резултат на навлизане на нови пазари и разширяване на 

производствените мощности. Отчетената репутация не се очаква да бъде призната за данъчни цели. 

Сделки , които са признати отделно от придобиването на активи и поемането на пасиви в 

бизнес комбинацията 

Към датата на придобиване на контрол е сключен договор за цесия за придобиване вземания 

на трети лица към дъщерното дружество Fabrika Duvana AD, Banja Luka. Договорът води до 

придобиване на вземания общо в размер на 11,153 х.лв. от дъщерното дружество Fabrika Duvana AD, 

Banja Luka и задължения към третото лице общо в размер на 9,857 х. лв. Разликата от 1,296 х. лв. е 

отчетена като приход във връзка с придобиването на търговските вземания. 

 

5. ПРИХОДИ 

 2013  2012  

 BGN '000  BGN '000 

    

Вътрешен пазар 78,706  78,968 

Износ 393,741  396,831 

Общо 472,447  475,799 

 

Продажби по видове продукти и услуги - вътрешен пазар 2013   2012  

 BGN '000  BGN '000 

    

Тютюн и тютюневи изделия 78,018   78,885  

Стрипсиране на тютюн 682  - 

Други 6  83 

Общо 78,706  78,968 

 

Продажби по видове продукти и услуги – износ 2013  2012  

 BGN '000  BGN '000 

    

Тютюн и тютюневи изделия 393,594   396,818  

Търговия на едро - стоки 129   -  

Други 18   13  

Общо 393,741   396,831  



ГРУПА БУЛГАРТАБАК 

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 година 

 

 

 

36 

6. ДРУГИ ДОХОДИ И ЗАГУБИ ОТ ДЕЙНОСТТА, НЕТНО 

 

 2013   2012  

 BGN '000  BGN '000 
    

Отписани задължения 30,464  117 

Приходи във връзка с придобиване на търговски вземания 1,296  - 

Реинтегрирани провизии за задължения 1,114  272 

Печалба от наеми 931  1,065 

Приходи от отпадъчни материали 905  38 

Нетна разлика от промяна на валутни курсове на парични средства, 

търговски вземания и задължения 640  (287) 

Печалба от услуги със съпътстващ характер 108  - 

Получени лихви по разплащателни сметки 429  2,167 

Печалба от продажба на материали 384  (355) 

Приходи от лихви и неустойки по договори 70  118 

Получени застрахователни обезщетения 33  25 

Печалба от продажба на дълготрайни активи 22  139 

Излишъци на активи 18  38 

(Загуба) / печалба от продажба на стоки (31)  - 

Присъдени вземания -  94 

Реинтегрирани провизии за дългосрочни задължения към персонала -  13,636 

Други 62  284 

Общо 36,445  17,351 

 

Отписаните задълължения, включват задлъжения с изтекъл давностен срок.  

 

7. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 

 

 2013   2012 

 BGN '000  BGN '000 
    

Суровини 249,802  220,927 

Горива и енергия 8,480  8,791 

Рекламни материали 4,036  1,378 

Резервни части 4,010  3,993 

Вода 306  379 

Канцеларски материали и консумативи 260  494 

Инвентар 187  321 

Работно облекло 139  118 

Други 1,265  648 

Общо 268,485  237,049 
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8. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 

 

 2013   2012  

 BGN '000  BGN '000 

    

Текущи заплати и възнаграждения 53,143  54,176 

Вноски за социално осигуряване 6,998  6,833 

Социални придобивки и плащания 4,402  4,414 

Начисления за неизползван платен отпуск 868  753 

Безплатна храна по нормативен акт 659   929 

Суми за обезщетения на персонала 625  5,489 

Начислени суми за дългосрочни задължения на персонала 433  - 

Общо 67,128  72,594 

 

 

9. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 

 

 2013   2012 

 BGN '000  BGN '000 

    

Реклама 9,626  5,665 

Консултантски услуги 5,622  4,217 

Регистрации на търговски марки 3,438  2,629 

Охрана 2,951  2,668 

Наеми 2,270  1,755 

Данъци и такси 1,549  1,350 

Оперативен лизинг на автомобили 932  614 

Ремонт и поддръжка 797  1,151 

Разходи за услуги по нетрудови правоотношения 703  2,135 

Комуникационни услуги 670  483 

Митнически и други такси 572  715 

Застраховки 520  422 

Маркетинг услуги 512  - 

Абонаменти 438  30 

Обучениена персонал 389  112 

Поддръжка на софтуер 334  7 

Транспорт 331  671 

Продуктова такса 280  83 

Преводачески услуги 114  116 

Банкови такси за текущо обслужване 111  44 

Посредническо възнаграждение -  22,545 

Други 686  945 

Общо 32,845   48,357 
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10. НАЧИСЛЕНА / (ВЪЗСТАНОВЕНА) ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ 

 

 
 

            2013   2012 

 BGN '000  BGN '000 
    

Начислена / (възстановена) обезценка на материални запаси, в т. ч. 228  (1,255) 

Обезценка на спомагателни материали 207  842 

Обезценка на други материали 21  214 

Обезценка на тютюни -  224 

Обезценка на резервни части   110 

Възстановена обезценка на резервни части -  (2,645) 

    

Начислена / (възстановена) обезценка на имоти, машини и  

съоръжения 1,748  877 

    

Начислена / (възстановена) обезценка на вземания 100  (51) 

Обезценка на вземания от клиенти 61  4 

Възстановена обезценка на вземания  от клиенти (4)  (92) 

Обезценка на други вземания 49  90 

Възстановена обезценка на други вземания (6)  (53) 

    

Общо 2,076  (429) 

 

 

11. ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА 

 2013  2012 

 BGN '000  BGN '000 
    

Служебни пътувания 2,379  1,087 

Дарения 1,890  3,476 

Представителни разходи 1,140  565 

Фири, брак и липси на активи 852  868 

Акцизи и ДДС за сметка на групата 947  1,551 

Лихви, глоби и неустойки по задължения към бюджета 695  1,237 

Отписани вземания 169   14 

Лихви, санкции и неустойки към контрагенти 103  3 

Обезщетения и лихви по съдебни дела 37  3 

Разходи за провизии -  150 

Други 820  416 

Общо 9,032   9,370 
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12. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ / (РАЗХОДИ) 

 

 2013   2012 

 

BGN 

'000  

BGN 

'000 
    

Финансови приходи, по видове:    

 Положителни курсови разлики от операции с деривативни инструменти 923  - 

 Приходи от лихви и неустойки по парични заеми 31   20  

 Приходи от лихви по срочни депозити с инвестиционна цел 33  426 

 Положителни курсови разлики от преоценка на валутни кредити и депозити с 

инвестиционна цел 10  - 

 Други финансови приходи -  20 

   Общо 997   466  
    

Финансови разходи, по видове:    

 Разходи за лихви по получени кредити (5,354)  (1,381) 

 Банкови такси по гаранции и получени кредити (1,010)  (315) 

 Отрицателни курсови разлики от операции с деривативни инструменти (203)  - 

 Отрицателни курсови разлики от преоценка на валутни  

  кредити и депозити (109)  (4) 

 Други финансови разходи (41)  (90) 

  Общо (6,717)  (1,790) 
    

Финансови позиции, нетно (5,720)  (1,324) 

 

 

13. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ  

 

Основните компоненти на разхода за данъци върху печалбата за годините, завършващи на 31 

декември са: 

 

 

  2013  2012 

  BGN '000  BGN '000 

Отчет за доходите      

     

Данъчна печалба за годината по дaнъчни декларации  55,950  72,212 

Текущ разход за данъци върху печалбата за годината – 10 %  

(2012 г.: 10 %)  5,611  7,246 

     

Отсрочени данъци върху печалбата от:     

Възникване и обратно проявление на временни разлики  1,052  2,888 

Общо разход за данъци върху печалбата, отчетени в отчета за 

доходите   
6,663  10,134  
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  2013  2012 

  BGN '000  BGN '000 

Равнение на разхода за данъци върху печалбата, определен спрямо 

счетоводния резултат     

     

Счетоводна печалбa за годината   91,622  103,888 

Данъци върху печалбата – 10 % (2012 г.: 10 %)  9,162  10,389 

Ефект от данъчна ставка в чужди юрисдикции  (517)  (190) 

Постоянни разлики между счетоводната печалба и данъчната печалба  
(2,245)  206 

Данъчни загуби, върху които не са признати активи  170  44 

Данъчни загуби, върху приспаднати в текущата година  (34)  (319) 

Ефект от трансформация на временни разлики в постоянни  
127  4 

Общо разход за данъци върху печалбата, отчетен в отчета за 

доходите  
6,663  10,134  
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14. ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

 
Земя и сгради 

 
Машини и съоръжения 

 
Други 

 

Разходи за придобиване 

на ДМА  
Общо 

 

 
2013 

 
2012 

 
2013 

 
2012 

 
2013 

 
2012 

 
2013 

 
2012 

 
2013 

 
2012 

 

 
BGN '000 

 
BGN '000 

 
BGN '000 

 
BGN '000 

 
BGN '000 

 
BGN '000 

 
BGN '000 

 
BGN '000 

 
BGN '000 

 
BGN '000 

 
Отчетна стойност 

                    
Салдо на 1 януари       123,841     

 
    122,661     

 
    291,254     

 
     260,788     

 
      13,584     

 
    10,665     

 
    12,077     

 
     35,666     

 
     440,756     

 
    429,780     

 
Придобити            424     

 
 -  

 
      11,594     

 
            560     

 
        1,477     

 
      3,704     

 
    38,103     

 
     10,045     

 
       51,598     

 
      14,309     

 
Придобити активи при придобиване на 

дъщерни предприятия 
        9,434     

 
 -  

 
      11,598     

 
 -  

 
        1,656     

 
 -  

 
      1,405     

 
          141     

 
       24,093     

 
           141     

 

Преоценка            362     
 

 -   
 

             -       
 

 -  
 

              -       
 

 -  
 

           -       
 

 -  
 

            362     
 

 -   
 

Обезценка (7,463)     
 

 -  
 

             -       
 

 -  
 

              -       
 

 -  
 

           -       
 

(211)     
 

(7,463)     
 

(211)     
 

Трансфер между сметки            287     
 

        1,230     
 

        1,604     
 

       31,868     
 

      13,575     
 

         182     
 

(15,466)     
 

   (33,280)     
 

               -       
 

               -   
 

Трансфер към активи, държани за 

продажба 
           (227)       

 
              -       

 
(1,328)     

 
              -       

 
(16,153)       

 
           -       

 
(10,081)     

 
             -       

 
(27,789)     

 
- 

 

Трансфер в инвестиционни имоти (111)     
 

              -       
 

             -       
 

              -       
 

              -       
 

           -       
 

           -       
 

             -       
 

(111)     
 

- 
 

Отписани                -       
 

(50)     
 

(493)     
 

(1,962)     
 

(960)     
 

(967)     
 

(583)     
 

(284)     
 

(2,036)     
 

(3,263)     
 

Ефект от промените в обменни курсове               -                       -         (2)                     -         (157)                  -                    -                      -         (159)       -  
 

Салдо на 31 декември      126,547     
 

    123,841     
 

    314,227     
 

     291,254     
 

13,022     
 

    13,584     
 

25,455     
 

     12,077     
 

     479,251     
 

    440 756     
 

Натрупана амортизация 
                    

Салдо на 1 януари       49,397     
 

      46,926     
 

    168,509     
 

     155,902     
 

        6,965     
 

      6,673     
 

           -       
 

             -   
 

     224,871     
 

    209,501     
 

Начислена амортизация за годината         2,588     
 

        2,471     
 

      13,809     
 

       13,585     
 

        1,975     
 

      1,058     
 

           -       
 

 -  
 

       18,372     
 

      17,114     
 

Амортизация на придобити активи при 

придобиване на дъщерни предприятия 
        5,619     

 
              -       

 
      10,290     

 
              -       

 
        1,257     

 
           -       

 
           -       

 
             -       

 
       17,166     

 
- 

 

Преоценка               -       
 

 -   
 

             -       
 

 -  
 

              -       
 

 -  
 

           -       
 

 -  
 

               -       
 

 -   
 

Начислена обезценка (2,680)     
 

 -   
 

             -       
 

            635     
 

              -       
 

           31     
 

           -       
 

 -  
 

        (2,680)     
 

           666     
 

Отписана амортизация               -       
 

 -  
 

(457)     
 

(1,613)     
 

(948)     
 

(797)     
 

           -       
 

 -  
 

(1,405)     
 

(2,410)     
 

Трансфер към активи, държани за 

продажба 
(163)       

 
              -       

 
(319)     

 
              -       

 

           

(1,416)        
           -       

 
           -       

 
             -       

 
(1,898)     

 
- 

 

Трансфер в инвестиционни имоти (23)     
 

              -       
 

             -       
 

              -       
 

              -       
 

           -       
 

           -       
 

             -       
 

(23)       
 

- 
 

Ефект от промените в обменни курсове               -                       -         (1)                     -         (32)                  -                    -                      -         (33)       -  
 

Салдо на 31 декември        54,738     
 

      49,397     
 

    191,831     
 

     168,509     
 

7,801     
 

      6,965     
 

           -       
 

             -       
 

     254,370     
 

    224,871     
 

Балансова стойност на 31 декември       71,809     
 

      74,444     
 

    122,396     
 

     122,745     
 

5,221     
 

      6,619     
 

    25,455     
 

     12,077     
 

224,881     
 

    215,885     
 

Балансова стойност на 1 януари  74,444     
 

      75,735     
 

     122,745     
 

     104,886     
 

6,619     
 

      3,992     
 

     12,077     
 

     35,666     
 

215,885     
 

    220,279     
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Към 31.12.2013 г. дълготрайните материални активи на Групата включват земи на стойност 

13,995 х. лв. (31.12.2012 г.: 13,440 х. лв.) и сгради с балансова стойност 57,814 х. лв. (31.12.2012 г.: 

61,004 х. лв.). 

Към 31.12.2013 г. и 31.12.2012 г. разходите за придобиване на дълготрайни активи включват 

основно разходи за придобиване на машини. 

Към 31.12.2013 г. дълготрайните материални активи на Групата включват дълготрайни активи 

на дружества в ликвидация (Хасково Табак АД и Асеновград Табак АД) на обща стойност 13,704 х. 

лв. (31.12.2012 г.: 22,831 х. лв. – Хасково Табак АД, Асеновград Табак АД и Шумен Табак АД), в т.ч.:           

 земи – 2,322 х. лв. (31.12.2012 г.: 3,025 х. лв.); 

 сгради – 10,530 х. лв. (31.12.2012 г.: 18,829 х. лв.); 

 машини и съоръжения – 835 х. лв. (31.12.2012 г.: 918 х. лв.); 

 други дълготрайни активи – 17 х. лв. (31.12.2012 г.: 59 х. лв.). 

 

Преглед за обезценка 

Към 31.12.2013 г. и 31.12.2012 г. е направен преглед на дълготрайните материални активи, за 

да се определи дали са настъпили условия за обезценка. На базата на извършения преглед 

ръководствата на дружествата, са взели решение част от дълготрайните материални активи в 

консолидирания финансов отчет за 2013 г. и 2012 г. да се обезценят.  

Общият размер на отчетената в консолидирания финансов отчет за 2013  г. обезценка е 4,783 

х. лв., в т.ч. 1,748 х.лв. в намаление на финансовия резултат за 2013 г. и 3,035 х.лв. в намаление на 

преоценъчен резерв (2012 г.: 877 х. лв., в намаление на финансовия резултат за 2012 г.).  

 (Приложения № 2.12, 2.24.3 и 10). 

 

Преглед за преоценка 

Към 31.12.2013 г. ръководствата на дружествата от Група Булгартабак са направили преглед 

на справедливите стойности, определени от независими лицензирани оценители на имоти, машини и 

съоръжения с цел установяване на съществуването на условия за извършване на преоценка. Въз 

основа на прегледа за преоценка е установено, че за активите от групите „Земи“ и „Сгради“ в 

дружеството в ликвидация Хасково Табак АД са налице условия за извършване на нова преоценка на 

същите, тъй като тяхната справедливата стойност съществено се различава от балансовата им 

стойност. Към 31.12.2013 г. е извършена оценка на тези сгради и земи до справедлива стойност на 

база ликвидационна оценка от независими лицензирани оценители, като  са отчетени ефекти от 

преоценка в размер на 362 хил.лв. 

 

Към 31.12.2012 г. ръководствата на дружествата от Група Булгартабак са направили преглед 

на справедливите стойности, определени от независими лицензирани оценители на имоти, машини и 

съоръжения с цел установяване на съществуването на условия за извършване на преоценка. Въз 

основа на прегледа не е установено значително отклонение на балансовите стойности на активите от  

справедливата им стойности.  

 

  



ГРУПА БУЛГАРТАБАК 

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 година 

 

 

 

43 

Други данни 

 

Открити въпроси по собствеността върху недвижими имоти  

В част от дружествата от Групата съществуват определени открити въпроси, свързани със 

собствеността върху недвижимите имоти.  

Към 31 декември 2013 г. в отчета на Групата са включени имоти, за които документите за  

собственост не са преценени като безспорни или имоти които са предмет на съдебни спорове - с 

балансова стойност в размер на 1,954 х. лв. (31.12.2012 г.: 3,421 х. лв.).  

 

Булгартабак - Холдинг АД  

Към 31.12.2013 г. дружеството не разполага с валиден документ за собственост на имот с 

балансова стойност в размер на 10 х. лв. (31.12.2012 г.: 11 х. лв.), представляващ трафопост.  

В отчета за финансовото състояние на дружеството към 31.12.2013 г. е включен имот – склад в 

гр. Бургас с балансова стойност 221 х. лв. (31.12.2012 г.: 337 х. лв.), за който са установени неясноти 

по отношение на правото на строеж, както и по отношение на собствеността върху първия етаж от 

сградата. Балансовата стойност на спорната част от имота към 31.12.2013 г. е около 50 х. лв. 

(31.12.2012 г.: около 76 х. лв.).  

 

 

Хасково Табак АД (в ликвидация) 

Към 31.12.2013 г. в отчета за финансовото състояние на дружеството са включени имоти с 

отчетна стойност 314 х. лв., за които дружеството не разполага с валидни документи за собственост, 

както следва: терени, внесени като апортна вноска на основание заповед на Министъра на търговията 

и туризма от 1997 г., въз основа на която е издадено Решение на Окръжен съд Хасково от 1997 г. по 

фирменото дело на дружеството, за увеличаване на капитала с тяхната стойност. Посочените терени 

са с неизяснен статут и предвид липсата на каквито и да било други документи ръководството на 

дружеството е отразило загуби от обезценка в размер на 314 х. лв. в предходни периоди. 

Към 31.12.2013 г. в отчета за финансовото състояние на дружеството са включени земи и 

сгради с балансова стойност 1,894 х. лв. (31.12.2012 г.: 3,334 х. лв.) за които дружеството няма 

документи за собственост, но за които ръководството на дружеството не очаква възникване на 

проблем за осигуряването на такива. 

 

Тежести върху активи 

Към 31.12.2013 г. има учредени тежести върху дълготрайни материални активи на Групата, 

както следва:  

 Залози – 107,675 х. лв. (31.12.2012 г.: 50,175 х. лв.); 

 Възбрани – 7,677 х. лв. (31.12.2012 г.: 9,518 х. лв.); 

 Ипотеки – 3,457 х. лв. (31.12.2012 г.: 3,743 х. лв.). 
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15. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

 

Търговски марки Репутация Концесии Софтуер Други 
Разходи за придобиване 

на ДНА 
Общо 

 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

 

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

Отчетна стойност 

              Салдо на 1 януари       4,064          4,064           1,921      -       4,605      -          734              506              158              158              585                -           12,067           4,728     

Придобити            -        -              -        -             -        -          242              240                  3                 -             3,266             585           3,511              825     

Трансфер между сметки            -        -              -        -             -        -       1,531      -           206      -  (1,737)      -             -        -  

Отписани            -        -              -        -             -        -  (4)     (12)                -        -             -        -  (4)     (12)     

Придобити активи при 

придобиване на дъщерни 

предприятия 

           -        -      20,732          1,921                -            4,605               36      -           722      -             -        -      21,490           6,526     

Трансфер към активи, 

държани за продажба 
  (7,677)  (4,605)  (270)  (225)  (1,022)      (13,799)  

Салдо в края на отчетния 

период 
      4,064          4,064     14,976          1,921     -          4,605          2,269              734     864              158           1,092             585         23,265         12,067     

Натрупана амортизация 

              Салдо на 1 януари       4,053          4,038                 -        -          493      -          459              422                53                38                -                  -             5,058           4,498     

Начислена амортизация за 

годината 
             1               15                 -        -            27               14             355                49                54                15                -                  -                437                93     

Отписана амортизация            -        -              -        -             -        -  (3)     (12)                -        -             -        -  (3)     (12)     

Амортизация на придобити 

активи при придобиване на 

дъщерни предприятия 

           -        -              -        -             -               479               36      -               5      -             -        -             41              479     

Трансфер към активи, 

държани за продажба 
    (520)  (111)  (50)    (681)  

Салдо в края на отчетния 

период 
      4,054          4,053                 -                  -       -             493     736              459     62                53                -                  -       4,852           5,058     

Балансова стойност в 

края на отчетния период 
           10               11     14,976          1,921     -          4,112          1,533              275     802              105           1,092             585     18,413           7,009     

Балансова стойност на 1 

януари 
11               26     1,921   -  4,112   -            275                84              105              120     585     -     7,009              230     
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16. ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ 

 

 

 

 31.12.2013  31.12.2012 

 

 BGN '000  BGN '000 

 

    

Баланс на 1 януари  -  - 

Трансфери от имоти, машини и съоръжения  88  - 

Промяна в справедливата стойност  505  - 

Баланс към 31 декември  593  - 

 

Инвестиционните имоти включват 4 имота в гр. Шумен  Имотите са представени в настоящия 

отчет по справедлива стойност (Приложение. 2.24.4). 

 

17. ИНВЕСТИЦИИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА 

 

Име Страна 

 

31.12.2013  

% на 

участие 

  

31.12.2012  

% на 

участие 

  BGN '000    BGN '000   

         

Интернешънъл Асет Банк АД България 320   1.60 %  320   1.60 % 

Общо  320    
  

320   

 

Инвестициите на разположение за продажба са оценени по себестойност, поради липса на 

котирана пазарна цена на активен пазар и невъзможност да се определи справедливата им стойност 

надеждно.  

Инвестициите в дружества, в които Дружеството-майка е загубило контрола, са с нулева 

балансова стойност към датата, на която престават да бъдат дъщерни, поради което стойността с 

която са признати в отчета за финансовото състояние на Групата е нула.  

 

Преглед за обезценка  

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

разположение за продажба. Инвестициите в Интернешънъл Асет Банк АД не са обезценени, 

доколкото не може надеждно да се определи тяхната справедлива стойност към края на отчетния 

период - нито, чрез котировки на пазарни цени, нито чрез други оценъчни методи. Ръководството е на 

мнение, че техните балансови стойности не превишават евентуалната им възстановима стойност. 

(Приложения № 2.24.6) 
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18. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 

 

 31.12.2013  31.12.2012 

 

 BGN '000  BGN '000 

 

    

Гаранционен депозит в чужбина  564  591 

Гаранционен депозит в страната  -  3,500 

Предплатени наеми (такси)  -  943 

Общо  564  5,034 

Гаранционен депозит в чужбина 
  

През 2004 г. щата Луизиана и щата Тенеси, а през 2005 г. Общността Вирджиния, САЩ са 

завели граждански дела срещу Булгартабак – Холдинг АД с претенция за невнесени суми в 

Официален гаранционен фонд във връзка с продажба на цигари на територията на щата (Общността). 

Делата са прекратени със сключване на споразумения между Дружеството и щата Луизиана, щата 

Тенеси, респ. Общността Вирджиния (съответно през 2008 г., 2007 г. и 2006 г.), в изпълнение на които 

са депозирани средства по ескроу сметки чрез ескроу агента (Сън Тръст Банк).  

 Сумата на споразумението с щата Луизиана в размер на 93 х. щ.д. - за срок от 19 години, 

сумата на споразумението с щата Тенеси е в размер на 197 х. щ.д. - за срок от 25 години, а 

споразумението с Общността Вирджиния е за 97 х. щ.д. - за срок от 18 години. 

Ескроу агентът - Сън Тръст Банк инвестира и ре-инвестира всички налични суми по ескроу 

сметките във Фонд (на ескроу – агента), опериращ с американски съкровищни ценни книги и 

инструменти на американския паричен пазар. Лихвеното равнище се определя с варираща лихва 

(доходност) на Фонда. 

Гаранционен депозит в страната 

Във връзка с поет ангажимент за обезпечение на неустойка за инвестиции от купувача на 

акции от капитала на Булгартабак – Холдинг АД, на 30.11.2011 г. е учреден особен залог в размер на 

3,500 х. лв. в полза на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. На 14.03.2013 г. 

АПСК е дала съгласие за вдигане на залога. Това обстоятелство е заличено по партидата на 

„Булгартабак – Холдинг“. 

 

Дългосрочна част на предплатени наеми (такси) 

 

 

  31.12.2013  31.12.2012 

 

  BGN '000  BGN '000 

 

     

Дългосрочна част на предплатени наеми (такси)   -  943 

Краткосрочна част на предплатени наеми (такси)   -  81 

Общо   -  1,024 
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19. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 

 

 

 

 31.12.2013  31.12.2012 

 

 BGN '000  BGN '000 

 

    

Тютюни  144,300       106,455 

Материали и консумативи  40,506       35,704 

Цигари  6,294       14,736 

Материали в процес на доставка  2,432  337 

Тютюневи жили  2,221       1,457 

Разходи за изкупуването на тютюн  258  132 

Незавършено производство  171  479 

Стоки  41  402 

Общо  196,223       159,702 

 

Материали и консумативи 

 

 

 

 31.12.2013  31.12.2012 

 

 BGN '000  BGN '000 

 

    

Спомагателни материали  25,608  24,144 

Резервни части  11,492  8,472 

Други  3,406  3,088 

Общо  40,506  35,704 

 

Спомагателните материали включват основно: цигарена хартия, коркофан, пачки и изрезки, 

соуси и аромати, филамент, алуминиево фолио, филтри, полипропилен, кашони и други. 

Другите материали включват основно горива и смазочни материали, рекламни материали, 

инструменти и други. 

 

Към 31.12.2013 г. не е извършена обезценка на тютюни. Към 31.12.2012 г. е извършена 

обезценка на тютюни, които не са обезпечени с производствена програма или с договори за 

реализация и определените им нетни реализуеми стойности са по-ниски от техните балансови 

стойности. (Приложения № 2.24.5 и 10). 

Към 31.12.2013 г. и към 31.12.2012 г. е извършена обезценка на спомагателни материали, 

които са залежали. 
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 Към 31.12.2013 г. не е извършена обезценка на резервни части. Към 31.12.2012 г., в следствие 

на промяната на обстоятелствата при които е била извършена обезценка на резервни части през 

предходни периоди, част от тази обезценка е реинтегрирана  

2,645 х. лв. Към 31.12.2012 г. е извършена обезценка на резервни части, които са залежали. 

(Приложения № 2.24.5 и 10). 

Към 31.12.2013 г. и  31.12.2012 г. не е извършена обезценка на цигари.  

Към 31.12.2013 г. има учредени залози върху материални запаси като обезпечение по 

ползвани банкови кредити. Учредените тежести са върху материлни запаси с балансова стойност 

25,500 х. лв. (31.12.2012 г.: 18,487 х. лв.).  

 

20. ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ 

 

 

 31.12.2013  31.12.2012 

 

 BGN '000  BGN '000 

 

    

Вземания от клиенти  68,541  30,791 

Обезценка на вземания от клиенти  (3,772)  (1,757) 

Предоставени аванси  4,379  111,361 

Обезценка на предоставени аванси  (68)  (52) 

Общо  69,080  140,343 

 

 

В Групата е определен обичаен кредитен период до 90 дни, в зависимост от вида на 

вземанията и контрагентите, като за този период вземанията се представят по номинал без натрупана 

обезценка и е прието да не се начисляват лихви по тях.  

След изтичане на обичайния или конкретно договорен кредитен период (ако има такъв), се 

прави преглед на цялата експозиция на контрагента и се преценява наличието на условия за 

обезценка.  

 

Движение на коректива за обезценка на вземания от клиенти: 

 

 2013  2012 

 BGN '000  BGN '000 

    

Салдо в началото на годината 1,757  1,899  

Отчетени обезценки 61  4  

Възстановена обезценка  (4)  (92)  

Отписани суми като несъбираеми 

за сметка на коректива 
- 

 
(54) 

 

Обезценка в резултат на придобиване на дъщерно 

предприятие 1,958  -  

Салдо в края на годината 3,772  1,757  
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Вземанията от клиенти, обезпечени и необезпечени, са както следва: 

 

 

 

 31.12.2013  31.12.2012 

 

 BGN '000  BGN '000 

 

    

Вземания обезпечени с банкови гаранции  25,000  27,494 

Вземания обезпечени с издадени записи на 

заповед 

 

5,363  393 

Вземания обезпечени с ипотека  -  - 

Общо обезпечени вземания по отчетна стойност  30,363  27,887 

Натрупана обезценка  -  - 

Общо обезпечени вземания  30,363  27,887 

Необезпечени вземания по отчетна стойност  38,178  2,904 

Натрупана обезценка  (3,772)  (1,757) 

Общо необезпечени вземания  34,406  1,147 

Общо  64,769  29,034 

 

 

21. ДРУГИ ТЕКУЩИ АКТИВИ 

 

 

 31.12.2013  31.12.2012 

 

 BGN '000  BGN '000 

 

    

Съдебни и присъдени вземания  6,070  6,098 

Обезценка на съдебни и присъдени вземания  (5,948)  (5,955) 

Предплатени разходи за бъдещи периоди  1,836  2,761 

Вземания от изключени дружества  71  387 

Обезценка на вземания от изключени дружества  (71)  (387) 

Данъци за възстановяване  992  193 

Други вземания  2,158  1,935 

Обезценка на други вземания  (964)  (879) 

Общо  4,144  4,153 
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Предплатени разходи за бъдещи периоди 

 

 

 

 31.12.2013  31.12.2012 

 

 BGN '000  BGN '000 

     

Наеми  1,320  2,499 

Реклама  187  66 

Застраховки  167  82 

Други  162  114 

Общо  1,836      2,761 

 

 

Други вземания 

 

 

 31.12.2013  31.12.2012 

 

 BGN '000  BGN '000 

 

    

Предоставени депозити и гаранции на контрагенти  800  854 

Вземания за лихви и неустойки от продадени 

дъщерни дружества 

 

637  457 

Предоставен заем на продадени дъщерни 

дружества 

 

280  280 

Вземания от социалното осигуряване  72  58 

Вземания по липси и начети  10  16 

Вземания от застрахователни дружества  2  - 

Префактурирани суми на тютюнопроизводители  -  20 

Други  357  250 

Общо други вземания по отчетна стойност  2,158  1,935 

Обезценка на вземания  (964)  (879) 

Общо  1,194      1,056 
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Необезценени съдебни и присъдени вземания има в следните дружества от Групата: 

 

 

 31.12.2013  31.12.2012 

 

 BGN '000  BGN '000 

 

    

Булгартабак - Холдинг АД  69  72 

Благоевград БТ АД  29  16 

Хасково Табак АД (в ликвидация)  18  18 

Плевен БТ АД  4  4 

София БТ АД  2  32 

Други дружества  -  1 

Общо  122  143 

 

22. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 

 

 31.12.2013  31.12.2012 

 

 BGN '000  BGN '000 

 

    

Разплащателни сметки  9,592  50,172 

Блокирани парични средства  3,974  653 

Парични средства в каса  177  301 

Подотчетни лица  70  29 

Парични средства на дружества в ликвидация  33  53 

в т. ч. блокирани  17  17 

Краткосрочни депозити  -  11,134 

Други  19  18 

Общо  13,865  62,360 

 

Парични средства за целите на съставянето на отчета за паричните потоци: 

Трайно блокираните парични средства не се включват като част от паричните средства при 

съставянето на отчета за паричните потоци.   

 

 

 31.12.2013  31.12.2012 

 

 BGN '000  BGN '000 

 

    

Парични средства и парични еквиваленти 

представени в отчета за финансовото състояние 

 

13,865  62,360 

Блокирани парични средства  (3,974)  (653) 

Блокирани парични средства на дружество в 

ликвидация 

 

(17)  (17) 

Парични средства и парични еквиваленти от 

преустановена дейност 

 

4,834  - 

Парични средства и парични еквиваленти в 

отчета за паричните потоци 

 

14,708  61,690 
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23. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ 

 

 31.12.2013  31.12.2012 

 BGN '000  BGN '000 

    

Основен акционерен капитал 7,367   7,367  

Законови резерви 48,673  74,795 

Преоценъчен резерв 30,502  28,547 

Допълнителни резерви -  31,303 

Резерв от преизчисление във валутата на представяне на чуждестранна 

дейност (419)  (98) 

Резерви и финансов резултат на дружества в ликвидация (5,736)  (27,607) 

Натрупани печалби 273,758  246,566 

Общо 354,145  360,873 

 

 

Основен доход на акция 

 2013   2012  

Среден брой акции 7,367,222   7,367,222  

Нетна печалба за годината (BGN'000) 70,135    89,792 

Основен доход на акция (BGN) 9,52  12,18 

 

 

На общо събрание на акционерите на Булгартабак Холдинг АД, проведено на 21.05.2013 г. е 

взето решение печалбата от 2012 г., неразпределените печалби от предходни години и средства от 

фонд „Резервен“, превишаващи законовия минимум, да бъдат разпределени като дивидент в размер на 

69,714 хил. лв. 

На общо събрание на акционерите на Булгартабак Холдинг АД, проведено на 27 юни 2012 г., 

е взето решение да не бъдат разпределяни дивиденти от печалбата за 2011 г. и тя да бъде отнесена 

към фонд „Други резерви“.  

 

Разпределени дивиденти на акция 

 2013  2012 

 BGN '000  BGN '000 

    

от печалбата за 2012 г.: 1,48 лв. (за 2012 г.: 

 от печалбата за 2011 г.: 0) 10,884  - 

от неразпределена печалба: 0,14 лв. (през 2012 г.: 

 от нерапределена печалба резерви: 0) 1,043  - 

от законови и допълнителни резерви: 7,84 лв. (през 2012 г.: от законови 

и допълнителни резерви: 0) 57,787   

Общо 69,714  - 
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Основен капитал 

Към 31.12.2013 г. регистрираният акционерен капитал на Булгартабак - Холдинг АД възлиза 

на 7,367 х. лв., разпределен в 7,367,222 обикновени безналични поименни акции с право на глас с 

номинална стойност на акция 1 лев.  

 

Към 31.12.2013 г. основен акционер в дружеството е БТ Инвест ГмбХ, Австрия, който 

притежава 79.83 % от капитала (31.12.2012 г.: БТ Инвест ГмбХ, Австрия, с 79.83 % от капитала). 

 

Законовите резерви са формирани от разпределение на печалбата, съгласно изискванията на 

Търговския закон и уставите на дружествата от Група Булгартабак.  

 

Преоценъчният резерв е формиран на база извършените към 31.12.2000 г., 31.12.2005 г., 

31.12.2009 г., 31.12.2010 г. и 31.12.2011 г. преоценки на база оценки от независими лицензирани 

оценители. Той съдържа положителната разлика между балансовата стойност на дълготрайните 

материални активи и новата им стойност, определена от оценителите към 31.12.2000 г., респективно 

към 31.12.2005 г., 31.12.2009 г., 31.12.2010 г. и 31.12.2011 г. Той е представен нетно от ефекта на 

отсрочените данъци. 

  

 

24. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ 

 

Задълженията към финансови институции включват следните дългосрочни банкови заеми към 

31.12.2013 г.: 

 

вид 

валута 

договорен 

размер в 

падеж лихвен % 31.12.2013                                                                      

 

оригинална 

валута           

(в хил.) 

  дългосроч-

на част 

 

краткосроч- 

на част 

 

общо 

амортизируема 

стойност 

    BGN '000  BGN '000  BGN '000 

         

BGN 24,000 31.01.2015 г. ОЛП + 8,5% 42  10,237  10,279 

BGN 10,000 30.11.2014 г. ОЛП + 8,5% -  4,576  4,576 

EUR 10,000 10.08.2014 г. 3 мес. юрибор + 2,95 % -  3,770  3,770 

BGN 10,000 20.11.2014 г. ОЛП + 8,5% -   4,608   4,608  

BGN 10,000 20.01.2016 г. 9% 5,363  4,537  9,900 

EUR 5,000 20.03.2016 г. 3 мес. юрибор + 5,75 % 1,242   998   2,240  

         

BGN 6,000 20.11.2015 г. 9% 2,750  3,000                     5,750 

         

    9,397   31,726   41,123  
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Дългосрочните банкови заеми към 31.12.2012 г. са както следва: 

вид 

валута 

договорен 

размер в 

падеж лихвен % 31.12.2012                                                                      

 

оригинална 

валута           

(в хил.) 

  дългосроч-

на част 

 

краткосроч- 

на част 

 

общо 

амортизируема 

стойност 

    BGN '000  BGN '000  BGN '000 

         

BGN 24,000 31.01.2015 г. ОЛП + 8,5% 9,705  11,423  21,128 

BGN 10,000 30.11.2014 г. ОЛП + 8,5% 4,561  4,928  9,489 

EUR 10,000 10.08.2014 г. 3 мес. юрибор + 2,95 % 3,759  6,145  9,904 

BGN 10,000 20.11.2014 г. ОЛП + 8,5% 4,537   4,950   9,487  

BGN 9,779 20.03.2016 г. 3 мес. юрибор + 5,75 % 2,236   999   3,235  

    24,798   28,445   53,243  

 

 

Дългосрочните банкови заеми към 31 декември са предоставени на: 

 31.12.2013  31.12.2012 

 BGN '000  BGN '000 

    

    

Благоевград БТ АД 8,113  4,537 

Плевен БТ АД 1,242  2,236 

Булгартабак Холдинг АД 42   14,266  

София БТ АД -   3,759  

Общо 9,397   24,798  

Дългосрочният заем на Плевен БТ АД е отпуснат за рефинансиране на инвестиционен кредит, 

предоставен през 2006 г., дългосрочният заем на София БТ АД е за покупка на дълготрайни 

материални активи, а дългосрочните заеми на Благоевград БТ АД и Булгартабак Холдинг АД са с 

инвестиционна цел. 

Предоставените обезпечения по дългосрочните кредити включват: залози на дълготрайни 

активи – 25,006 х. лв (31.12.2012 г.: 44,538 х. лв.), залози на материални запаси – 6,500 х. лв. 

(31.12.2012 г.: 9,779 х. лв.), залог върху новопридобити ДМА, реален залог на акции от капитала на 

София БТ АД, Благоевград БТ АД, както и залог на настоящи и бъдещи  вземания по сметки. 
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25. АКТИВИ И (ПАСИВИ) ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ 

 

Отсрочените данъци върху печалбата към 31 декември в консолидирания отчет за 

финансовото състояние са както следва: 

Отсрочени данъци   31.12.2013   31.12.2012 

 BGN '000  BGN '000 

    

Активи по отсрочени данъци 672  1,689 

Пасиви по отсрочени данъци (7,068)  (6,193) 

Нетно салдо на отсрочени данъци върху печалбата - пасиви (6,396)  (4,504) 

 

 

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

консолидирания отчет за финансовото състояние: 

 

Отсрочени данъчни 

активи / (пасиви) 

Салдо на 1 

януари 

2013 

 Признати 

в 

печалбата 

или 

загубата 

за 

годината 

от 

продължа

ващи 

дейности 

 Признати 

в 

печалбата 

или 

загубата 

за 

годината 

от 

преустано

вена 

дейност 

 Признати 

в други 

компонен

ти на 

всеобхват

ния доход 

 Признати 

в отчета 

за 

собствени

я капитал 

 Придобит

и в 

бизнес- 

комбинац

ии 

 Активи и 

пасиви 

рекласифи

цирани в 

държани 

за 

продажба 

 Салдо на 

31 

декември 

2013 

                  

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

Имоти, машини и 

съоръжения (8,222)  (374)  (21)  (32)  (15)  (188)  48  (8,804) 

                

Обезценка на 

материални запаси 1,043  (233)  -  -  -  -  -  810 

Търговски и други 

задължения 1,291  (354)  22  (130)  -  5  (52)  782 

Търговски и други 

вземания 252  (2)  -  -  -  -    250 

Данъчна загуба за 

пренасяне 477  31  898  -  -  -  (1,375)  31 

Вътрешногрупова 

печалба в МЗ 651  (116)  -  -  -  -  -  535 

Нематериални активи 4  (4)  -  -  -  -  -  - 

                

Общо (4,504)  (1,052)  899  (162)  (15)  (183)  (1,379)  (6,396) 
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Отсрочени данъчни активи / (пасиви) Салдо на 1 

януари 

2012 

 Признати в 

печалбата 

или загубата 

за годината 

от 

продължава

щи дейности 

 Признати в 

печалбата 

или 

загубата за 

годината 

от 

преустанове

на дейност 

 Признати в 

други 

компоненти 

на 

всеобхватн

ия доход 

 Салдо на 31 

декември 

2012 

            

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

Имоти, машини и съоръжения (6,680)  (1,532)  (10)  -  (8,222) 

          

Обезценка на материални запаси 1,712  (669)  -  -  1,043 

Търговски и други задължения 2,399  (1,121)  13  -  1,291 

Търговски и други вземания 298  (46)  -  -  252 

Данъчна загуба за пренасяне 23  68  386  -  477 

Вътрешногрупова печалба в МЗ 154  497  -  -  651 

Нематериални активи 89  (85)  -  -  4 

 
         

Общо (2,005)  (2,888)  389  -  (4,504) 

 

При признаването на отсрочените данъчни активи е взета предвид вероятността отделните 

разлики да имат обратно проявление в бъдеще и възможностите на съответното дружество да 

генерира достатъчна данъчна печалба. (Приложение № 2.21). 

 

26. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ 

 

Задълженията към персонала при пенсиониране включват сегашната стойност на 

дългосрочните задължения на дружествата за изплащане на обезщетения на наетия персонал към 

31.12.2013 г. (респ. 31.12.2012 г.) при настъпване на пенсионна възраст.  
 

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Колективния трудов договор (КТД) на част от 

дружествата, работодателят следва да изплаща обезщетения на работниците при пенсиониране.  

 За определяне на тези задължения към персонала в дружествата от Групата е извършена 

актюерска оценка, като са ползвани услугите на сертифицирани актюери.  На база на изготвените от 

актюера доклади към 31.12.2013г. в отчета за доходите е признат разход за  провизия в размер на 440 

х. лв. (31.12.2012 г.: приход от реинтегрирана провизия в размер на 13,631 х. лв.). Отчетеният през 

2012 г. приход се дължи на отрицателният разход за минал стаж, поради промяната на КТД 

извършена през 2012 г.  (Приложения 2.19 и 2.24.1). 

В резултат на влезлия в сила през отчетния период изменен МСС 19 Доходи на наети лица, 

Групата е променила своята счетоводна политика за отчитане на актюерски печалби и загуби по план 

с дефинирани доходи към признаване на всички актюерски печалби и загуби в друг всеобхватен 

доход. Ефектът от промяната в счетоводната политика води до признаване на непризнати актюерски 

печалби и загуби в друг всеобхватен доход през 2013 г. общо в размер на 1,299 х. лв.  
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 Изменението в сегашната стойност на задълженията към персонала при пенсиониране е 

както следва:  

 31.12.2013  31.12.2012 

 BGN '000  BGN '000 

Настояща стойност на задълженията на 1 януари 4,226  30,563 

Непризната актюерска печалба (загуба)  на 1 януари 1,701  5,513 

Непризнат разход за минал стаж на 1 януари -  (16,114) 

Задължение признато в отчета за финансовото състояние 

на 1 януари 5,927  19,962 

Разход за лихви за периода 199  1,607 

в т.ч. от преустановена дейност 1  1 

Разход за текущ трудов стаж 241  1,483 

в т.ч. от преустановена дейност 6  5 

Корекция на разход за минал трудов стаж -  (9,911) 

Плащания през периода (107)  (404) 

Актюерска печалба призната в друг всеобхватен доход, в това 

число (1,299)  - 

Натрупата актюерска (печелба) към началото на периода (1,701)  - 

Актюерска загуба призната в друг всеобхватен доход за 

периода 402  - 

Актюерска печалба призната за периода в печални и загуби за 

периода -  (5,805) 

Печалба от съкращения -  (1,005) 

Задължение на придобито дъщерно предприятие 54  - 

Задължение на дъщерно предприятие, класифицирано като 

преустановена дейност (78)  - 

Задължение признато в отчета за финансовото състояние 

на 31.12 4,937  5,927 

Непризната актюерска печалба на 31 декември -  (1,701) 

Непризнат разход за минал стаж на 31 декември -  - 

Настояща стойност на задълженията на 31 декември 4,937  4,226 

 

  

27. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

 31.12.2013  31.12.2012 

 BGN '000  BGN '000 

    

Задължения по договори за цесия  3,521   -  

Задължения по договори за концесия -   3,305  

Общо 3,521   3,305 
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28. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ 

 

 31.12.2013  31.12.2012 

 BGN '000  BGN '000 

    

Задължения към доставчици  95,456       41,935  

Получени аванси от клиенти 2,537   25,145  

Общо 97,993   67,080 

 

 

 

29. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ 

 

Краткосрочните банкови заеми към 31 декември са предоставени на следните дружества от 

Групата: 

 31.12.2013  31.12.2012 

 BGN '000  BGN '000 

    

Булгартабак Холдинг АД 14,472   -  

София БТ АД 23,130   -  

Благоевград БТ АД 42,615  - 

Плевен БТ АД 10,616   

Булгартабак Лоджистикс Москва 2,846  - 

Общо 93,679  -  

 

Условията, при които са отпуснати банковите заеми са следните: 

 

Вид 

валут

а 

договорен 

размер на 

падеж / срок 

на ползване  

лихвен % 31.12.2013 

 

31.12.2012 

 

кредита в 

оригинална 

валута (в хил.) 

  BGN '000 

 

BGN '000 

                             

BGN 29,000 30.06.2014 г. ОЛП+8.5% 14,472   - 

BGN 28,000 06.06.2014 г. 1м. софибор+2.13%, но не по-

малко от 2,68% 

28,040  - 

EUR 17,000 30.11.2014 г. 1седм.  софибор/юробор 

+2.50% на год.база 

23,130   - 

BGN 15,000 14.10.2014 г. ОЛП+8.5% 7,575  - 

BGN 10,000 01.12.14 г. 3м.софибор+2.75 %  1,641  - 

EUR 1,450 29.09.2014 г. 2% 2,846   

BGN 9,000 01.12.14 г. 3м.софибор+2.40% 8,975  - 

BGN 7,000 06.06.2014 г. 1мес. софибор+2.13%, но не по-

малко от 2,68% 

7,000  - 

    93,679  -  
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Предоставените от дружествата обезпечения по ползваните краткосрочни кредити включват: 

залог на дълготрайни активи – 107,765 х. лв. (31.12.2012 г.: 40,256 х. лв.), залози на материални запаси 

– 19,000 х. лв. (31.12.2012 г.: 21,126 х. лв.), реален залог на акции, вземания по сметки, както и залог 

върху настоящи и бъдещи вземания от дистрибутори. 

 

30. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ 

 

 31.12.2013  31.12.2012 

 BGN '000  BGN '000 

    

Акциз 46,140   50,488  

Лихви за закъснели плащания  3,634   19,137  

ДДС 5,911   12,307  

Данъчни задължения, установени с актове на митническите 

органи 
-   5,347  

Задължения за други данъци 2,543  2,540 

Общо 58,228   89,819  

 

До датата на одобрение за издаване на консолидирания отчет в дружествата от Групата са 

извършени ревизии и проверки, както следва: 

 

Дружества Данъчни ревизии  

Национален 

осигурителен 

институт 

Проверки 

По ЗДДС  Пълни 

Ревизии 

Булгартабак - Холдинг АД до 30.04.2007  до 31.12.2006 до 30.06.2007 

Асеновград Табак АД (в 

ликвидация) до 31.12.2008  до 31.12.2007 до 31.12.2008 

Благоевград БТ АД до 31.08.2007  до 31.12.2006 до 30.04.2011 

Плевен БТ АД до 30.04.2013  до 31.12.2012 до 31.12.2006 

София БТ АД до 31.03.2007  до 31.12.2006 до 30.09.2011 

Хасково Табак АД (в 

ликвидация) до 31.03.2006  до 31.03.2006 до 31.03.2006 

Шумен Табак АД до 31.07.2012  до 31.06.2012 до 31.07.2012 

 

 За обезпечаване на данъчни и други публични държавни вземания са наложени 

ограничения върху имуществото на някои от дружествата в Групата: 

 Хасково Табак АД (в ликвидация) – недвижими имоти с обща балансова стойност към 

31.12.2013 г. – 6,929 х. лв. (31.12.2012 г.: 8,875 х. лв.) и движимо имущество в размер на 

748 х. лв. (31.12.2012 г.: 482 х. лв.); 
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31. ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  
 

 31.12.2013  31.12.2012 

 BGN '000  BGN '000 

    

Задължения към персонала 5,922   8,619  

Задължения за социално осигуряване 1,508   1,528  

Други текущи задължения 4,607   2,353  

Общо 12,037  12,500 

 

Задължения към персонала 
 

 31.12.2013  31.12.2012 

 BGN '000  BGN '000 

    

Текущи възнаграждения и заплати 3,300   5,274  

Начислени суми за неизползван платен отпуск 2,070   2,135  

Начислени суми за социални придобивки и плащания 259  911 

Просрочени суми за възнаграждения и заплати 293  251 

Начислени допълнителни възнаграждения от предходен 

период 
-  48 

Общо 5,922   8,619  

 

Задължения за социално осигуряване 

 

 31.12.2013  31.12.2012 

 BGN '000  BGN '000 
    

Текущи задължения за социално осигуряване 1,189   744  

Задължения за осигуровки за неизползван платен отпуск 301   294  

Главница и лихви по ревизионен акт -  148 

Осигуровки за просрочени суми за възнаграждения и заплати 18   342  

Общо 1,508   1,528  

 

Други текущи задължения  

 

 31.12.2013  31.12.2012 

 BGN '000  BGN '000 
    

Задължения по договори за цесия 2,738  - 

Задължения за дивидент 802  443 

Удръжки от работни заплати 379  341 

Получени депозити по гаранции от контрагенти 84  93 

Задължения по съдебни дела 141  47 

Задължения към фонд Тютюн – главница -   832  

Задължения към фонд Тютюн – лихва -  360 

Други 463  237 

Общо 4,607   2,353  
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32. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ 

 

Оперативен лизинг 

Задължения по оперативен лизинг – Групата като лизингополучател 

Към 31 декември 2013 г. част от дружествата в Групата са страна по договори (отменяеми) за 

оперативен лизинг като наемател. 

 

  Булгартабак - Холдинг АД 

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

11.11.2011 г. Може да бъде прекратен по взаимно съгласие или след изтичане срока на договора. 

Месечният наем се определя в зависимост от броя и марките на наетите автомобили. 

 

 

  София БТ АД 

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

прекратяване на договора – изтичане на срока. Подписан е нов договор на 13.08.2013 г. за срок от 3 

години. Дружеството е лизингополучател по договори за оперативен лизинг на машини, складови 

площи и леки автомобили. Обичайния срок, за които се сключват договорите е 1 година (с 

изключение на оперативния лизинг на леки автомобили – 3 години) и условието за прекратяване – 

изтичане на срока. Договорите за оперативен лизинг на активи, които се използват в дейността се 

подновяват регулярно. 

 

 

 Плевен БТ ЕАД 

Нает автомобил за дейността на дружеството - срок на наемния договор до 3 г., считано от 

07.11.2012 г. Може да бъде прекратен след изтичане на срока. 

 

Бъдещите минимални дължими наеми при условията на оперативен лизинг (отменяем) са 

както следва: 

31.12.2013  31.12.2012 

BGN '000  BGN '000 

    

В рамките на 1 година 1,606

606 

 2,831 

След 1 година, но не повече от 5 години 

 

 

2,043  4,067 

Общо           3,649  6,898 

 

 

Вземания по оперативен лизинг – Групата като лизингодател    

 Към 31 декември по-съществените договори за отдаване под наем на оперативен лизинг 

(отменяем) на имущество, собственост на дружества от Групата са сключили: 

 

Булгартабак – Холдинг АД 

Част от административната сграда за офис на банка – общо отдадена наемна площ от 300 кв. м. при 

срок на договора до 5 г., считано от 27.04.2012 г. Може да бъде прекратен с шестмесечно предизвестие. 

Гаражни клетки в гр. Асеновград – общо отдадена площ от 216 кв. м. при срок на договорите 1 месец. 

Условие за прекратяване – с писмено предизвестие в петдневен срок. 

Част от складове за тютюн в гр. Асеновград – общо отдадена площ от 1,200 кв. м. Условие за 

прекратяване - с едномесечно писмено предизвестие. 
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Имотите са третирани като ползвани в дейността. 

 

Благоевград БТ АД  

Дружеството е лизингодател по договори за оперативен лизинг на части от сгради, помещения 

за складове и производствена площадка. Договорите са със срок от 1 г. до 2 г. 

Имотите са третирани като ползвани в дейността. 

 

София БТ АД 

Част от сграда за офис на банка – общо отдадена наемна площ 100 кв. м. при срок на договора до 3 г., 

считано от 4.02.2012 г. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие или с тримесечно предизвестие. 

Помещения за хранене – столова и кафене, ведно с оборудването. Срок на договора 3 г., считано от 

01.11.2012 г. Условия за прекратяване – изтичане на срока или с тримесечно предизвестие. 

Част от покрив на сграда за монтаж и ползване на телекомуникационни съоръжения. Срок на договора 

5 г., считано от 7.07.2008 г. Условия за прекратяване – изтичане на срока, тримесечно предизвестие от страна на 

наемодателя или едномесечно предизвестие от страна на наемателя. 

Производствена площадка - общо отдадена наемна площ 300 кв. м. при срок на договора 1 г. 

Имотите са третирани като ползвани в дейността. 

 

Шумен Табак АД 

Дружеството е лизингодател по договори за оперативен лизинг на части от сгради и 

помещения за складове. Договорите са със срок за 1 г. Имотите са третирани като ползвани в 

дейността.  

Бъдещите минимални вземания по наеми при условията на оперативен лизинг (отменяем) са както 

следва: 

 31.12.2013  31.12.2012 

 BGN '000  BGN '000 

    

В рамките на 1 година 564  664 

След 1 година, но не повече от 5 години 1,120  1,620 

 1,684  2,284 

 

 

Планирани и подписани договори за големи доставки и строителство на материални активи 

 

През следващата отчетна година Групата предвижда инвестиции в размер на 25,000 хил.лв. 

Към датата на настоящия отчет, Групата има подписани договори за доставка и инсталация на 

машини и производствено оборудване, по които предстоящите през 2014 г. плащания възлизат на 

9,136 х. лв.  
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33. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) 
 

Банкови гаранции 

Издадените банкови гаранции на дружества от Групата в полза на техни контрагенти към 

31.12.2013 г. възлизат на 63,000 х. лв. и са както следва: 

 

Дружество  

Сума на 

гаранцията       В полза на кого 

  BGN ‘000   

     

Благоевград БТ АД  30,000  Агенция Митници 

София БТ АД  30,000  Агенция Митници 

Булгартабак Холдинг АД  2,836  Ситибанк НА Москва 

Плевен БТ ЕАД  3,000  Агенция Митници 

  
65,836 

   

 

Към 31.12.2013 г. издадените банкови гаранции на стойност 63,000 х. лв. на дружества от 

Групата са за обезпечаване на задължения за акциз, 2,836 х. лв. са за обезпечаване на кредит, а 88 х. 

лв. са за обезпечаване на доставка на стока. 

Обезпеченията по издадените банкови гаранции включват залог на вземания по 

разплащателни сметки, депозити и записи на заповед. 

Получените банкови гаранции от дружества от Групата издадени от техни контрагенти към 

31.12.2013 г. възлизат на 26,630  х. лв. и са както следва: 

Дружество  

Сума на 

гаранцията  Контрагент 

  BGN ‘000   

     

Благоевград БТ АД  12,800  Табак Логистик Груп АД 

Благоевград БТ АД  1,000  Симеон – 2 ООД 

Благоевград БТ АД  800  Симеон – 2 ООД 

София БТ АД  10,400  Табак Логистик Груп АД 

София БТ АД  1,205  Hauni Maschinenbau AG 

София БТ АД  425  Sasib S.P.A 

  26,630   
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По-важни съдебни, арбитражни или административни дела със съществен интерес, по 

които дружествата от Групата са страна 

 

Булгартабак - Холдинг АД 

 

         Съдебни и изпълнителни дела  

 

1. Дела, заведени срещу Булгартабак – Холдинг АД  

Срещу Булгартабак – Холдинг АД е заведено гражданско дело от физическо лице във връзка 

със спор за интелектуални права пред Софийски градски съд. Решението е в полза на Булгартабак – 

Холдинг АД. Решението е обжалвано пред Софийски апелативен съд. Делото не е приключено. 
 

В България, пред Софийски районен съд е заведено дело от Бюхлер и Бергер България ЕООД 

срещу Булгартабак – Холдинг АД за заплащане на неплатени суми по фактури, издадени по договор 

за дългосрочен наем, ведно със законната лихва върху претендираната сума. Сумата на иска е в 

размер на 119 хил. лв. Делото не е приключено. 

 

2. Дела, свързани с права върху търговски марки   

Дружеството е страна по спорове относно права върху търговски марки в страната и чужбина. 

Част от делата са заведени от Булгартабак - Холдинг АД за заличаване на права върху търговски 

марки, регистрирани от чуждестранни лица, за които Булгартабак - Холдинг АД вече има направена 

регистрация. Образуваните дела по жалба на и срещу Булгартабак - Холдинг АД, касаещи права 

върху търговски марки са, както следва:   

Граждански съд - Мерсин, Турция,  дело №2009/651 за марка “President and P device” № 2007-

37530 на European Tobacco Inc – Турция.  Делото е образувано по иск на „Булгартабак-Холдинг”АД 

срещу European Tobacco Inc.-Турция за анулиране на регистрацията на марка President във връзка с 

предходна регистрация на марка Prestige на „Булгартабак-Холдинг”АД. Решението е в полза на 

„Булгартабак-Холдинг”АД. European Tobacco Inc – Турция е подало жалба пред Апелативен съд. 

Апелативният съд е потвърдил решението на съда, първоначално разглеждащ делото. European 

Tobacco Inc – Турция е подало искане за преразглеждане на решението на Апелативен съд, което 

искане е отхвърлено.  Към датата на съставяне на настоящия отчет това дело е приключило в полза на 

„Булгартабак-Холдинг”АД. 

Съд за интелектуални и индустриални права -Анкара, Турция, дело за марка Е♥А Slims № 

2007/00228. Жалбоподател- „Булгартабак-Холдинг”АД, Ответник- Патентно ведомство, Турция. 

Жалбата е подадена  срещу  решението на Съда за интелектуални и индустриални права по адм.дело 

№1/2009, с което е отхвърлен иска на „Булгартабак-Холдинг”АД  във връзка с отказ за регистрация на 

марка Е♥А Slims № 00228. Делото се разглежда от Апелативен съд.  

Съд за интелектуални и индустриални права –Анкара, Турция, дело за марка President № 

2009/09133 на European Tobacco Inc.-Турция Жалбоподатели- European Tobacco Inc.-Турция и 

Патентно ведомство-Турция. Първоинстанционното дело е по иск на ”Булгартабак-Холдинг”АД за 

анулиране на заявка за марка President № 2009/09133 на European Tobacco Inc. Решението е в полза на 

„Булгартабак-Холдинг”АД и е обжалвано от European Tobacco Inc. и  Патентно ведомство на  Турция. 

Делото се разглежда от Апелативен съд.  
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Съд за интелектуални и индустриални права – Анкара, Турция,  дело № 2011/31 за марка 

President № 2009/09603 на European Tobacco Inc.-Турция. Жалбоподатели- European Tobacco Inc.-

Турция и Патентно ведомство-Турция. Първоинстанционното дело е по иск на ”Булгартабак-

Холдинг”АД за анулиране на заявка за марка President № 2009/09603 на European Tobacco Inc. 

Решението е в полза на „Булгартабак-Холдинг”АД и е обжалвано от European Tobacco Inc. и  

Патентно ведомство на  Турция. Делото се разглежда от Апелативен съд.  

Съд за интелектуални и индустриални права – Анкара, Турция, дело за марка President № 

2009/18220 на European Tobacco Inc.-Турция. Жалбоподатели- European Tobacco Inc.-Турция и 

Патентно ведомство-Турция. Първоинстанционното дело е по иск на ”Булгартабак-Холдинг”АД за 

анулиране на заявка за марка President № 2009/18220 на European Tobacco Inc. Решението е в полза на 

„Булгартабак-Холдинг”АД и е обжалвано от European Tobacco Inc. и  Патентно ведомство на  Турция. 

Делото се разглежда от Апелативен съд.  

Съд за интелектуални и индустриални права –Анкара, Турция,  дело № 2011/237. Ищец-

”Булгартабак-Холдинг”АД, ответници-Патентно ведомство- Турция и European Tobacco Inc.-Турция. 

Иск за отмяна на решение на Патентно ведомство, Турция за отказ на подаденото от ”Булгартабак-

Холдинг”АД възражение за анулиране  заявка за марка President № 2009/37817 на European Tobacco 

Inc.-Турция. Решението е в полза на «Булгартабак-Холдинг» АД и е обжалвано от European Tobacco 

Inc. и  Патентно ведомство на  Турция.  

Съд за интелектуални и индустриални права –Истанбул, Турция, дело 2011/252. Ищец-

„Булгартабак-Холдинг”АД, ответници- European Tobacco Inc.-Турция и Lions S.A.-Турция.  Искът е за 

спиране чрез налагане на  обезпечителни мерки нарушението на  правата на „Булгартабак-

Холдинг”АД по отношение на марка Prestige, за спиране на нелоялната конкуренция  спрямо  марка 

Prestige на „Булгартабак-Холдинг”АД в резултат на  използване на търговска марка цигари Premier 

Point на European Tobacco Inc, конфискуване на средствата за производство и на цигарите с марка 

Premier Point,  унищожаване на цигарите,  публикуване на решението. Искът за обезпечителните 

мерки не е уважен, по отношение на останалите искове производството е висящо. Решението за 

отхвърляне на обезпечителните мерки  е обжалвано пред Върховния съд. Върховният съд е отхвърлил 

жалбата.  

Съд за интелектуални и индустриални права –Истанбул, Турция, дело 2011/253.  Ищец-

„Булгартабак-Холдинг”АД, ответници- European Tobacco Inc.-Турция и UFT Ltd-Турция. Искът е за 

спиране чрез налагане на обезпечителни мерки нарушението на  правата на „Булгартабак-

Холдинг”АД  по отношение на марка Prestige, за спиране на нелоялната конкуренция  спрямо марка 

Prestige на „Булгартабак-Холдинг”АД чрез използване на търговска марка цигари Private Point на 

European Tobacco Inc, конфискуване на средствата за производство и на цигарите с марка Private 

Point,  унищожаване на цигарите,  публикуване на решението. Искът за обезпечителните мерки не е 

уважен, по отношение на останалите искове производството е висящо. Решението за отхвърляне на 

обезпечителните мерки  е обжалвано пред Върховния съд. Върховният съд е отхвърлил жалбата.  

Административен съд - Атина, Гърция. Адм.дело №39992 за марка Victory IR919828. Делото е 

образувано по жалба на „Булгартабак-Холдинг”АД срещу решение на Патентно ведомство - Гърция 

за отказ за регистрация на марка Victory IR919828 на „Булгартабак-Холдинг”АД .  

Административен съд – Атина, Гърция. Адм.дело 27770810784/17.07.2006 за марка 

Bulgartabac № 673204. Делото е образувано по жалба на „Булгартабак-Холдинг”АД срещу решение на 

Патентно ведомство - Гърция за отказ за регистрация на марка Bulgartabac на „Булгартабак-

Холдинг”АД. По делото е постановено  решение в полза на „Булгартабак-Холдинг“ АД.  
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Административен съд – Атина, Гърция. Адм.дело 29598/11-07-2008 за марка Femina № 

150924. Делото е образувано по жалба на „Булгартабак-Холдинг”АД срещу решение на Патентно 

ведомство - Гърция за отказ за регистрация на марка Femina на „Булгартабак-Холдинг”АД.  

Национален първоинстанционен федерален съд по граждански и търговски дела, Аржентина, 

дело № 80.039/08, ищец - “Булгартабак-Холдинг” АД, ответник- Филип Морис Продъктс-Швейцария.  

Делото е образувано по иск на  „Булгартабак-Холдинг”АД срещу възражение за регистрация на марка 

Е♥А Slims №2.733.579 на „Булгартабак-Холдинг”АД.  

Съд за интелектуални и индустриални права – Анкара, Турция, дело № 2013/21. Ищец-

”Булгартабак-Холдинг”АД, ответници-Патентно ведомство- Турция и European Tobacco Inc.-Турция. 

Иск за отмяна на решение на Патентно ведомство, Турция за отказ на подаденото от ”Булгартабак-

Холдинг”АД възражение за анулиране на заявка за марка Private Point P device № 2009/69970 на 

European Tobacco Inc.-Турция.  

Второинстанционен съд на Лисабон, Португалия. Дело № 259/13.3УНLSB. Жалбоподател - 

”Булгартабак-Холдинг”АД, ответници - Патентно ведомство - Португалия и Raiztematica- Consultoria 

e Gestao, LDA- Португалия. Жалба срещу решение на Първоинстанционния съд на Лисабон, с което е 

потвърдено решението на Патентно ведомство - Португалия за регистрацията на марка “Prestig3” в 

клас 35, със заявител Raiztematica- Consultoria e Gestao, LDA. Очаква се постановяването на решение.  

 

Апелативен съд в Париж, Франция. Ищец - ”Булгартабак-Холдинг”АД, ответници-Патентно 

ведомство, Франция и Philip Morris Products SA. Иск за отмяна на решение на Патентно ведомство, 

Франция, с което е отказана регистрацията на марка IR No 1117519 E ♥ A Slims за територията на 

Франция. По делото е постановено  решение на Апелативния съд в Париж, което не е в полза на 

«Булгартабак-Холдинг» АД. 

Грузия - подадена е жалба от „Булгартабак – Холдинг“ АД с искане да се забрани 

използването на недобросъвестно регистрираната марка “Premium” с притежател Standart Tobacco Inc. 

Очаква се получаване на номер на съдебното дело и насрочване на заседание по него. Атакуваната 

марка е имитация на марка “Prestige”, регистрирана от „Булгартабак – Холдинг“ АД в Грузия.  

Административна комисия - Атина, Гърция- Адм.пр.57/18-10-10/29.09.2010 за марка Е♥А Rose 

№ 153501. Делото е образувано по възражение на Филип Морис Продуктс срещу регистрация на 

търговска марка Е♥А Rose на „Булгартабак-Холдинг”АД. Решението е в полза на „Булгартабак-

Холдинг”АД. Решението е обжалвано от Филип Морис Продуктс пред Тричленния Административен 

съд на Атина.  

Граждански съд - Мерсин, Турция.  Дело № 287/2010 г. Ищец-European Tobacco Inc. - Турция, 

ответник-”Булгартабак-Холдинг”АД. Делото е образувано по иск за отмяна на регистрации на  марки 

Prestige № 200547452, № 200547453, № 200611452, № 200765958, № IR 843219 (200512837) на 

„Булгартабак-Холдинг”АД.  Към датата на съставяне на настоящия отчет това дело е приключило в 

полза на „Булгартабак-Холдинг”АД. 

Търговски съд, Лисабон, Португалия, дело № 342/07.4TYLSB. По жалба на CITA TABACOS 

DE CANARIAS – S.L. срещу решението на Португалското патентно ведомство за регистрация на 

марка IR 869646 VICTORY SLIMS (fig.) на „Булгартабак-Холдинг”АД.  

Търговски съд- Лисабон, Португалия, дело № 622/08. По жалба на CITA TABACOS DE 

CANARIAS – S.L. срещу решението на Португалското патентно ведомство за регистрация на марка 

IR 919828 VICTORY   на „Булгартабак-Холдинг”АД.  
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Специализиран съд за интелектуална и индустриална собственост- Истанбул, Турция, дело 

№2011/94. Ищец  - Филип Морис Бранд Сарл – Швейцария, ответник - „Булгартабак-Холдинг” АД. 

Делото е образувано по иск за отмяна на регистрации на марки Prestige № IR 843219 (200512837) и  

Prestige Slims № 200611452 на „Булгартабак-Холдинг”АД в Турция. Искът е отхвърлен. Подадена е 

жалба от Филип Морис Бранд Сарл срещу решението. По тази жалба Апелативния съд в Турция е 

постановил решение в полза на „Булгартабак- Холдинг“ АД. Филип Морис Бранд Сарл е подал 

искане за преразглеждане на решението. Очаква се окончателното решение по това дело.  

Областен съд – Тел Авив, Израел, ищец  - Philip Morris Brands SARL, ответници - 

„Булгартабак-Холдинг” АД и BTNL-Trading Ltd. Делото е образувано по иск за забрана използване на 

марки Prestige и Prestige Slims на „Булгартабак-Холдинг” АД в Израел.  

 

3. Дела, заведени от Булгартабак - Холдинг АД 

Бургаски районен съд, гр.д. № 4481/2012г. Ищец - „Булгартабак-Холдинг”АД. Ответници - 

Търпина Петрова и Софийка Колева. Отрицателен установителен иск за собственост. Бургаски 

районен съд е постановил решение в полза на „Булгартабак-Холдинг“ АД. Решението е обжалвано от 

Търпина Петрова и Софийка Колева пред Окръжен съд - Бургас. Пред Окръжен съд - Бургас е образувано 

гр. дело (В) № 599/2014г., Гражданско отделение, VІ състав. 

Софийски Градски съд - т.д. № 1262/2010 г. Страни: „Булгартабак-Холдинг”АД – ищец, 

„Борд-17” ЕООД - ответник. Искове с правно основание чл.76, ал.1, т.4 и ал.2, т.2 и т. 3 от ЗМГО във 

връзка с нарушение на изключителните права върху марка Victory на „Булгартабак-Холдинг”АД.  

Софийски районен съд, административно наказателно дело №12647/2012г. Делото е 

образувано по жалба на „Булгартабак-Холдинг”АД срещу Наказателно постановление от 2012г. на 

Заместник министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Постановено е решение, с което е 

отменено наказателното постановление. Решението е обжалвано от Министерство на икономиката и 

енергетиката пред Административен съд – София град. По подадената жалба е образувано дело и е 

насрочено съдебно заседание за нейното разглеждане. Очаква се постановяване на съдебно решение.  

Софийски районен съд, административно наказателно дело №6637/2013г. Делото е образувано 

по жалба на „Булгартабак-Холдинг”АД срещу Наказателно постановление от 2013г. на Заместник - 

председателя на Комисия за финансов надзор, с което на Дружеството е наложена имуществена 

санкция. 

Софийски районен съд, административно наказателно дело № 5056/2013г. Делото е 

образувано по жалба на „Булгартабак-Холдинг”АД срещу Наказателно постановление от 2013г. на 

Заместник - председателя на Комисия за финансов надзор, с което на Дружеството са наложени 

имуществени санкции.  

Софийски районен съд, административно наказателно дело № 6433/2013г. Делото е 

образувано по жалба на „Булгартабак-Холдинг”АД срещу Наказателно постановление от 2013г. на 

Заместник - председателя на Комисия за финансов надзор.  

Софийски районен съд, административно наказателно дело № 5055/2013г. Делото е 

образувано по жалба на „Булгартабак-Холдинг”АД срещу Наказателно постановление от 2013г. на 

Заместник - председателя на Комисия за финансов надзор, с което на Дружеството са наложени 

имуществени санкции.  
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Софийски районен съд, административно наказателно дело № 5057/2013г. Делото е 

образувано по жалба на „Булгартабак-Холдинг”АД срещу Наказателно постановление от 2013г. на 

Заместник - председателя на Комисия за финансов надзор, с което на Дружеството са наложени 

имуществени санкции. 

Административен съд – гр. Шумен, адм.д. №208/2013г. Делото е образувано по жалба на 

„Булгартабак-Холдинг”АД срещу Заповед № РД-25-1625/12.07.2013г. на Кмета на Община Шумен за 

одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация, с който към УПИ ХІ от кв.340 по 

плана на гр.Шумен се присъединява задънена улична отсечка от осова точка 118-А до осова точка 

118-Б при условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ.  Решението е в полза на „Булгартабак-Холдинг“ АД и е 

обжалвано пред ВАС от една от заинтересованите страни по делото. 
 

4. Съдебни дела, по които Булгартабак – Холдинг АД е заинтересована страна 

1. Федерален патентен съд, Германия,  дело за марка Orient Express 30543337.7/34  на 

„Булгартабак-Холдинг”АД. Делото е образувано по иск  на Сосиете Национал де Кемикс – Франция 

срещу регистрацията на марка Orient Express на „Булгартабак-Холдинг”АД в Германия. Иска е 

оттеглен, и е издадено съдебно решение за прекратяване на производството по същество. Тече 

производство по присъждане на разноските.  
 

 

5. Изпълнителни дела 

Дружеството води изпълнителни дела за събиране на вземания от предходни периоди. По 

делата са издадени изпълнителни листи за суми в размер на 173 х. лв. Представляващи главници на 

вземанията и съдебни разноски.   
 

6. Други 

1. Възобновена е Преписка № 228/2009 г., Комисия за защита от дискриминация. Засегната 

страна (ищец) – Сдружение “Равни права за съкратените от „Пловдив Юрий Гагарин-БТ”АД”, 

ответник – "Булгартабак-холдинг"АД, „Юрий Гагарин”АД Пловдив. Предмет: Нарушение на чл.14 и 

чл.21 във връзка с чл.4, ал.1 от Закона за защита от дискриминацията. Очаква се постановяването на 

решение.  

 

  

34. СВЪРЗАНИ ЛИЦА 

 

Свързани лица на Групата и вид на свързаност 

Свързаните лица в рамките на Групата са оповестени в Приложения № 1.2 и 1.4. 

Ключовият управленски персонал на Групата включва членовете на Съвета на директорите и 

Прокуристта на Дружеството – майка (Приложение № 1.2) 

Групата е предоставила през септември 2012 заем на  свързано лице, който към 31.12.2013г. е  

в размер на 19,567 х.лв. (31.12.2012г.19,806 х. лв.). 

 

 

Възнагражденията на ключовия управленски персонал, включително осигурителните вноски 

са:  

 31.12.2013  31.12.2012 

 BGN ‘000  BGN ‘000 

Възнаграждения и други краткосрочни доходи  3,080  1,356 

Общо 3,080  1,356 
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35. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК  

 

Структура на финансовите активи и пасиви към 31 декември по категории: 

 

31 декември 2013 г. 

 

Кредити и  

вземания 
 

Активи 

държани на 

разположение 

за продажба 

 

Общо 

  BGN’000  BGN’000 
 

BGN’000 

Финансови активи       

       

Инвестиции на разположение за продажба   - 
 

320  320 

Други нетекущи активи  564  -  564 

Вземания от клиенти  64,769  -  64,769 

Парични средства и парични еквиваленти  13,865  -  13,865 

Други текущи активи  1,121  -  1,121 

Общо финансови активи  80,319  320  80,639 

       

 

 
 

Други 

финансови 

пасиви 

  

 

Общо  

  BGN’000    BGN’000 

Финансови пасиви       

Дългосрочни банкови заеми  9,397    9,397 

Други нетекущи задължения  3,521    3,521 

Задължения към доставчици  95,456    95,456 

Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми  31,726    31,726 

Краткосрочни банкови заеми  93,679    93,679 

Други текущи задължения   3,913    3,913 

Общо финансови пасиви  237,692    237,692 
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31 декември 2012 г. 

 

Кредити и  

вземания 
 

Активи 

държани на 

разположение 

за продажба 

 

Общо 

  BGN’000  BGN’000 
 

BGN’000 

Финансови активи       

Инвестиции на разположение за продажба   - 
 

320  320 

Други нетекущи активи  4,091  -  4,091 

Вземания от клиенти  29,034  -  29,034 

Парични средства и парични еквиваленти  62,509  -  62,509 

Други текущи активи  1,011  -  1,011 

Общо финансови активи  96,645  320  96,965 

  
 

 
  

 
 

 

 
 

Други 

финансови 

пасиви 

  

 

Общо  

  BGN’000    BGN’000 

Финансови пасиви       

Дългосрочни банкови заеми  24,798    24,798 

Задължения към доставчици  42,084    42,084 

Задължения за дивиденти  443    443 

Краткосрочна част на дългосрочни банкови заеми  28,445    28,445 

Други текущи задължения   142    142 

Общо финансови пасиви  95,912    95,912 

 

В хода на обичайната си стопанска дейност дружествата от Група Булгартабак са изложени на 

различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, лихвен 

риск и друг ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск. Общото управление на риска е фокусирано 

върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на 

потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и 

състоянието на дружествата. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават 

с помощта на различни контролни механизми, въведени за да се определят адекватни цени на 

продуктите/услугите, предоставяни от дружествата и на привлечения от дружествата заемен капитал, 

както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на извършваните от дружествата инвестиции 

и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана 

концентрация на даден риск.  

Управлението на риска във всяко от дружествата в Групата се осъществява текущо от 

ръководството и съответните структурни звена, в зависимост от вида и спецификата на различните 

видове риск, на които е изложено съответното дружество в своята дейност, и респ. от съответните 

структурни звена в дружеството-майка на Групата като цяло. 
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По-долу са описани различните видове рискове, на които са изложени дружествата от Група 

Булгартабак при осъществяване на търговските им операции, както и възприетият подход при 

управлението на тези рискове. 

 

Пазарен риск 

 

Валутен риск 

Дружествата от Групата извършват своята дейност при активен обмен с чуждестранни 

контрагенти (клиенти и доставчици). Част от операциите са деноминирани в български лева или евро. 

Същевременно те осъществяват и продажби на чуждестранни клиенти, договорени в щатски долари 

(основно продажби на тютюневи изделия). Дружествата от Групата осъществяват и множество 

сделки с чуждестранни контрагенти по доставки, основно на тютюни, спомагателни материали и 

резервни части. Голяма част от доставките на тютюни са в щатски долари. Поради това Групата, в 

определена степен, е изложена на валутен риск спрямо щатския долар, доколкото сделките за 

продажби и доставки се влияят пряко от обменния курс на щатския долар към лева. 

Поради стопанския обмен в щатски долари, част от паричните средства и еквиваленти на 

дружествата в Групата са в щатски долари. 

 

За управление на валутния риск и поради централизираната система на доставяне на тютюн от 

внос, и респ. износ на тютюн и тютюневи изделия, в Група Булгартабак се извършва текущо 

планиране на доставките от внос и респ. продажбите за износ. За контролиране на валутния риск 

дружествата са разработили и прилагат следните мерки: 

 въведена е система на планиране и ежедневно наблюдение на движенията на валутния курс 

на щатския долар и контрол върху предстоящите плащания;  

 свободните парични средства в щатски долари се инвестират в краткосрочни валутни 

депозити с добра доходност или се управляват чрез поръчки take profit/stop loss; 

 сключват се форуърдни договори за покупка и продажба на валута на бъдеща дата при 

възможно най – изгоден валутен курс. 

 

Таблиците по-долу обобщават експозицията на Групата към валутния риск: 
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Валутен структурен анализ 

 

31 декември 2013 г. 
 

В EUR  В USD  

В друга 

чуждестран- 

на валута 

 
В български 

лева 
 Общо 

  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000 

Финансови активи           

Инвестиции на разположение за продажба   -  -  -  320  320 

Други нетекущи активи  -  564  -  -  564 

Вземания от клиенти  1,040  31,723  11  31,995  64,769 

Парични средства и парични еквиваленти  4,427  2,656  675  6,107  13,865 

Други текущи активи  168  13  474  466  1,121 

Общо финансови активи  5,635  34,956  1,160  38,888  80,639 

 

 

     

 

 

 

   

Финансови пасиви 
    

 
 

 
   

Дългосрочни банкови заеми  1,242  -  -  8,155  9,397 

Други нетекущи задължения  3,521  -  -  -  3,521 

Задължения към доставчици    6,255  72,338  2,485  14,378  95,456 

Краткосрочна част на дългосрочни банкови 

заеми  
4,768  -  -  26,958  31,726 

Краткосрочни банкови заеми 
 

3,82

1 
 -  -  89,858  93,679 

Други текущи задължения  
 

2,73

8 
 -  142  1,033  3,913 

Общо финансови пасиви  22,345  72,338  2,627  140,382  237,692 
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31 декември 2012 г. 
 

В EUR  В USD  

В друга 

чуждестран- 

на валута 

 
В български 

лева 
 Общо 

  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000 

Финансови активи           

Инвестиции на разположение за продажба   -  -  -  320  320 

Други нетекущи активи  -  591  -  3,500  4,091 

Вземания от клиенти  178  -  -  28,856  29,034 

Парични средства и парични еквиваленти  3,714  41,336  256  17,203  62,509 

Други текущи активи  141  274  6  590  1,011 

Общо финансови активи  4,033  42,201  262  50,469  96,965 

           

Финансови пасиви           

Дългосрочни банкови заеми  5,995  -  -  18,803  24,798 

Задължения към доставчици    6,644  27,908  36  7,496  42,084 

Задължения за дивиденти  -  -  -  443  443 

Краткосрочна част на дългосрочни банкови 

заеми  
7,144  -  -  21,301  28,445 

Други текущи задължения   -  3  -  139  142 

Общо финансови пасиви  19,783  27,911  36  48,182  95,912 

 

 

Анализ на валутната чувствителност  

 

Дружествата от Групата са изложени на валутен риск основно по отношение на експозициите 

си в щатски долари. Към 31.12.2013 г. 43,35 % от финансовите активи на Групата са в щатски долари 

(31.12.2012 г.: 43.52 %). В таблицата по-долу е представена валутната чувствителност при 10 % 

увеличение/намаление на текущите обменни курсове на българския лев спрямо щатския долар на база 

структурата на валутните активи и пасиви в края на двата отчетни периода и при предположение, че 

се игнорира влиянието на останалите променливи величини. Ефектът е измерен и представен като 

влияние върху финансовия резултат след облагане с данъци при данъчна ставка 10 % (31.12.2012 г.: 

10 %) и съответно собствения капитал – чрез печалбата. 
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Изменение на курса 

  с +/- 10 % 
USD 

  2013  2012 

  BGN’000   BGN’000  

Финансов резултат печалба  / (загуба)                                                  +  (3,364)  1,286 

Собствен капитал (компонент - натрупани 

печалби)                 
+  (3,364)  1,286 

Финансов резултат (загуба) / печалба - 3,364  (1,286) 

Собствен капитал (компонент - натрупани 

печалби)               
- 3,364  (1,286) 

 

Анализът е направен на база структурата на валутните позиции в щатски долари в края на 

съответния отчетен период и при положение, че всички останали променливи са неизменни, в това 

число и лихвените проценти. Увеличение с 10 процента на курса на щатския долар спрямо българския 

лев към 31.12.2013 г. би намалило печалбата на Групата към 31.12.2013 г. (след данъчно облагане) с 

3,364 х. лв. (2012 г.: увеличение с 1,286 х. лв.), поради ефекта от превишението на левовата 

равностойност на финансовите пасиви (задължения към доставчици) спрямо левовата равностойност 

на финансовите активи (парични средства и парични еквиваленти, вземания от клиенти, други 

нетекущи активи и други вземания). Съответно 10 процентното увеличение на курса би имало същият 

ефект и върху собствения капитал, чрез компонента натрупани печалби (чрез текущата печалба или 

загуба). 

 

Намаление с 10 % на курса на щатския долар спрямо българския лев би имало равен и 

реципрочен ефект на посочения по-горе, върху печалбата на Групата (след данъчно облагане) и 

собствения капитал. 

Финансовият резултат след данъчно облагане е по - чувствителен към валутния риск през 

2013 година, отколкото през 2012 година, поради увеличение на нетната експозиция на валутни 

активи и пасиви в щатски долари (26,344 х. щ. д.), спрямо нетната експозиция към 31.12.2012 г. (9,632 

х. щ. д.) на Групата. 
 

Лихвен риск  

Рискът на лихвения процент е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци 

на притежаваните от дружествата от Групата финансови инструменти ще варират поради промени в 

пазарните лихвени проценти. Инструментите с фиксиран лихвен процент са изложени на риск на 

справедливата стойност на лихвения процент - с нарастването на пазарния лихвен процент, цената на 

финансовите активи на Групата с фиксирана лихва ще намалява, а на финансовите пасиви ще расте и 

обратно. Финансовите активи и пасиви с плаващ лихвен процент са изложени на риск на паричния 

поток - бъдещите парични потоци от финансови инструменти с плаващ лихвен процент ще варират 

поради промени в пазарните лихвени проценти. 
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Като цяло в структурата на активите на Групата, лихвоносните финансови активи са 

представени най-вече от паричните средства, олихвявани с фиксиран лихвен процент. Групата 

управлява риска на справедливата стойност на лихвения процент – като обичайно нейните дружества 

поддържат краткосрочни депозити с фиксирана лихва (от 1-2 седмици до 1 месец), което й дава 

възможност при всяка по-значителна промяна в пазарните лихвени проценти да предоговаря размера 

на лихвата по сключените договори за депозити в търговски банки. Допълнително за депозитите в 

търговски банки с фиксиран лихвен процент, в Групата се прилагат процедури за текущ контрол и 

управление на риска - осъществява се постоянен анализ на пазарните условия и контрол на 

експозицията на съответното дружество в лихвоносни активи. 

Групата притежава незначителен дял от лихвоносни активи с плаващ лихвен процент, поради 

което не е изложена на съществен риск на паричния поток за тези активи.  

Същевременно Групата е изложена и на лихвен риск за ползваните от нея дългосрочни и 

краткосрочни заеми за финансиране на стопанската й дейност. Поради това текущо се наблюдават 

промените в лихвените равнища и се търсят възможности за своевременно предоговаряне при 

негативни тенденции. 

Изходящите парични потоци на Група Булгартабак са изложени на лихвен риск от ползване на 

заеми, договорени с променлив лихвен процент, в размер на 131,956 х. лв. (31.12.2012 г.: 53,243 х. 

лв.).  

Задълженията по банкови заеми в размер на 2,846 х. лв. (31.12.2012 г.: няма) са с фиксиран 

лихвен процент и откриват експозиция на риск спрямо промените в справедливата стойност на 

лихвените равнища. 

 

31 декември 2013 г. 
 

безлихвени  
с плаващ 

лихвен % 
 

с фиксиран 

лихвен % 
 Общо 

  
BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000 

         

         
Финансови активи         

Инвестиции на разположение за продажба   320  -  -  320 

Други нетекущи активи  -  564  -  564 

Вземания от клиенти  64,769  -  -  64,769 

Парични средства и парични еквиваленти  3,191  -  10,674  13,865 

Други текущи активи  1,121  -  -  1,121 

Общо финансови активи  69,401  564  10,674  80,639 

         

Финансови пасиви         

Дългосрочни банкови заеми  -  9,397  -  9,397 

Други нетекущи задължения  3,521  -  -  3,521 

Задължения към доставчици    95,456  -  -  95,456 

Краткосрочна част на дългосрочни 

банкови заеми  
-  31,726  -  31,726 

Краткосрочни банкови заеми  -  90,833  2,846  93,679 

Други текущи задължения   3,913  -  -  3,913 

Общо финансови пасиви  102,890  131,956  2,846  237,692 
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31 декември 2012 г. 
 

безлихвени  
с плаващ 

лихвен % 
 

с фиксиран 

лихвен % 
 Общо 

  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000 

         

Финансови активи         

Инвестиции на разположение за продажба  
 

320  -  -  320 

Други нетекущи активи  -  591  3,500  4,091 

Вземания от клиенти  29,034  -  -  29,034 

Парични средства и парични еквиваленти  393  -  62,116  62,509 

Други текущи активи  1,008  3  -  1,011 

Общо финансови активи  30,755  594  65,616  96,965 

 

 

        

Финансови пасиви         

Дългосрочни банкови заеми  -  24,798  -  24,798 

Задължения към доставчици    42,084  -  -  42,084 

Задължения за дивиденти  443  -  -  443 

Краткосрочна част на дългосрочни 

банкови заеми  
-  28,445  -  28,445 

Други текущи задължения   142  -  -  142 

Общо финансови пасиви  42,669  53,243  -  95,912 

 

Ръководството на Групата и на отделните дружества текущо наблюдават и анализират 

експозициите спрямо промените в лихвените равнища, измерва и ефекта върху финансовия резултат и 

собствения капитал при промяна с определени пунктове или % на лихвения процент. За всяка 

симулация, едно и също предположение за промяна на лихвения процент се прилага за лева и 

щатския долар. 

Ръководството на Групата е направило анализ на лихвената чувствителност на лихвоносните 

активи и пасиви (с плаващ лихвен процент) в края и на двата отчетни периода, при запазване на 

съответната структура на активите и пасивите, допускане на промяна в лихвения процент за щатски 

долари и за български лева с 50 базисни пункта и игнориране на влиянието на другите фактори.   
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Промяната в увеличение на лихвения процент на финансовите активи и пасиви в щатски долари 

и в лева с 50 базисни пункта би се отразило като загуба (след данъчно облагане) в консолидирания 

отчет за доходите на Групата от 591 х. лв. (2012 г.: 237 х. лв.). Съответно същото увеличение на 

лихвения процент би имало същият ефект и върху собствения капитал, чрез компонента натрупани 

печалби (чрез текущата печалба или загуба), тъй като компонентите на собствения капитал на 

Групата не са повлияни от лихвени активи и пасиви, чиято преоценка се отразява като друг 

всеобхватен доход или директно върху собствения капитал.  

Намаление с 50 базисни пункта в лихвения процент на финансовите активи и пасиви (с плаващ 

лихвен процент) в щатски долари и в лева би имало равен и реципрочен ефект на посочения по-горе, 

върху печалбата на Групата (след данъчно облагане) и собствения капитал. 

 

Ценови риск 

Групата е изложена на определен риск от евентуално негативните промени в цените на 

суровините и материалите, необходими за производството на тютюневи изделия (цигари). 

Доколкото цените на тютюневите изделия за износ се определят пазарно, ръководството е на 

мнение, че не съществува значителен ценови риск за тях. Аналогично не съществува значителен риск 

и за цените на тютюневите изделия за вътрешен пазар, предвид това, че цените на тютюневи изделия 

на вътрешния пазар са с пазарно определени цени и подлежат само на регистрация. 

В условията на икономическа криза и намалена покупателна способност, ръководството на 

Групата следва гъвкава политика на ценообразуване на тютюневите изделия и за увеличаване на 

експорта с цел насърчаване на продажбите и потреблението. 

За контролиране на ценовия риск по отношение на цените на цигарите, Групата следи 

състоянието и динамиката на пазара, и извършва непрекъснат мониторинг, и анализ на пазара за 

постигане на ефективно планиране на доставките, и оптимизиране на количествата на материални 

запаси, и адекватно ценообразуване на цигарите в зависимост от пазарната среда. 

Групата е изложена на ценови риск свързан с определянето на изкупните цени, плащани на 

тютюнопроизводителите за суровината. Минимизирането на този риск се постига чрез анализ на 

съответната реколта и актуализиране на изкупните цени спрямо промените на пазара.   

Също така Групата е изложена на евентуално негативните промени в цените на световния 

пазар на тютюн. Минимизирането на ценовия риск за негативни промени в цените се постига чрез 

периодичен анализ и обсъждане на договорните отношения за преразглеждане и актуализиране на 

цените спрямо промените на пазара. 

Групата не разполага със значим по размер портфейл от инвестиции на разположение за 

продажба. Допълнително притежаваните от нея инвестиции на разположение за продажба не се 

търгуват на фондова борса, поради което не е изложена на риск от промени в борсови цени на ценни 

книжа. 
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Кредитен риск 

           При осъществяване на своята дейност, дружествата от Групата са изложени на кредитен риск, 

който е свързан с риска някои от контрагентите им да не бъдат в състояние да изпълнят изцяло и в 

обичайно предвидените срокове задълженията си към тях. Вземанията на Групата са представени в 

отчета за финансовото състояние в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки. Такива 

обезценки са направени за вземания, където и когато са били налице събития, идентифициращи 

загуби от несъбираемост съгласно предишен опит. 

     Финансовите активи на дружествата от Групата основно са концентрирани в следните групи: 

други нетекущи активи, други текущи активи, парични средства и еквиваленти – пари в брой и в 

банкови сметки (текущи и депозитни), вземания от клиенти и инвестиции на разположение за 

продажба. Максималната експозиция на кредитен риск към края на отчетния период е балансовата 

стойност на всеки клас финансови активи, както са оповестени в настоящото приложение.  

По отношение кредитния риск от парични средства в банкови сметки (текущи и депозитни), 

управлението на риска при активните операции с временно свободните парични средства включва 

дейностите по идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални събития или ситуации, 

които могат да повлияят негативно върху постигане целите на Групата за осигуряване на 

допълнителен стабилен източник на доход. Обект на анализ са евентуалните отрицателни последици 

(изтичане на ресурси), които биха настъпили от проявлението на неблагоприятно събитие и 

ресурсите, които ще са необходими за неговото предотвратяване.  

В Групата се прилагат добри практики и подходи за избор на финансови организации, които 

предоставят платежни и свързани услуги на добро ниво и качество. Чрез работата с няколко 

финансови организации, се минимизира концентрацията на рискове за дружествата от Групата и се 

гарантира тяхната стабилност и устойчивост. 

Прилаганата в Групата политика по контрол на договорните отношения е от съществено 

значение за предотвратяване на риска от несъбираемост на вземанията. Политиката на Групата е, че 

отсрочени плащания (продажби на кредит) се предлагат само на клиенти, които имат дълга история и 

търговско сътрудничество с Групата, добро финансово състояние и липса на нарушения при 

спазването на кредитните условия. За останалите клиенти, продажби се осъществяват предимно 

срещу предварително (частично или пълно) плащане, плащане в деня на сделката и/или акредитиви. 

Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо на ниво дружества и на ниво 

Булгартабак - Холдинг АД, съгласно установената политика на дружествата от Група Булгартабак. За 

целта ежедневно се прави преглед на откритите позиции по клиенти, както и получените 

постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиентите. 

За да контролират риска дружествата следят за плащане в срок на нововъзникналите вземания. 

В случаите на неплатени стари вземания, погасяването се извършва по индивидуални споразумения с 

длъжниците. 

 Значителна част от вземанията на Групата са обезпечени, както е оповестено в Приложение 

№ 20. Състоянието и качеството на получените обезпечения се следи и контролира на ниво дружество 

в Групата.   
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Реализацията на продукцията (тютюневи изделия) през отчетния период на вътрешния пазар 

от Групата се е извършвала чрез дистрибуторска мрежа на база сключени договори. С тези клиенти 

Групата поддържа дългогодишно търговско сътрудничество и ефективно управление на договорните 

отношения, с цел навременно събиране на вземанията.  

Реализацията на продукцията (тютюневи изделия) на външния пазар от Групата се извършва 

на база сключени договори, плащанията по които са договорени по начин, ограничаващ в максимална 

степен риска от несъбираемост. 

По-голямата част от продажбите се извършват на база плащания в лева, евро и щатски долари.  
 

Ликвиден риск 

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружествата от Група Булгартабак да не 

бъдат в състояние да посрещнат безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Те 

провеждат консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържат 

оптимален ликвиден запас парични средства (собствени и привлечени) и добра способност за 

финансиране на стопанската си дейност. В тази връзка по-долу е представен матуритетен анализ на 

финансовите активи и пасиви, така както е установена структурата им към 31 декември. 

Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи и контролира 

на две нива, от дружеството–майка и от съответните структурни звена на дружествата от Групата, 

като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и анализ на предстоящите 

плащания. Дружествата в Групата осъществяват наблюдение и контрол върху фактическите и 

прогнозните парични потоци, с цел поддържане на равновесие между матуритетните срокове на 

активите и пасивите им.  
 

Матуритетен анализ 

По-долу са представени финансовите недеривативни активи и пасиви на Групата към края на 

отчетния период. Таблицата е изготвена на база на недисконтирани парични потоци и най-ранна дата, 

на която вземането, респективно задължението е изискуемо. Сумите включват главници и лихви.   

Активите и пасивите на Групата, анализирани по остатъчен срок от края на отчетния период 

са както следва:  
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31 декември 2013 г. на виждане  до 3 м.  3-6 м.  6-12 м.  1-2 г.  2-5 г.  над 5 г.  
без 

матуритет 

 
Общо: 

 BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000 

Финансови активи                  

Инвестиции на разположение за продажба  -  -  -  -  -  -  -  320  320 

Други нетекущи активи -  -  -  -  -  -  564  -  564 

Вземания от клиенти -  64,769  -  -  -  -  -  -  64,769 

Парични средства и парични еквиваленти 10,450  13  -  2,836  -  -  -  566  13,865 

Други текущи активи -  205  142  268  -  -  -  506  1,121 

Общо финансови активи 10,450  64,987  142  3,104  -  -  564  1,392  80,639 

                  

31 декември 2013 г. на виждане  до 3 м.  3-6 м.  6-12 м.  1-2 г.  2-5 г.  над 5 г.  
без 

матуритет 
 Общо: 

 BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000 

Финансови пасиви                  

Дългосрочни банкови заеми -  -  -  -  9,440  416  -  -  9,856 

Други нетекущи задължения         2,739  782      3,521 

Задължения към доставчици   -  87,974  7,482  -  -  -  -  -  95,456 

Краткосрочна част на дългосрочни 

банкови заеми 
-  9,547  9,850  14,235  -  -  -  - 

 
33,632 

Краткосрочни банкови заеми   75,158  10,413  8,907          94,478 

Други текущи задължения  -  309  3  2,738  -  -  -  863  3,913 

Общо финансови пасиви -  172,988  27,748  25,880  12,179  1,198  -  863  240,856 
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31 декември 2012 г. на виждане  до 3 м.  3-6 м.  6-12 м.  1-2 г.  2-5 г.  над 5 г.  
без 

матуритет 

 
Общо: 

 BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000 

Финансови активи                  

Инвестиции на 

разположение за продажба  
-  -  -  - 

 
-  -  -  320 

 
320 

Други нетекущи активи -  -  -  -  -  3,500  591  -  4,091 

Вземания от клиенти -  28,949  78  5  2  -  -  -  29,034 

Парични средства и 

парични еквиваленти 
50,959  11,540  -  10  -  -  -  - 

 
62,509 

Други текущи активи -  459  29  247  8  -  -  268  1,011 

Общо финансови активи 50,959  40,948  107  262  10  3,500  591  588  96,965 

31 декември 2012 г. на виждане  до 3 м.  3-6 м.  6-12 м.  1-2 г.  2-5 г.  над 5 г.  
без 

матуритет 

 
Общо: 

 BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000  BGN’000 

Финансови пасиви                  

Дългосрочни банкови 

заеми 
-  -  -  -  23,775  1,291  -  - 

 
25,066 

Задължения към 

доставчици   
-  36,102  5,982  -  -  -  -  - 

 
42,084 

Задължения за дивиденти -  443  -  -  -  -  -  - 

  

443 

 

Краткосрочна част на 

дългосрочни банкови 

заеми 

-  6,027  6,025  16,924  -  -  -  - 

 

28,976 

Други текущи задължения  -  97  -  -  -  -  -  45  142 

Общо финансови пасиви -  42,669  12,007  16,924  23,775  1,291  -  45  96,711 
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Управление на капиталовия риск  

С управлението на капитала Групата цели да създава и поддържа възможности да продължи 

да функционира като действащо предприятие, да осигурява възвръщаемост на инвестираните 

средства на акционерите и стопански ползи на другите заинтересовани лица, както и да поддържа 

оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитала – на ниво отделно 

дружество от Групата (в т.ч. дружеството-майка) и на ниво Група (консолидиран собствен капитал). 

Групата текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база съотношенията 

на задлъжнялост. Характерното и за двата представени периода е, че тя финансира дейността си както 

от собствените си генерирани печалби, така и като поддържа определено ниво на търговски и други 

краткосрочни задължения, банкови заеми и задължения по финансов лизинг. Съотношенията за 

задлъжнялост са както следва: 

Съотношения 2013 г.  2012 г. 
 

Собствен капитал / Привлечен капитал 
 

1.01 
 

1.53 

  

Банкови заеми и финансов лизинг / 

Привлечен капитал 
 

0.43  0.22 

 

   
 

Парични средства и еквиваленти / Привлечен 

капитал 
 

0.05  0.26 

 

Справедливи стойности 

Справедливата стойност представлява цената, която би била получена при продажбата на актив или 

платена при прехвърляне на пасив в обичайна сделка между пазарни участници към датата на оценка.  

Политиката на Групата е да оповестява във финансовите си отчети справедливата стойност на 

финансовите активи и пасиви, за които съществуват котировки на пазарни цени.  

Концепцията за справедливата стойност предполага реализиране на финансови инструменти 

чрез продажба. В повечето случаи, особено по отношение на търговските вземания и задължения, 

предоставените заеми и депозитите, Групата очаква да реализира тези финансови инструменти, и чрез 

тяхното цялостно обратно изплащане или респ. погасяване във времето. Затова те се представят по 

тяхната амортизируема стойност, която се приема че би била приблизително близка до тяхната 

справедлива стойност. 

Основната част от финансовите активи и пасиви са краткосрочни по своята същност 

(вземания от клиенти, задължения, краткосрочни заеми)и поради това тяхната справедлива стойност е 

приблизително равна на балансовата им стойност.  

Изключение от това правило са инвестициите на разположение за продажба, за които няма 

пазар и/или обективни условия за определяне по друг достоверен начин на тяхната справедлива 

стойност, поради което те са представени по цена на придобиване (себестойност), която 

ръководството консервативно преценява, че не би се различавала съществено от тяхната справедлива 

стойност.  

Поради липсата на достатъчно пазарен опит, стабилност и ликвидност за покупки и продажби 

на някои финансови активи и пасиви, за тях няма достатъчно и надеждни котировки на пазарни цени. 

Ръководството на Групата е преценило, че при съществуващите обстоятелства представените в отчета 

за финансовото състояние оценки на финансовите активи и пасиви са възможно най-надеждни, 

адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност при стопанската среда в страната. 
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Приложената таблицата показва балансовите и справедливите стойности на финансовите 

активи и финансовите пасиви, включително нивата им в йерархията на справедливите стойности. Не е 

включена информация за справедливите стойности, ако балансовата стойност е разумно приближение 

на справедливата стойност. 

 

Към 31 декември 2013 г. 

 Балансова 

стойност 

 Ниво 1  Ниво 2  Ниво 3  Общо 

  
BGN’000 

 
BGN’000  BGN’000  BGN’000 

 

BGN’00

0 

Финансови активи           

Инвестиции на разположение за продажба   320         

Други дългосрочни финансови активи  564  -  500  -  500 

Вземания от клиенти   64,769         

Парични средства и парични еквиваленти  13,865         

Други вземания   1,121         

Общо финансови активи  80,639         

 

Финансови пасиви     
 

 
 

   

Дългосрочни задължения към финансови 

институции  
41,123  -  41,430  -  41,430 

Задължения по договори за цесия  6,259  -  5,875  -  5,875 

Краткосрочни банкови заеми  93,679         

Задължения към доставчици  95,456         

Други задължения   1,175         

Общо финансови пасиви  237,692         
 

Справедливата стойност на финансовите активи и пасиви включена в Ниво 2 в таблицата по – 

горе е определена в съответствие с общоприетия оценъчен модел на базата на дисконтирани парични 

потоци. Значимите наблюдаеми входящи данни приложени при този метод на оценяване, са 

дисконтови фактори отразяващи кредитния риск. 

 

36. ОТЧИТАНЕ ПО СЕГМЕНТИ 

 

Групата има три отчетни сегменти, както е описано по-долу, които са стратегическите бизнес 

единици на Групата. Те предлагат различни продукти и услуги, и се управляват отделно, защото 

изискват различни технологични и маркетингови стратегии. 

Оперативните сегменти в Групата са следните: 

- Производство и търговия на едро на тютютневи изделия; 

- Търговия на дребно на тютюневи и други изделия; 

- Управление на дъщерни дружества. 

Главният изпълнителен директор на Групата преглежда вътрешни доклади на ръководството 

всеки месец. 

В другите сегменти е оповестена информация за дружествата в ликвидация и дружеста в 

процес на преструктуриране. Нито едно от тези дружества не отговаря на някой от количествените 

прагове за определяне на отчетни сегменти през 2013 или 2012 г. 

Представената таблица по – долу включва приходите, разходите, резултатите, активите и 

пасивите на Групата на база идентифицираните сегменти.
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Отчетни сегменти 

 

Производство и 

търговия на едро на 

тютютневи изделия 

Търговия на дребно на 

тютюневи и други 

изделия 

Управление на 

дъщерни дружества 
Всички други сегменти Отчетни сегменти общо 

Елиминации и 

консолидационни 

корекции 

Консолидира- 

ни общо 

BGN '000 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
Външни приходи   462,443        468,490      37,027           6,960                   6            4,586                 -                   -        499,476        480,036                 -                   -        499,476        480,036      

Приходи между сегменти     10,594            4,305            5,863            1,586          62,990          61,007                 -                   -            79,447          66,898      (79,447)      (66,898)                 -        -        

Приходи по сегменти общо   473,037        472,795      42,890            8,546          62,996          65,593                 -                   -          578,923        546,934      (79,447)      (66,898)      499,476        480,036      

Други доходи и загуби от 

дейността, нетно 
      4,775          14,317               331                   3            1,966            1,945          31,343               798      38,415          17,063      (1,643)               289      36,772      17,352      

Промени в запасите от готова 

продукция и незавършено 

производство 

(3,349)            6,946                 -                   -        (4,040)      (12,731)                 -                   -        (7,389)      (5,785)      (3,278)            4,723      (10,667)      (1,062)      

Разходи за материали (275,225)      (239,418)      (2,659)      (420)      (4,966)      (7,671)      (53)      (78)      (282,903)      (247,587)          11,566          10,073      (271,337)      (237,514)      

Разходи за външни услуги   (69,429)      (72,986)      (8,817)      (1,560)      (27,704)      (19,178)      (480)      (481)      (106,430)      (94,205)      65,240          44,290      (41,190)      (49,915)      

Разходи за персонала (56,273)      (61,133)      (8,283)      (2,439)      (10,635)      (11,062)      (220)      (399)      (75,411)      (75,033)                 -                   -        (75,411)      (75,033)      

Разходи за амортизация (16,158)      (15,544)      (867)      (190)      (1,638)      (1,330)      (184)      (177)      (18,847)      (17,241)                 38                 34      (18,809)      (17,207)      

Други разходи за дейността (3,582)      (4,305)      (681)      (193)      (4,754)      (3,828)      (699)      (1,257)      (9,716)      (9,583)                   8                 23      (9,708)      (9,560)      

(Начислена) / възстановена 

обезценка на активи 
(261)               428                 -                   -                   20            1,227      (1,745)                 -        (1,986)            1,655      (90)      (1,226)      (2,076)               429      

Отчетна стойност на 

продадени стоки 
(1,143)      (2,003)      (31,157)      (6,056)                 -        (616)                 -                   -        (32,300)      (8,675)      7,992    2,469      (24,308)      (6,206)      

Финансови приходи       1,375                 12            3,345                   4          74,698               710                 -                   -            79,418               726      (75,076)      (256)            4,342      470      

в т. ч. приходи от лихви          452                  9                 78                  4               571              717                 -                   -              1,101              730      (964)      (280)              137              450      

Финансови разходи (3,247)      (1,236)      (4,733)      (585)      (4,107)      (722)      (173)      (159)      (12,260)      (2,702)      1,075      449      (11,185)      (2,253)      

в т. ч. разходи за лихви (2,379)      (938)          (1,150)      (122)      (3,495)      (444)      (173)      (159)      (7,197)      (1,663)               964              282      (6,233)             (1,381)      

Печалба/ (загуба) преди 

данъци на сегмента 
    50,520          97 873      (10,631)      (2,890)          81,836          12,337          27,789      (1,753)        149,514        105,567      (73,615)      (6,030)          75 899          99,537      

(Разход за) / икономия от 

данъци от печалбата   
(4,807)      (9,343)               899               389      (948)      (1,453)      (791)      (15)      (5,647)      (10,422)      (117)                 677      (5,764)      (9,745)      

Печалба/ (загуба) на 

сегмента за отчетния период 
    45,713          88,530      (9,732)      (2,501)          80,888          10,884          26,998      (1,768)        143,867          95,145      (73,732)      (5,353)          70,135        89,792      

Активи на сегмента   607,004        519,890        187,395        144,121        142,199        124,061          19,081          23,660        955,679        811,732      (235,417)      (195,430)        720,262        616,302      

Пасиви на сегмента   293,175        164,773          52,467          10,044          48,013          41,138          22,299          51,173        415,954        267,128      (57,285)      (23,331)        358,669        243,797      
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37. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗКЛЮЧЕНИТЕ ОТ КОНСОЛИДАЦИЯ ЗАДГРАНИЧНИ 

ДРУЖЕСТВА 

 

 Табак Индустри ООД – Москва, Руска Федерация 

Дружеството е регистрирано през 1999 година с основен акционер Хасково Табак АД (в 

ликвидация). Същото не е осъществявало дейност от регистрацията си. Намеренията на 

ръководството на Булгартабак – Холдинг АД са в насока ликвидация на дружеството. В тази връзка 

ликвидаторите на Хасково Табак АД (в ликвидация) са проучили възможностите за формалната 

ликвидация на дружеството. Към датата на одобряване за издаване на настоящия отчет, процедурата 

по ликвидация не е стартирала.  

 

 Болгарский табак ООД – Калининград, Руска Федерация 

Дружеството е регистрирано през ноември 2001 година с основен акционер Плевен БТ АД и 

към момента не функционира. 

През месец април 2007 година е взето решение за ликвидация на дружеството от Съвета на 

директорите на Плевен БТ АД.  

С решение на Надзорния съвет на Булгартабак – Холдинг АД (от 2007 г.) е дадено 

предварително разрешение на Управителния съвет за прекратяване участието на Плевен БТ АД в 

Болгарский табак ООД и започване на процедура по ликвидация на дружеството. 

 

 СК Булгартабак АД – Подолск, Руска Федерация 

Дружеството е дъщерно на Шумен Табак АД от месец април 2000 година. От 2001 година не е 

предоставяло годишен финансов отчет на Булгартабак – Холдинг АД. Няма информация дали 

разполага с местен лиценз за производство на цигари. Лицензът за производство на български марки 

цигари е прекратен през месец март 2005 година. 

Ръководството на Булгартабак – Холдинг АД е препоръчал на Съвета на директорите на 

Шумен Табак АД да вземе решение за ликвидация на дружеството. 

 

В консолидирания годишен финансов отчет за 2013 г. инвестициите в тези дружества са с 

нулева стойност, тъй като към датата на загуба на контрол на дружеството-майка в тях, те са с нулева 

балансова стойност.  
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38. ПРОИЗВОДСТВА ПО ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ 

 

Асеновград Табак АД (в ликвидация) 

Към настоящия момент преобладаваща част от машините за производство на тютюневи 

изделия, както и значителна част от недвижимите имоти, собственост на Асеновград Табак АД, са 

продадени. 

На Общото събрание на дружеството, проведено на 1.09.2011 г. са взети следните решения: 

прекратяване и обявяване в ликвидацията на дружеството, прекратяване правомощията на Съвета на 

директорите, определяне срок за завършване на ликвидацията – една година, считано от датата на 

обявяване на поканата до кредиторите за предявяване на вземанията им, и назначаване на ликвидатор. 

Решението е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 5.10.2011 г. 

Поканата до кредиторите за предявяване на вземанията им е обявена на 26.10.2011 г. 

Предстои осребряване на имуществото, собственост на Асеновград Табак АД. 

На проведеното на 16.05.2013 г. общо събрание на акционерите на Асеновград Табак АД е 

решено срокът за завършване на ликвидацията на Дружеството да бъде удължен с 13 месеца, считано 

от датата на вписването на решението в Търговския регистър (22.05.2013г.) 

 

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. С решение на проведеното на 9.05.2007 г. Общо 

събрание на акционерите на дружеството са приети началния отчет и баланс към датата на 

ликвидация. Първоначално крайният срок за ликвидация е бил 12.01.2008 г., същият е удължаван 

няколко пъти.  

Предстои осребряване на имуществото, собственост на дружеството. 

На 31 януари 2014г. е проведено инвънредно Общо събрание на акционерите на Хасково-

Табак АД – в ликвидация, на което е взето решение за удължаване срока на завършване на 

ликвидацията с 18 месеца. Решението е вписано в Търговския регистър на 06.02.2014г. 

 

Шумен Табак АД (в ликвидация) 

На проведено на 26.06.2012 г. Общо събрание на акционерите на Шумен Табак АД е взето 

решение за прекратяване на дейността на Дружеството и откриване на процедура по ликвидация, 

назначен е ликвидатор, и е определен срок на ликвидацията 1 година, считано от датата на обявяване 

на поканата към кредиторите за предявяване на вземанията им.  

Решението е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 3.08.2012 г. 

Поканата от ликвидатора на Дружеството към кредиторите за предявяване на вземанията им е 

обявена на 13.08.2012 г. 

На 14 март 2013 Общото събрание на акционерите на Шумен Табак АД – в ликвидация взема 

решение за прекратяване на ликвидационното производство и продължаване на дейността. Това 

обстоятелство е заявено пред Агенцията по вписванията на 22 Март 2013г. Продължаването на 

търговската дейност на Шумен Табак АД е отразено в Агенцията по вписванията на 5 април 2013. 

 

Дулово Табак АД (в несъстоятелност) 

На 15.02.2013 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано заличаването 

на „Дулово – Табак“ АД в несъстоятелност като търговец въз основа на изпращане на съдебното 

решение на Окръжен съд Силистра за прекратяване на производството по несъстоятелност на 

Дружеството с отбелязване, че същото вече е влязло в сила.  
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39. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

 

Към датата на съставяне на настоящия отчет Булгартабак Холдинг АД и Благоевград БТ АД  

са погасили изцяло ползваните банкови кредити към 31.12.2013 г.  

Следните дружества са получили нови кредити към датата на съставяне на настоящия отчет: 

Благоевград БТ – 9,100 хил. евро (17,798 х. лв.), София БТ – 9,100 хил. евро (17,798 х. лв.) и 

овърдрафт на стойност 30,000 хил. лв. 

Към датата на съставяне на настоящия отчет парични средства на Булгартабак Холдинг АД на 

стойност 8,704 х. лв. (4,450 х. евро) са блокирани като обезпечение за издаване на банкови гаранции, с 

цел предоставяне на банкови кредити на дружества от групата. 

Към датата на съставяне на настоящия отчет Групата е получила гаранционни депозити на 

стойност 15,000 х.лв. по предварителна договореност за продажба на недвижими имоти. 

 Към датата на изготвяне на настоящия отчет, участието на Групата в капитала на фабрика 

Дувана АД е 87,38%. 

Към датата на съставяне на настоящия отчет, са в ход данъчни ревизии в Булгартабак Холдинг 

АД и Благоевград БТ АД по Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното 

подоходно облагане и Закона за облагане на доходите на физическите лица. Към същата дата 

ревизионните производства не са приключили. 

Не са настъпили други съществени събития след датата на отчетния период, освен 

оповестеното в Приложение 3 Преустановена дейност. 

Към датата на издаване на годишния консолидиран финансов отчет  дружеството Bulgartabac 

Logistics LLC. Русия е продадено от Табак Маркет АД на Благоевград- БТ АД. 

 

 

 

40. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ ГРУПАТА 

 

Претенции на Руската Федерация относно имоти на дружества от Групата 

Посолството на Руската федерация в Република България е връчило четири ноти 

(97/28.11.2001 г., 29/04.04.2002 г., 4357/11.06.2002 г. и 9336-н/3ед/17.12.2002 г.) на Министерство 

на външните работи, с които са предявени претенции от Руската федерация относно собствеността 

върху активи на дружества, включени в състава на Групата.  

Руската федерация посочва като основание за претенцията решенията на Берлинската 

конференция на Трите Сили от 1945 г. и Закона на българското правителство за предаване на 

Съветския съюз в собственост на германското имущество в България (ДВ бр. 120/31.05.1946 г.).  

На 11.07.2002 г. Министерство на външните работи е връчило на посолството на Руската 

федерация в град София нота, съдържаща официалната позиция на българската страна, относно 

претенциите на Руската федерация върху активи на дружества от Група Булгартабак. В нея е 

отразено, че извършената проверка е установила, че са посочени предприятия и активи, чиято 

собственост е прехвърлена на Република България възмездно, безусловно и окончателно, на 

основата на поредица от международни договори, свързани с мирните договори след Втората 

световна война. Поради това те не могат да бъдат предмет на преговори между Република 

България и Руската федерация. В този смисъл българската страна счита за неоснователни 

заявените претенции, свързани с така наречените “права върху част от активите на Булгартабак - 

Холдинг АД“.  
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Тази официална позиция на Министерството на външните работи на Република България е 

потвърдена и в нота изх. № 55-64-186/27.12.2002 г., адресирана до Посолството на Руската 

Федерация в град София. В нея българската страна изразява мнение, че руската страна в своята 

нота от 17 декември не е предоставила нова правна или фактическа информация, която да е 

основание за промяна на позицията на българската страна относно претенциите към активите на 

Булгартабак - Холдинг АД, изразена в предходните ноти, а едностранно прекратяване действието 

на “Споразумение от 4 юли 1953 г.” може да бъде направено само, ако съществуват правни 

основания за това.  

С писмо № 26-Б-50/05.03.2006 г. Министерство на икономиката и енергетиката 

потвърждава, че не разполага с информация за постъпили нови документи и/или настъпили нови 

обстоятелства, които да променят позицията, че претенциите на руската страна върху активи на 

дружествата от Група Булгартабак са неоснователни. 

В същото писмо Министерство на икономиката и енергетиката уведомява, че:  

 с писмо от 14.02.2007 г. Посолството на Република България в град Москва информира за 

публикация в официоза Российская газета от същата дата в раздела разпореждания на 

правителството на Руската федерация, относно прието решение за прекратяване действието на 

Споразумението за предаване на Народна Република България под аренда на предприятия и 

недвижимо имущество между Главно управление за съветско имущество зад граница на 

Министерство на вътрешната и външната търговия на СССР и Министерство на финансите на 

Народна Република България (в частта му, касаеща обекти на тютюневата промишленост), 

подписано на 4 юли 1953 г. в град София; 

 разполага със становище на дирекция Международно право на МВнР на Република 

България от 27.12.2002 г., съгласно което визираното Споразумение не би могло да доведе до 

различни правни изводи от направените вече от българска страна, тъй като съществува последващ 

валиден международен договор, който урежда същите въпроси.  

С писмо № Т-26-Б-26/08.02.2011 г. Министерство на икономиката и енергетиката 

потвърждава, че към настоящия момент не са постъпили нови документи и информация, които 

биха могли да се използват като аргументи за промяна на позицията, че претенциите на руската 

страна върху активи на дружествата от Група Булгартабак са неоснователни. 

С писмо № 21-00-22/28.01.2011 г. Министерство на външните работи информира 

ръководството на Булгартабак - Холдинг АД, че не разполага с информация за факти и 

обстоятелства, които да налагат изменение в позицията си, изразена във връчената на посолството 

на Руската федерация в град София на 11.07.2002 г. нота, съдържаща официалната позиция на 

българската страна.  

На 27.09.2011 г. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма информира 

ръководството на Булгартабак - Холдинг АД, че е получило писмо (вх. № на МИЕТ Т 99-00-93 от 

29.08.2011 г.) от юридическата фирма CMS, Русия, свързано с претенции на Руската федерация по 

отношение имуществото на Булгартабак - Холдинг АД и „София -БТ” АД.  

Дружеството не разполага с информация за последващо развитие по този въпрос. 

 


