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1. Информация за дружеството  

 

„ФАР” АД е регистрирана в БОС през 1998 г. и пререгистрирана в Търгавския регистър 

при Агенция по вписванията през 2008 г. 

Седалището на дружеството e в гр. София, адреса на управление е ул. Буная № 16, ет. 2. 

През 2019 г. съгласно Решение 761 - ПД от 06 септември 2019 на Комисията за финансов надзор 

"Фар" АД е вписано като публично дружество в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3, от ЗКФН, воден 

от КФН. Същото се управлява от Съвет на директорите в състав Красимир Николаев Дочев; 

Елена Руменова Спасова; Теодора Димитрова Гогова – Евстатиева и се представлява от 

изпълнителния директор Красимир Николаев Дочев. 

ЕИК на дружеството е 102255858. 

Дружеството има предмет на дейност Производство, търговия, съхранение и преработка 

на земеделска продукция, както и всяка друга дейност, чието извършване не е забранено от 

закона. 

 

Дружеството няма клонове и представителства в страната и чужбина към края на 2019 г.  

 
Финансовата година на Дружеството приключва на 31 декември. 
 

Към 31 декември 2019 г. персоналът на Дружеството e 12 човека ( 31 декември 2018 г. : 8 

човека) 

 

 

2. База за изготвяне на финансовия отчет 

 

Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципа на  историческата цена.  

 

Финансовият отчет е представен в български лева и всички показатели са закръглени до най-

близките хиляда български лева (хил. лв.).  

 

Изявление за съответствие 

 

Финансовият отчет на „ФАР„ АД  е изготвен в съответствие с Международните стандарти за 

финансово отчитане, приети от Европейския съюз („ МСФО, приети от ЕС ”). 

 

Промени в счетоводните политики и оповестявания 

 

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с всички Международни стандарти за 

финансови отчети (МСФО), които се състоят от стандарти за финансово отчитане и от 

тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета за 

Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни стандарти и 

тълкувания на бившия Постоянен комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по 

Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила към 31 декември 2019 

г., и които са приети от Комитета на Европейския съюз.  

 

Възприетите счетоводни политики са различи от тези, прилагани през предходния отчетен 

период 2018 година, поради това че за предходния период, включително и междинните 

счетоводни отчети за 2019 година бяха изготвени на база Националните стандарти за финансови 

отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП), приети от Министерския съвет и 

приложими в Република България от 01 януари 2008 год. и в съответствие с последните 

изменения и изисквания на Закона за счетоводството. При съставянето на отчета сме осигурили 

съпоставимост на данните от 2018 и 2019 години независимо от различната база за изготвяне на 

същите. 
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Обобщение на съществените счетоводни политики 
 

а) Превръщане в чуждестранна валута 

Финансовият отчет е представен в български лева, която е функционалната валута и валутата на 

представяне на Дружеството. Сделките в чуждестранна валута първоначално се отразяват във 

функционалната валута по обменния курс на датата на сделката. Монетарните активи и пасиви, 

деноминирани в чуждестранни валути се преизчисляват във функционалната валута,  по 

заключителния обменен курс на Българска Народна Банка към 31.12.2019 г. 

 

Всички курсови разлики се признават в отчета за всеобхватния доход. Немонетарните активи и 

пасиви, които се оценяват по историческа цена на придобиване в чуждестранна валута се 

превръщат във функционалната валута по обменния курс към датата на първоначалната сделка 

(придобиване).Най – значимите валутни курсове за дейността на Дружеството към 31.12.2019 г. 

са както следва: 

 

                                  1 евро/фиксиран курс/ - 1.95583 лева 

                                  1 щатски долар             - 1.74099 лева 

  
б) Признаване на приходи 

Приходите са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните 

постъпления  и плащания. 
Приходите се признават до степента, в която е вероятно икономически ползи да бъдат получени 
от Дружеството и сумата на прихода може да бъде надеждно оценена. Приходите се оценяват по 
справедливата стойност на полученото възнаграждение, като се изключат отстъпки, рабати и 
други данъци върху продажбите или мита. Преди да бъде признат приход, следните специфични 
критерии за признаване трябва също да бъдат удовлетворени: 

Продажби на стоки 

Приходите от продажби на стоки се признават, когато съществените рискове и ползи от 
собствеността върху стоките са прехвърлени на купувача, което обичайно става в склада, 
използван от Дружеството, с предаването на стоките на купувача. 

Предоставяне на услуги 

Приходите от предоставяне на услуги се признават на база на етапа на завършеност на сделката 

към отчетната дата. Етапът на завършеност на сделката се определя посредством анализ на 

извършената работа. Когато резултатът от сделката (договора) не може да бъде надеждно оценен, 

приходът се признава само доколкото извършените разходи подлежат на възстановяване. 

Приходи от лихви 

Приходите от лихви се отчитат като се използва метода на ефективния лихвен процент, 

представляващ процентът, който точно дисконтира очакваните бъдещи парични плащания за 

очаквания срок на финансовия инструмент или за по-кратък период, когато е уместно, до 

балансовата стойност на финансовия актив. Приходът от лихви се включва във финансовия 

приход в отчета за всеобхватния доход. 

 
в) Данъци 

Текущ данък върху доходите 

Текущите данъчни активи и пасиви за текущия и предходни периоди се признават по сумата, 

която се очаква да бъде възстановена от или платена на данъчните власти. При изчисление на 

текущите данъци се прилагат данъчните ставки и данъчните закони, които са в сила . 

Ръководството анализира отделните позиции в данъчната декларация, за които приложимите 

данъчни разпоредби са предмет на тълкуване и признава провизии, когато това е уместно. 

Текущите данъци се признават директно в другия всеобхватен доход , когато данъкът се отнася 
до статии, които са били признати извън печелбата или загубата за периода. 

Отсрочен данък върху доходите 
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Отсрочените данъци се признават по балансовия метод за всички временни разлики към 
отчетната дата, които възникват между данъчната основа на активите и пасивите и техните 
балансови стойности. 

Отсрочени данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики , освен до 
степента, до която отсроченият данъчен пасив възниква от първоначално признаване на актив 
или пасив от дадена сделка, която не е бизнес комбинация и не влияе нито върху счетоводната 
печалба, нито върху данъчната печалба или загуба към момента на извършване на сделката. 

Активи по отсрочени данъци се признават за всички намаляеми временни разлики, пренесени 
неизползвани данъчни кредити и неизползвани данъчни загуби, до степента, до която е вероятно 
да е налице облагаема печалба, срещу която да бъдат използвани намаляемите временни разлики, 
пренесените неизползвани данъчни кредити и неизползваните данъчни загуби,освен ако 
отсроченият данъчен актив възниква от първоначално признаване на актив или пасив от дадена 
сделка, която не е бизнес комбинация и не влияе нито върху счетоводната печалба, нито върху 
данъчната печалба или загуба към момента на извършване на сделката.  

Дружеството извършва преглед на балансовата стойност на отсрочените данъчни активи към 
всяка отчетна дата и я намалява до степента, до която вече не е вероятно да бъде реализирана 
достатъчна облагаема печалба, която да позволява целия или част от отсрочения данъчен актив 
да бъде възстановен. Непризнатите отсрочени данъчни активи се преразглеждат към всяка 
отчетна дата и се признават до степента, до която е станало вероятно да бъде реализирана бъдеща 
облагаема печалба, която да позволи отсрочения данъчен актив да бъде възстановен. 

Данък върху добовената стойност (ДДС) 
Приходите, разходите и активите се признават нетно от ДДС, с изключение на случаите, когато: 

• ДДС, възникващ при покупка на активи или услуги не е възстановим от данъчните 
власти, в който случай ДДС се признава като част от цената на придобиване на актива . 

• вземанията и задълженията, които се отчитат с включен ДДС. 

Нетната сума на ДДС, възстановима от или дължима на данъчните власти, се включва в 

стойността на вземанията или задълженията в отчета за финансовото състояние. 

 
г) Финансови инструменти – първоначално признаване и последващо оценяване  
• Финансови активи 
Първоначално признаване 

Финансовите активи в обхвата на МСФО 9 Финансови инструменти се класифицират като 

финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, или като заеми 

и вземания, както това е по-уместно. Дружеството определя класификацията на своите 

финансови активи при първоначалното им признаване. 

Финансовите активи се признават първоначално по справедливата им стойност. 

Покупките или продажби на финансови активи, чиито условия изискват прехвърлянето на актива 

през период от време, установен обикновено с нормативна разпоредба или действаща практика 

на съответния пазар (редовни покупки), се признават на датата на търгуване (сделката), т.е. на 

датата на която Дружеството се е ангажирало да купи или продаде актива. 

Финансовите активи на Дружеството включват : парични средства и парични еквиваленти, 

търговски и други вземания. 

Последващо оценяване 

Последващото оценяване на финансовите активи зависи от тяхната класификация, както следва: 

Заеми и вземания 

Заемите и вземанията са недеривативни финансови активи с фиксирани или определяеми 

плащания, които не се котират на активен пазар. След първоначалното им признаване, заемите и 

вземанията се оценяват по амортизирана стойност, с използването на метода на ефективния 

лихвен процент (ЕЛП).  

Отписване 
Финансов актив се отписва, когато: 

• договорните права върху паричните потоци от финансовия актив са изтекли; 
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договорните права за получаване на парични потоци от финансовия актив са прехвърлени или 

Дружеството е приело задължението да плати напълно получените парични потоци без 

съществена забава към трета страна чрез споразумение за прехвърляне при което Дружеството е 

прехвърлило в значителна степен всички рискове и ползи от собствеността върху финансовия 

актив 

Когато Дружеството е прехвърлило договорните си права за получаване на парични потоци от 
финансовия актив или е встъпило в споразумение за прехвърляне и нито е прехвърлило, нито е 
запазило в значителна степен всички рискове и ползи от собствеността върху финансовия актив, 
но е запазило контрола върху него, то продължава да признава прехвърления финансов актив до 
степента на продължаващото си участие в него. В този случай Дружеството признава и 
свързаното задължение. Прехвърленият актив и свързаното задължение се оценяват на база, 
която отразява правата и задълженията, които Дружеството е запазило. 

Степента на продължаващото участие, което е под формата на гаранция за прехвърления актив, 

се оценява по по-ниската от първоначалната балансова стойност на актива и максималната 

стойност на възнаграждението, което може да се наложи да бъде възстановено от Дружеството. 

Вземанията се отписват като несъбираеми, когато ръководството прецени,че не могат да бъдат 

направени повече разумни усилия за събирането им. 

 
Обезценка на финансови актив 
Обезценка на финансови актив 

Към всяка отчетна дата Дружеството прави преценка дали съществуват обективни доказателства 

, че даден финансов актив или група от финансови активи може да е обезценена. Финансовият 

актив или групата от финансови активи се счита за обезценена, когато съществуват обективни 

доказателства за обезценка в резултат на едно или повече събития  , които са възникнали след 

първоначалното признаване на актива ("събитие за понесена загуба") и това събитие за понесена 

загуба оказва влияние върху очакваните бъдещи парични потоци от финансовия актив или 

групата от финансови активи, които могат да бъдат надеждно оценени.  

Обезценката се основава на база на очакваните несъбираеми бъдещи парични потоци.Очакваната 

загуба ще бъде определена на базата на разумна прогноза,  като се взема предвид бъдещата 

събираемост на активите.Загубите няма да бъдат определени на базата на най- вероятният 

сценарий, а ще се вземат под внимание и възможностите за настъпване на други нежелани 

събития. 

Балансовата стойност на актива се намалява чрез използване на корективна сметка и сумата на 
загубата се признава в отчета за доходите. Ако в последваща година, сумата на очакваната загуба 
от обезценка се увеличи или намалее, поради събитие, възникващо след признаването на 
обезценката, по-рано признатата загуба от обезценка се увеличава или намалява чрез корекция в 
корективната сметка.  

Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност 

За финансови активи, отчитани по амортизирана стойност, Дружеството първо преценява дали 
съществуват обективни доказателства за обезценка индивидуално за финансови активи, които са 
съществени поотделно или колективно за финансови активи, които не са съществени поотделно. 
Ако се определи, че не съществуват обективни доказателства за обезценка на индивидуално 
оценяван финансов актив, независимо дали той е съществен или не, активът се включва в група 
от финансови активи със сходни характеристики на кредитен риск и тази група от финансови 
активи се оценява за обезценка на колективна база. Активи, които са оценени за обезценка 
индивидуално и за които загубата от обезценка е и продължава да бъде признавана, не се 
включват в колективната оценка за обезценка. 

Ако съществуват обективни доказателства, че е възникнала загуба от обезценка, сумата на 

загубата се оценява като разликата между балансовата стойност на актива и сегашната стойност 

на очакваните бъдещи парични потоци.Сегашната стойност на очакваните бъдещи парични 

потоци се дисконтира по първоначалния ефективен лихвен процент на финансовите активи.  

Финансовите пасиви, в обхвата на МСФО 9 Финансови инстументи , се класифицират като 

финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, или като заеми 
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и привлечени средства , или като деривативи, които са ефективни хеджиращи инструменти, 

както това е по-уместно. Дружеството определя класификацията на своите финансови пасиви 

при първоначалното им признаване. 

Финансовите пасиви се признават първоначално по справедливата им стойност, плюс, в случай 

на заеми и привлечени средства, разходите по сделката, които се отнасят пряко към 

придобиването на финансовия пасив. Финансовите пасиви на Дружеството включват търговски 

и други задължения . 

 

Отписване 

Финансов пасив се отписва, когато той е погасен, т.е. когато задължението определено в договора 

е отпаднало или е анулирано, или срокът му е изтекъл. 

Когато съществуващ финансов пасив бъде заменен с друг от същия кредитор при значително 

различни условия или условията на съществуващия пасив бъдат съществено модифицирани, тази 

замяна или модификация се третира като отписване на първоначалния пасив и признаване на нов 

пасив, а разликата в съответните балансови стойности се признава в отчета за всеобхватния 

доход. 

 

д) Компенсиране на финансови инструменти 

Финансовите активи и финансовите пасиви се компенсират и нетната сума се представя в отчета 

за финансовото състояние когато и само когато, е налице юридически упражняемо право за 

компенсиране на признатите суми и Дружеството има намерение за уреждане на нетна база, или 

за едновременно реализиране на активите и уреждане на пасивите. 

е)Справедлива стойност на финансовите инструменти 

Дружеството определя справедливата стойност на финансовите инструменти на база на 

наличната пазарна информация или ако няма такава, чрез подходящи модели за оценка.  

 
ж) Основен капитал 
Основният капитал е представен по номиналната стойност на издадените и платени акции. 
Постъпленията от издадени акци над тяхната номинална стойност се отчитат като премийни 
резерви. 
 

з) Машини и съоръжения 

Машините и съоръженията се отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаните 

амортизации . Цената на придобиване включва и разходи за подмяна на части от машините и 

съоръженията , при условие, че отговарят на критериите за признаване на актив. Дружеството е 

възприело стойностна граница от 700 лв. при определяне на даден актив като дълготраен. При 

извършване на разходи за основен преглед на машина и/или съоръжение те се включват в 

балансовата стойност на съответния актив като разходи за подмяна, при условие че отговарят на 

критериите за признаване на актив. Всички други разходи за ремонт и поддръжка се признават в 

отчета за всеобхватния доход в периода, в който са извършени. 

Амортизациите се изчисляват на база на линейния метод за срока на полезния живот на активите, 

които са определени както следва: 

 Транспортни средства                          4 години 

 Стопански инвентар                       6-7 години 

 Компютри                           2 години 

 

Машина или съоръжение се отписва при продажбата му или когато не се очакват никакви бъдещи 

икономически изгоди от неговото използване или при освобождаване от него. Печалбите или 

загубите, възникващи  при отписването на актива (представляващи разликата между нетните 

постъпления от продажбата, ако има такива, и балансовата стойност на актива) се включват в 

отчета за всеобхватния доход, когато активът бъде отписан. 
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В края на всяка финансова година се извършва преглед на остатъчните стойности, полезния 

живот и прилаганите методи на амортизация на активите и ако очакванията се различават от 

предходните приблизителни оценки, последните се променят в бъдещи периоди. 

 

и) Лизинг 
 

Дружеството като лизингополучател 

 

Дружеството класифицира лизингов договор като финансов лизинг, ако той прехвърля в 

значителна степен всички рискове и изгоди от собствеността върху наетия актив. В началото на 

лизинговия срок финансовия лизинг се признава като актив и пасив в баланса с размер, който в 

началото на лизинговия договор е равен на справедливата стойност на наетия актив или ако е по-

ниска, по настоящата стойност на минималните лизингови плащания. Финансовите разходи се 

признават директно в отчета за всеобхватния доход. 

Активите, придобити при условията на финансови лизинг се амортизират за срока на полезния 

живот на актива.  

Лизингови плащанията по договори за оперативен лизинг  

От 01.01.2019 год. оперативния лизинг се признава като актив и пасив в баланса с размер, който 

в началото на лизинговия договор е равен на справедливата стойност на наетия актив или ако е 

по-ниска, по настоящата стойност на минималните лизингови плащания и финансовите разходи 

се признават директно в отчета за всеобхватния доход. 

Въпреки че дълготрайният актив е само нает, то по правилата на МСФО 16 , считано от 

01.01.2019 год. за него възникнат следните отчетни операции: 

– Признаване на актив с право на ползване; 

– Начисляване на счетоводни амортизации за срока на наемния договор; 

– Признаване на пасив с настоящата стойност на бъдещите лизингови плащания, както и 

– Признаване на лихвени разходи при всяко наемно/лизингово плащане, така както досега се 

отчиташе лихвеният компонент при финансовия лизинг. 

Лихвите, счетоводно начислени от лизинго- получателите по оперативен лизинг по реда на 

МСФО 16, няма да бъдат данъчно признати по силата на новия чл. 11а, ал. 1 от ЗКПО.  

 

й) Разходи по заеми 

Разходи по заеми, пряко свързани с придобиването, изграждането или производството на актив, 

който по необходимост отнема значителен период от време, за да се подготви за 

предназначението си или за продажбата си, се капитализира като част от неговата цена на 

придобиване.Всички други разходи по заеми се отчитат като разход в периода, в който 

възникват.Разходите по заеми включват лихвите и други разходи, които Дружеството извършва 

във връзка с получаването на привлечени средства. 

 

к) Нематериални активи 

Нематериалните активи, придобити отделно, се оценяват първоначално по цена на придобиване. 

След първоначалното признаване нематериалните активи се отчитат по цена на придобиване, 

намалена с натрупаните амортизации. Полезният живот на нематериалните активи е определен 

като ограничен, както следва: 

 

 Програмни продукти  2 години  

 

Нематериалните активи с ограничен полезен живот се амортизират за срока на полезния им 

живот и се тестват за обезценка, когато съществуват индикации, че стойността им е обезценена. 

Амортизационният период и  методът за амортизация на нематериалните активи с ограничен 

полезен живот се преглеждат най-малко веднъж в края на всяка финансова година. Промените в 
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очаквания полезен живот или модел на консумиране на бъдещите икономически изгоди от 

нематериалния актив се отчитат чрез промяна на амортизационния срок или метод и се третират 

като промяна в приблизителните счетоводни оценки.  

Печалбите или загубите, възникващи при отписването на нематериален актив, представляващи 

разликата между нетните постъпления от продажбата и балансовата стойност на актива, се 

включват в отчета за всеобхватния доход, когато активът бъде отписан. 

л) Материални запаси 

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема 

стойност.Те се оценяват по доставна стойност, определена на база на метода „първа входяща – 

първа изходяща„ 

Нетната реализуема стойност е очакваната продажна цена в нормалния ход на дейността , 

намалена с очакваните разходи за завършване и осъществяване на продажбата. 

м) Обезценка на нефинансови активи 

Към всяка отчетна дата, Дружеството оценява дали съществуват индикации, че даден актив е 

обезценен. В случай на такива индикации или когато се изисква ежегоден тест за обезценка на 

даден актив, Дружеството определя възстановимата стойност на този актив. Възстановимата 

стойност на актива е по-високата от справедливата стойност, намалена с разходите за продажба 

на актива или на обекта, генериращ парични потоци и стойността му употреба. Възстановимата 

стойност се определя за отделен актив, освен в случай, че при използването на актива не се 

генерират парични потоци, които да са в значителна степен независими от паричните потоци, 

генерирани от други активи или групи от активи. Когато балансовата стойност на даден актив 

или ОГПП е по-висока от неговата възстановима стойност, той се счита за обезценен и 

балансовата му стойност се намалява до неговата възстановима стойност. 

Към всяка отчетна дата, дружеството преценява дали съществуват индикации, че загубата от 

обезценка на актив, която е призната в предходни периоди, може вече да не съществува или пък 

да е намаляла. Ако съществуват подобни индикации, дружеството определя възстановимата 

стойност на актива или на обекта, генериращ парични потоци. Загубата от обезценка се 

възстановява обратно само тогава, когато е настъпила промяна в приблизителните оценки, 

използвани при определяне на възстановимата стойност на актива, след признаването на 

последната загуба от обезценка. Възстановяването на загуба от обезценка е ограничено, така че 

балансовата стойност на актива да не надвишава нито неговата възстановима стойност, нито да 

не надвишава балансовата стойност (след приспадане на амортизация), която щеше да бъде 

определена, ако не е била призната загуба от обезценка за актива в предходните години. 

Възстановяването на загуба от обезценка се признава в отчета за всеобхватния доход. 

н) Парични средства и парични еквиваленти 

Паричните средства в баланса включват: парични средства по банкови сметки и в брой. За целите 

на отчета за паричните потоци, паричните средства и паричните еквиваленти включват 

паричните средства и парични еквиваленти, както те са дефинирани по-горе. 

о) Задължения към персонала 

Неизползван платен годишен отпуск 

Дружеството начислява разходи за неизползван платен отпуск на персонала и свързаните с тях 

осигуровки и ги отразява в отчета за всеобхватния доход.  

Съществени счетоводни преценки, приблизителни оценки и предположения 

Изготвянето на финансовия отчет налага ръководството да направи преценки, приблизителни 

оценки и предположения, които влияят върху стойността на отчетените активи и пасиви, и 

оповестяването на условни пасиви към датата на баланса, както и върху отчетените приходи и 

разходи за периода. Несигурностите, свързани с направените предположения и приблизителни 

оценки биха могли да доведат до фактически резултати, които да изискват съществени корекции 

в балансовите стойности на съответните активи или пасиви в следващи отчетни периоди. 
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3. Приходи  

 

 31 декември 2019 

хил. лв. 

31 декември 

 2018 

хил. лв. 
   

Продукция 0 0 

Стоки 86 90 

Услуги 28 44 

Увеличение на запасите от продукция 0 0 

Разходи за придобиване на активи по стоп.начин 475 1,512 

Други приходи, в т. ч., 189 240 

       продажба на дълготрайни активи 189 240 
   

Общо 778 1,886 

   

3.1. Отчетна стойност на продадените стоки 

 

 31 декември 2019 

хил. лв. 

31 декември 

 2018 

хил. лв. 
   

Стоки 86 60 
   

Общо 86 60 

   

 

 

 

4. Разходи за материали 
 

Разходите за материали включват: 
 

 31 декември 

2019 

хил. лв. 

31 декември 

2018 

хил. лв. 
   

Горива, смазочни материали   

Електроенергия    

Рекламни материали   

Резервни части   

Офис консумативи 4 6 

Основни суровини и материали за производство   

Вода   

Работно облекло   

Други    
   

Общо 4 6 
 

 

5. Разходи за външни услуги 
 

 31 декември 

2019 

хил. лв. 

31 декември 

2018 

хил. лв. 
   

Такси и комисионни 17  

Наеми  14 13 

Телекомуникационни услуги 11 10 

Юридически услуги 8 16 

Счетоводни и одиторски услуги 12 10 
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Суми по договор с подизпълнител 475 1,360 

Куриерски и други услуги 21 0 

Суми по граждански договори 0 0 

Застраховки 0 1 

Услуги във връзка с концесия  13 0 

Други 2 66 

Общо  573 1,476 

 

6. Разходи за персонала 

 

 31 декември 

2019 

хил. лв. 

31 декември 

2018 

хил. лв. 
   

Възнаграждения, в т. ч. 86 75 

суми за неизползван платен годишен отпуск   

Социални осигуровки и надбавки, в т. ч. 17 14 

начисления за социално осигуряване върху неизползван 

платен годишен отпуск     

Обезщетения   
   

Общо 103 89 

 

7. Разходи за амортизация  

 

 31 декември 

2019 

хил. лв. 

31 декември 

2018 

хил. лв. 
   

Амортизация на дълготрайни материални активи 3 13 

Амортизция на дълготрайни нематериални активи   

Амортизация на инвестиционни имоти   

Разходи за обезценка на нетекущи активи   

Разходи за обезценка на текущи активи    
   

Общо 3 13 

 

8. Други разходи 

 

 31 декември 

2019 

хил. лв. 

31 декември 

2018 

хил. лв. 
   

Командировки 1 2 

Балансова стойност на продадените активи 597 126 

Местни данъци и такси и данъци върху разходите    

Глоби и неустойки   

Санкции за нарушение на нормативни актове   

Разходи за брак на дълготрайни активи   

Разходи за брак на материални запаси    

Разходи за провизии    

Други   

Общо 598 128 

 

9. Финансови приходи и разходи 
 

 31 декември 

2019 

хил. лв. 

31 декември 

2018 

хил. лв. 
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Финансови приходи   
   

Лихви по предоставени търговски заеми 13 26 

Лихви по вземания от клиенти и доставчици   

Лихви от финансови институции 1  

Лихви по финансов лизинг   

Отписани задължения   

Отписани провизии   

Приходи от дялово участие (дивиденти)   

Положителни валутни разлики   

Други  0 141 
   

Общо  14 167 

 

 

 31 декември 

2019 

хил. лв. 

31 декември 

2018 

хил. лв. 

Финансови разходи   
   

Начислена обезценка на финансови активи, в т.ч.: 0 0 

обезценка на вземания от клиенти и доставчици   

обезценка на вземания по заеми    

обезценка на други вземания    

Отрицателни разлики от операции с финансови активи: 402  

Лихви по получени банкови заеми 159 54 

Лихви по финансов лизинг   

Лихви по получени търговски заеми 9 70 

Лихви по задължения към клиенти и доставчици   

Лихви по държавни вземания 1  

Отрицателни валутни разлики 1  

Други финансови разходи  73 100 
   

Общо  645 224 

 

 

10. Извънредни приходи и разходи 

 

През 2019 г. дружеството няма извънредни приходи и разходи 

 

 

 

11. Разходи за данъци върху печалбата  

 

Разходът за данък в отчета за приходите и разходите включва сумата на разход за текущия данък 

върху печалбата и отсрочените разходи за данъци върху печалбата, съгласно изискванията на СС 

12 Данъци от печалбата. 

 

 31 декември 

2019 

хил. лв. 

31 декември 

2018 

хил. лв. 
   

Разход за текущ данък 0 3 
   

Изменение в отсрочените данъци, в т. ч.   

От признати през годината временни разлики   

От възникнали през годината временни разлики   

Корекции на временни разлики   
   

Общо (разход за)/икономия от данък в отчета за 

приходите и разходите 0 3 
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12. Нетекущи (дълготрайни) активи 

 
 Земи 

 

 

хил. лв. 

Сгради 

 

 

хил. лв. 

Машини 

и съоръ- 

жения 

хил. лв. 

Трансп. 

сред- 

ства 

хил. лв. 

Други 

ДМА 

 

хил. лв. 

Разх. за 

придоб. 

на ДМА 

хил. лв. 

Общо 

 ДМА 

 

хил. лв. 
        

Отчетна стойност         
        

Салдо на 1 януари 2019 358 273 20 168  1610 2429 
        

Придобити      475 475 
Трансфери        
Излезли 271 259 11 44  43 628 
        

        

Салдо на 31 декември 

2019 87 14 9 154  2042 2276 
        

Натрупана амортизация        
        

Салдо на 1 януари 2019  12 2 85   99 
        

Начислена  3     3 
Обезценка        
Трансфери        
Изписана през годината  13 1 17   31 
        

        

Салдо на 31 декември 

2019  2 1 68   71 
        

Балансова стойност към 

31 декември 2018 358 261 18 83  1610 2330 
        

Балансова стойност към 

31 декември 2019 87 12 8 56  2042 2205 

 

 

Разходите за придобиване на дълготрайни активи включват разходи, извършени във връзка с 

обект изграждане на Силозно стопанство и чукова мелница в гр. Нови Пазар, на стойност 2 042 

хил. лв. (2018 г.: 1 566 хил. лв.).  

 

Към 31.12.2019 год. е направен преглед от Ръководството на Дружеството на оценките на 

дълготрайните активи, за да се установи налице ли са условия за обезценка. В резултат на това 

управлението на Дружеството е констатирало, че няма условия за обезценка на тези активи.        

 

13. Нематериални активи: 
 

 31 декември 

2019 

хил. лв. 

31 декември 

2018 

хил. лв. 
   

Концесия находище „Крачола“ 9 9 

 
Дружеството има предоставена държавна концесия за добив на инертни материали за НАХОДИЩЕ 

"КРАЧОЛА", УЧАСТЪК "ЦЕНТРАЛЕН", област Ямбол, община Тунджа, с. Бояджик, за срок от 35 

години.  

 

14. Инвестиционни имоти 

 

Дружеството не притежава инвестиционни имоти. 
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15. Инвестиции в дъщерни дружества 

 
Инвестиции в дъщерни  

Дружества 

 31 декември 

2019 

31 декември  

2018 

хил. лв. дял (%) хил. лв. дял (%) 
      

1. Интерконсултинг      210 52 

2. Фар ИТ     90 90 

3. Фар ИМ      100 100 

      

      

      
      

Общо   0  400  
 

През 2019 година всички инвестиции в дъщерни дружества са продадени. 

 

16. Инвестиции в асоциирани дружества 

 
Инвестиции в асоциирани 

дружества  

Седалище 

 

31 декември 

2019 

31 декември 

2018 

  хил. лв. дял (%) хил. лв. дял (%) 
      

      

1.Еко Агро Фудс Ямбол   3 50 

2.Инкотекс Котел   3 50 

3.Агрифар Бургас   1 50 

      

      

      
      

Общо  0  7  

 

През 2019 година всички инвестиции в асоциирани дружества са продадени. 

 

17. Вземания по предоставени заеми  
  

Дългосрочни заеми  

 

Дружеството няма предоставени дългосрочни заеми. 

   
   

 

18. Отсрочени данъчни активи 

 

 Дружеството няма отсрочените данъчни активи. 

  

19. Материални запаси 
 

Наличните към 31 декември 2019 и 2018 година материални запаси включват: 
 

 31 декември 

2019 

хил. лв. 

31 декември 

2018 

хил. лв. 
   

Стоки, в т.ч.   

Машини за преработка на отпадъци 0 86 

Други стоки   

Материали   

Продукция  32 32 

Незавършено производство   
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Предоставени аванси 3765 2,629 

Други   
   

Общо  3797 2747 
 

 

20. Вземания от клиенти и доставчици 
 

 31 декември 

2019 

хил. лв. 

31 декември 

2018 

хил. лв. 
   

Вземания от клиенти, нетно в т.ч.   

Първоначална стойност 39 1,080 

Начислена обезценка   

Вземания от свързани лица, нетно в т.ч. 69  

Първоначална стойност   

Начислена обезценка    

Други    
   

Общо, в т. ч.  108 1,080 

над 1 година   

 

 

Ръководството на Дружеството счита, че всички вземания са събираеми и не е извършило 

обезценка. 

 

21. Вземания по предоставени заеми (краткосрочни)    

Краткосрочни заеми 2019 2018 
   

Заеми нетно в т.ч. 403 534 

Първоначална стойност 403 534 

Начислена обезценка    

Предоставени заеми (депозити) на свързани лица, нетно в т.ч. 11 212 

Първоначална стойност 11 212 

Начислена обезценка    

Предоставени заеми на несвързани лица   

Финансов лизинг    
   

Общо  414 746 

 

22. Надвнесени (вземания) за данъци  

 

Дружеството има вземания за данъци –Данък добавена стойност 

 

 Надвнесените данъци включват: 

 

 31 декември 

2019 

хил. лв. 

31 декември 

2018 

хил. лв. 
   

Надвнесен корпоративен данък, в т. ч.    

      по ревизионни актове   

Надвнесени данъци върху разходите   

Надвнесен данък върху добавената стойност, в т. ч. 30 98 

      по ревизионни актове   

Надвнесени местни данъци и такси   

Надвнесени данъци върху доходите на физически лица   

Други данъци   
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Общо  30 98 

 

 

23. Парични средства  

 

 31 декември 

2019 

хил. лв. 

31 декември 

2018 

хил. лв. 
   

Парични средства по банкови сметки 365 400 

Краткосрочни депозити   

Парични средства в брой 10 20 
   

Общо парични средства по отчета  

за паричните потоци 375 420 
   

Блокирани парични средства   
   

Парични средства по баланс 375 420 

 

24. Разходи за бъдещи периоди 

Разходите за бъдещи периоди включват следните разходи: 

 

 31 декември 

2019 

хил. лв. 

31 декември 

2018 

хил. лв. 
   

Предплатени суми, в т. ч.  0 6 

         над 1 година     

Лихви по финансов лизинг, в т. ч.         

          над 1 година   
   

Общо, в т. ч.  0 6 

над 1 година   

  

Разходи за бъдещи периоди през 2019 г. няма, през 2018 г. са включвали предплатени абонаменти 

за  6 хил. лв.  

 

25. Собствен капитал  

 

25.1. Основен капитал 

 

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност, съгласно съдебното решение 

за регистрация. Внесеният напълно основен капитал, в размер на 2,500 хил. лв., е разпределен в 

2,500 броя акции, всека от тях с номинална стойност от 1лев. 

 

Към 31.12.2019 акционери в Дружеството са: 

 
Акционер  31 декември 

2019 

дял от капитала 

31 декември 

 2018 

дял от капитала 
   

Славка Георгиева 63,96 % 80 % 

Красимир Дочев 8 % 20 % 

Станислав Тодоров 12 % 0 % 

Кристиян Чернев 8 % 0 % 

Нафтатрейдинг АД 4 % 0 % 

Велконсултинг ЕООД 4 % 0 % 

Слави Николов 0,04 % 0 % 

 100.00 % 100.00 % 
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Съгласно решения на Общото събрание Дружеството не е разпределяло дивидент. 

 

25.2. Резерв от последващи оценки 

 

Дружеството няма резерв от последващи оценки. 

 

25.3. Законови резерви  

 

Законовите резерви към 31 декември 2019 год. в размер на 38 хил. лв. (2018 г. - 38) са формирани, 

съгласно изискванията на Търговския закон (ТЗ) и устава на Дружеството, като ежегодно от 

нетната печалба се отчисляват 10 % до достигане на 10 % от капитала на Дружеството, съгласно 

чл.246, ал.1 от ТЗ.  

 

26. Задължения към персонала при пенсиониране 

 

 

Дружеството не е начислявало обезщетения към персонала при пенсиониране. 

 

 

27. Отсрочени данъчни пасиви 

 

Дружеството няма отсрочени данъчни пасиви. 

 

 

28. Провизии 

 

Дружеството не е формирало провизии. 

 
 

29. Задължения към финансови предприятия  

 

 31 декември 

2019 

хил. лв. 

31 декември 

 2018 

хил. лв. 
   

Дългосрочни задължения   
   

Банкови заеми 3,780 2,199 

Задължения по финансов лизинг, в т. ч.     

        Лихви   
   

Общо 3,780 2,199 
   

Краткосрочни задължения   
   

Банкови заеми, в т. ч.   

        Лихви   

Задължения по финансов лизинг, в т. ч.   

        Лихви   
   

Общо   
   

Общо задължения  3,780 2,199 

 

Ефективният лихвен процент по банковите заеми за 2018 и 2019 година е в диапазона 5-6 % 

Дружеството няма задължения по финансов лизинг. 
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Дружеството има скючен договор за финансово обезпечаване с предоставяне на залог с Първа 

инвестиционна Банка в размер на 5,200 хил. лева, при лихвен процент 5,5 % и срок на 

издължаване 2027 г. От които е усвоена главница в размер на  3,780 хил.лв. Кредитната линия е 

обезпечена чрез ипотека на трето задължено лице. 
  
През текущата година Дружеството  няма просрочени лихвени плащания. 

 

 

30. Задължения по финансов лизинг 

 

Дружеството няма задължения за финансов лизинг. 

 

 

31. Задължения по получени заеми 

 

Задълженията по заеми са представени в таблицата по-долу. Получените заеми са без 

обезпечение. 

 

 31 декември  

2019 

хил. лв. 

31 декември 

2018 

хил. лв. 
   

Задължения към свързани лица, в т.ч.    

до 1 година    

над 1 година   

Задължения към несвързани лица 52 1,014 

до 1 година 52 1,014 

над 1 година   

Общо  52 1,014 

 

 

32. Задължения към клиенти и доставчици 

 

 31 декември 

2019 

хил. лв. 

31 декември 

2018 

хил. лв. 
   

Задължения към свързани лица   

Задължения към доставчици 10 94 

Получени аванси   

Други    
   

Общо, в т. ч.  10 94 

над 1 година    

Всички задължения към доставчици са текущи и към датата на изготвяне на настоящите 

пояснителни сведения са заплатени. 

33. Задължения към предприятия от група 

 

 31 декември 

2019 

хил. лв. 

31 декември 

2018 

хил. лв. 
   

Задължения към предприятие - майка   

Задължения към дъщерни предприятия 0 215 
   

Общо, в т. ч.  0 215 

над 1 година  0 215 

 

34. Задължения към персонала   
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Дружеството начислява задължения за неизползван платен отпуск от персонала в съответствие 

със СС 19 Доходи на персонала.  

Изменението на тези начисления за периода и задължението за заплати е както следва: 

 

 31 декември  

2019 

хил. лв. 

31 декември 

 2018 

хил. лв. 
   

Задължения към персонала, в т. ч. 5 5 

задължения за заплати 5 5 

начисления за неизползани компенсируеми отпуски   

Обезщетения   
   

Общо 5 5 

 

Ръководството на Дружеството счита, че стойността, по която краткосрочните задължения  

представени в баланса към 31 декември и 31 декември 2018 година съответства на справедливата 

им цена. 

 

35. Задължения към социалното осигуряване  

 

 31 декември 

2019 

хил. лв. 

31 декември 

 2018 

хил. лв. 
   

Задължения към социалното осигуряване, т. ч. 5 2 

текущи задължения за периода   

начисления за неизползвани компенсируеми отпуски   
   

Общо 5 2 

 

36. Данъчни задължения  

 

Задълженията за данъци включват:  

 

 31 декември 

2019 

хил. лв. 

31 декември 

2018 

хил. лв. 
   

Дължим корпоративен данък  3 

Дължим данък върху добавената стойност   

Дължими местни данъци и такси    

Дължими данъци върху доходите на физически лица 2 1 

Дължими данъци върху разходите   

Дължими данъци при източника   

Лихви   
   

Общо 2 4 

 

 

37. Финансирания 

 

Като финансирания в баланса към 31 декември и 31 декември 2018 г. са представени, получените 

финансирания по Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от програма за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони.  
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 31 декември 

2019 

хил. лв. 

31 декември 

2018 

хил. лв. 
   

Дарения за амортизируеми активи   

до 1 година   

над 1 година   

Финансирания за амортизируеми активи 1413 1413 

до 1 година   

над 1 година   
   

Общо 1413 1413 

 

38. Финансови инструменти и управление на рисковете 

 

Дружеството няма Финансови инструменти СС 32 Финансови инструменти. Използването на 

финансови инструменти излага Дружеството на пазарен, кредитен и ликвиден риск.  

 

 

 

39. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях 
 

Свързаните лица, които Дружеството контролира и върху които Дружеството упражнява 

значително влияние са оповестени. 

 

Обемите на сделките, осъществени със свързани лица за 2018 и 2019 година са, както следва: 

 

 

 

 

  31.12.2019 г. 31.12.2018 г. 

Сделки между свързани лица включително с дъщерните дружества (хил. лв) 

Продажба на ДМА (186) - 

Получени заеми  449 

Върнати получени заеми  (209) 

Предоставени заеми  0 

Върнати предоставени заеми  (273) 

Предоставени услуги  4 

Сделки с акционерите (хил. лв.) 

Покупка на ДМА  - - 

Покупка на финансови активи   - (200) 

Продажба на финансови активи (135) - 

Получени заеми 60 - 

Върнати  получени заеми (60)  

Върнати предоставени заеми (212) - 

 
 

 

 

Към 31 декември 2018 и  и към 31 декември 2019 година неуредените разчети със свързани лица 

са, както следва: 

 
Свързани лица 31 декември 

2018 

31 декември 

2019 

31 декември 

2018 

31 декември 

2019 




