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ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 
 

1. Обща информация 

 
“Формопласт”АД град Кърджали е акционерно дружество с уставен 

капитал в размер на 3 798 905 лева, разпределен в 3 798 905 броя 
обикновенни, поименни акции, всяка с номинална стойност 1 лев. Акционери 
на дружеството са:  

1. Юридически лица              - 3  639 749 акции 

2. Физически лица     - 159 156     акции 

 Дружеството е учредено на 22.12.1972 г. и е регистрирано с решение 
№ 649/18.03.1991 год. на Кърджалийския окръжен съд, под № 36, том 1, 
стр. 115 по ф.д. № 630/1991 год като еднолично акционерно дружество, а се 

преобразува в акционерно дружество с решение № 2951/17.12.1991 год. на 
Кърджалийския окръжен съд.  

“Формопласт” АД извършва производство на машиностроителна 
продукция,инструментална екипировка за преработка  на пластмаси, каучук 
и метали, производство на пластмасови изделия, инженерингова и търговска 

дейност в страната и чужбина. 
Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите и 

изпълнителен директор. Към 31.12.2015 г. Съветът на директорите  избира 
за свой председател „Бондс Айваизерс„ ЕООД  с представляващ Надежда 
Панушева, избира за заместник председател Йордан Раденков, а функциите 

на изпълнителен директор да изпълнява  инж. Назъм Алиосман. 
 Към 31.12.2015 г не съществуват юридически или физически лица 

притежаващи мажоритарен дял от акчиите на Дружеството. Акционер с най-
голям дял от капитала на „Формопласт„ АД е  „ЕВРОФИНАНС„ АД 
притежаваща 19,02 % . 

  
Тези финансови отчети са оторизирани за публикуване от Съвета на 

директорите на 29 Февруари 2016 година. 
 

2. Обобщено представяне на значимите счетоводни политики 
 
Основните счетоводни политики, прилагани при изготвянето на тези 

финансови отчети, са представени по-долу. Тези политики са прилагани 
последователно за всички представени периоди, освен ако изрично не е 

посочено друго. 
 
2.1. Основа за изготвяне 

 
Финансовите отчети на “Формопласт”АД са изготвени в съответствие с 

Международните стандарти за финансови отчети (МСФО). Те са изготвени на 
принципа на историческата цена, модифициран чрез преоценка за земи и 
сгради, финансови активи на разположение за продажба и финансови активи 

и финансови пасиви по справедлива стойност чрез печалба или загуба. 
 

Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСФО изисква 
използването на определени сериозни счетоводни оценки. То още изисква от 
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ръководството да прави определени преценки в процеса на прилагането на 
счетоводните политики на дружеството.  

 
Документи, издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти 
(СМСС) и Комитета за разяснение на международни стандарти за финансово 

отчитане (КРМСФО), приети от Европейската комисия 
 

 
Изменения в МСС1Представяне на финансови отчети – във връзка с тези 
изменения Дружеството представя Отчет за всеобхватния сдоход/Отчет за 

печалбата и загубата и другия всеобхватен доход, които заменят отчет за 
доходите, които е представяло в предходни периоди. Изменението няма 

ефект върху финансовата информация в отчетите на Дружеството; 
 
Изменения в МСС16Имоти, машини и съоръжения – тези изменения не се 

очаква да засегнат отчетите на дружеството; 
МСС 27 (изменен 2011 г.) Индивидуални финансови отчети (в сила за 

годишни периоди от 01.01.2013 г., приет от ЕК за задължително прилагане 
най-късно за годишни периоди на или след 01.01.2014 г.); 
МСС 28 (изменен 2011 г.) Инвестиции в асоциирани и съвместни 

предприятия (в сила за годишни периоди от 01.01.2013 г., приет от ЕК за 
задължително прилагане най-късно за годишни периоди на или след 

01.01.2014 г.); 
МСС 32 (променен) Финансови инструменти: Представяне (в сила за 
годишни периоди от 01.01.2014 г., приет от ЕК) – относно нетиране 

/компенсиране/ на финансови активи и финансови пасиви; 
       

Допълнително към разясненията в МСС 32 съветът въведе изменения в МСФО 
7 с изисквания за допълнителни оповестявания. Измененията в МСФО 7 
изискват дружествата да оповестяват във финансовите си отчети 

информация относно правата за компенсиране и свързаните с тях договори. 
Новите оповестявания се изискват за всички финансови активи, които са 

компенсирани в съответствие с изискванията на МСС 32, както и за 
финансови инструменти, които са обект на Рамково споразумение за 

нетиране, независимо дали са компенсирани в съответствие с изискванията 
на МСС 32. Примери за финансови инструменти, които не са в обхвата на 
тези оповестявания, са клиентски кредити и депозити (когато те не са 

компенсирани в отчета за финансовото състояние) и финансови 
инструменти, които са обект единствено на договор за обезпечение. 

Измененията изискват от дружествата количествени оповестявания в 
табличен формат, представени поотделно за финансови активи и финансови 
пасиви, признати към края на отчетния период. Те следва да съдържат като 

минимум следната информация: 
 

(а) брутната стойност на признатите финансови активи и пасиви 
(б) сумата, компенсирана в съответствие с изискванията на МСС 32 
(в) нетната сума, представена в отчета за финансовото състояние 

(г) сумите, обект на Рамково споразумение за нетиране, които не са 
включени в (б), включително: 

- суми, свързани с признати финансови инструменти, които не изпълняват 
критериите на МСС 32, и 
- суми, свързани с финансови обезпечения 

(д) нетната стойност след изваждане на сумите в (г) от тези във (в). 
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В допълнение измененията изискват от дружествата да оповестят във 
финансовите си отчети описание на правата за компенсиране, които не са 

резултирали в нетно представяне и са оповестени в (г). За финансови 
инструменти, чието право на компенсиране не зависи от бъдещо събитие, но 
които не изпълняват критериите на МСС 32, дружествата следва да опишат 

причините, поради които тези критерии не са изпълнени. 
етайлното запознаване и своевременният анализ на измененията в МСС 32 и 

МСФО 7 ще са предпоставка за ефективно счетоводно приключване и 
комуникиране на евентуални съществени ефекти на ключовите потребители 
на финансовите отчети (собственици, кредитори, инвеститори). 

Промените в МСФО 7 влизат в сила от 1 Януари 2013 година и се прилагат 
ретроспективно. 

Перомените в МСС 32 влизат в сила и следва да се прилагат ретроспективно 
за отчетни периоди, започващи на или след 1 Януари 2014 година. 
 

Изменения в МСС 34 Междинно финансово отчитане – във връзка с тези 
изменения Дружеството представя Отчет за всеобхватния доход/Отчет за 

печалбата и загубата и другия всеобхватен доход, които заменят отчет за 
доходите, които е представяло в предходни периоди. Изменението няма 
ефект върху финансовата информация в отчетите на Дружеството; 

 
Изменения в МСС 36 (променен) Обезценка на активи (в сила за 

годишни периоди от 1.01.2014 г. – приет от ЕК) – относно оповестявания за 
възстановимата стойност на нефинансови активи.  

Изменение в МСС 39 (променен) Финансови инструменти: признаване и 

оценяване (в сила за годишни периоди от 1.01.2014 г. – приет от ЕК) – 
относно прехвърлянето на деривативи и запазването на възможността за 
прилагане на счетоводното отчитане на хеджирането.  
Финансовите активи в обхвата на МСС 39 Финансови инструменти: 
признаване и оценяване се класифицират като финансови активи, отчитани 

по справедлива стойност в печалбата или загубата, или като заеми и 
вземания, или като инвестиции държани до падеж или като финансови 
активи на разположение за продажба, или като деривативи, определени като 

хеджиращи инструменти при ефективно хеджиране, 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, плюс, в случай на инвестиции, които не се отчитат по справедлива 

стойност в печалбата или загубата, разходите по сделката, които се отнасят 
пряко към придобиването на финансовия актив. 

 

Документи, издадени от Съвета по международни счетоводни 

стандарти (СМСС) и комитета за разяснение на международни 
стандарти за финансово отчитане (КРМСФО), все още не  приети от 

Европейската комисия 
  

МСФО 9 Финансови инструменти Класификация и оценяване (в сила за 
годишни периоди от 01.01.2015 г.- не е приет от ЕК);  и може да промени 

класификацията на финансовите инструменти. Към датата на изготвяне на 
този отчет дружеството не е в състояние да определи потенциалния ефект 
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МСФО 7 (променен) Финансови инструменти: Оповестяванея – относно 
облекчението за преизчислението на сравнителни периоди и свързаните с 

тях оповестявания при прилагането на МСФО 9 (в сила за годишни периоди 
от 01.01.2015 г.- не е приет от ЕК); 

 

МСФО 13 „Оценяване на справедлива стойност” в сила от 1 януари 
2013 г., приет от ЕС на 11 декември 2012 г. 

 
МСФО 13 „Оценяване на справедлива стойност” дефинира справедливата 
стойност като цена, която би била получена при продажба на даден актив 

или платена при прехвърлянето на задължение при обичайна сделка между 
пазарни участници към датата на оценката. Стандартът уточнява, че 

справедливата стойност се базира на сделка, сключвана на основния пазар 
за активи или пасива или при липса на такъв – на пазара с най-
благоприятни условия. Основният пазар е пазарът с най-голям обем и 

дейност за съответния актив или пасив.  
 

     РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2406 НА КОМИСИЯТА от 18 декември 2015 г.  
 

за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои 
международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) 

№ 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с 
Международен счетоводен стандарт 1 

Инициатива във връзка с оповестяванията  
(изменения на МСС 1) 

МСС 1 „Представяне на финансови отчети“  
Изменят се параграфи 10, 31, 54—55, 82A, 85, 113—114, 117, 119 и 

122, добавят се параграфи 30А, 55А, 85А—85Б и 139П и се заличават 
параграфи 115 и 120. За нагледност са включени и параграфи 29—30, 

112, 116, 118 и 121, които не са изменени. 

 

  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2343 НА КОМИСИЯТА от 15 декември 2015 г 

 

за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на 
някои международни счетоводни стандарти в съответствие с  
(ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във 
връзка 

Член 1 

    Приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се изменя, както 
следва: следните международни стандарти за финансово отчитане и 

международни счетоводни стандарти се изменят, както е посочено в 

приложението към настоящия регламент: 

а) МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени 

дейности се изменя, както е посочено в приложението към настоящия 

регламент; 

б) МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване се изменя, както е 

посочено в приложението към настоящия регламент; 
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в) МСС 19 Доходи на наети лица се изменя, както е посочено в 

приложението към настоящия регламент; 

г) МСС 34 Междинно финансово отчитане се изменя, както е посочено в 

приложението към настоящия регламент; 

д) МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за 

финансово отчитане се изменя в съответствие с измененията на МСФО 7, 

както са посочени в приложението към настоящия регламент. 

Член 2 

Всяко предприятие прилага посочените в член 1 изменения най-късно 
от началната дата на първата си финансова година, започваща на или 

след 1 януари 2016 г. 
 
 

Ръководството очаква, че всички нововъведения ще бъдат включени в 

счетоводната политика на дружеството за първия отчетен период, 
започващ след датата, от която те влизат в сила. 

 
 

2.2. Превеждане на чуждестранна валута 
 

Функционална валута и валута на представяне 
 
Статиите, включени във финансовите отчети, се измерват във валутата на 

основната икономическа среда, в която оперира дружеството. Това е 
функционалната валута, която е и валута на представяне – български лев 

(bgn). 
 
Превеждане и салда 

 
Сделките в чуждестранна валута са преведени във функционалната валута 

по обменните курсове на датите на сделките или по преоценка, когато 
статиите се преоценяват. Печалбите и загубите от валутни разлики в 

резултат на уреждане на тези сделки и от превеждането по заключителните 
курсове в края на годината за паричните активи и пасиви, деноминирани в 
чуждестранна валута, се признават в Отчета за всеобхватния доход. 

 
 

2.3. Имоти, машини и съоръжения 
 
Отразените в отчета Земи и сгради включват основно - главен корпус с 

производствени помещения и прилежаща земя, административна сграда, 
парова централа, складове, гараж с депо, леярна и апартаменти. Земите и 

сградите са представени по справедлива стойност, намалена с последващата 
амортизация за сградите. Всякаква друга собственост, машини и оборудване 
е изразена по историческа цена , намалена с начислената амортизация. 

Историческата цена включва  разходи, директно относими към 
придобиването на актива.  
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Последващите разходи са включени в балансовата стойност на актива или 
признати като отделен актив само когато е вероятен приток от бъдещи 

икономически изгоди свързани с актива на дружеството и стойността му 
може да бъде надеждно измерена. Балансовата стойност на подменена част е 
отписана. Всякакви други ремонти и поддръжка са отразени в Отчета за 

всеобхватния доход, за финансовия период през който са възникнали. 
 

Нарастването на балансовата стойност в резултат на преоценка на земи и 
сгради е отнесено като резерв от преоценки в собствения капитал в Отчета 
за финансовото състояние. Намаления, които покриват предходни 

увеличения за един и същ актив, са за сметка на тези резерви. Всякакви 
други намаления са отчитат чрез Отчета за всеобхватния доход. Всяка 

финансова година разликата между амортизацията, базирана на 
преоценената стойност на актива, призната чрез Отчета за всеобхватния 
доход, и амортизацията, базирана на оригиналната стойност на актива, се 

прехвърля от “резерва от преоценки” към “неразпределена печалба”. 
 

Земи не се амортизират. Амортизацията на другите активи се изчислява по 
линеен метод за разпределяне на стойността им (или преоценената им 
стойност) за времето на очаквания полезен живот, както следва: 

 
- сгради     25-40 години; 

- машини     10-15 години; 
- транспортни средства   3-5 години; 
- обзавеждане и оборудване  3-8 години. 

 
Остатъчната стойност и полезният живот на активите се преразглеждат и ако 

е необходимо те се коригират към всяка дата на баланса. 
 
Балансовата стойност на актив се намалява незабавно до възстановимата му 

стойност, ако балансовата стойност на актива е по-висока от оценената 
възстановима стойност (виж бележка 2.5.). 

Инвентаризация – Дълготрайните материални активи на дружеството се 
инвентаризират задължително всяка година. Тя се извършва от назначена от 
изпълнителния директор на дружеството комисия в присъствието на 

материалноотговорно лице, документира се с инвентаризационен опис и 
сравнителна ведомост, които съдържат : 

 наименование, мярка и количество на дълготрайните материални 
активи; 

 фактическа и счетоводна наличност в натурално и стойностно 
изражение; 

Резултатите от инвентаризацията се оформят в протоколи. 

Бракуване – Когато дълготраен материален актив стане негоден за 

използване поради физическо или морално изхабяване и от него повече не 
се очаква икономическа изгода, той подлежи на бракуване. За бракуването 

се издава заповед от изпълнителния директор, в която се определят 
членовете на комисията по бракуване. Съставя се протокол за бракуване на 
всеки отделен актив, в който се попълват №, дата, имената на членовете на 

комисията, местонахождението, дата на въвеждане в експлоатация, 
първоначална стойност, начислена амортизация, оценка на техническото 
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състояние, причини, наличие или липса на виновно поведение от страна на 
длъжностни лица и заключение на комисията. Въз основа на одобрения 

протокол се издава заповед за ликвидация на актива, като се изготвя сметка 
за резултатите от ликвидацията, тя може да бъде в приход от предадените 
машини и съоръжения като вторични суровини или пълното им 

унищожаване. 

През месец ноември е  направена  годишна инвентаризация на всички 
дълготрайни и краткотрайни материални ценности , оформени са 

инвентаризационни описи , направени са актови за брак , одобрени и 
съгласувани от комисии и ръководството на „Формопласт„ АД . През годината 
се извършват частични инвентаризации при нужда или смяна на 

материалното лице .     
Печалбите и загубите от освобождаване се определят чрез сравняване на 

постъпленията и балансовата стойност и са признати в статия “резултат от 
продажби на нетекущи активи” в Отчета за всеобхватния доход. 
 
Когато е продаден преоценен актив сумата, включена в други резерви, се 

прехвърля към неразпределената печалба. 
 

 
2.4. Нематериални активи 
 

Репутация 
 

Репутацията представлява надвишението на стойността на придобиването 
над справедливата стойност на дела на дружеството в нетните 

идентифицируеми активи на придобитото дъщерно предприятие към датата 
на придобиването. Репутация при придобиване на дъщерни предприятия се 
включва в нематериалните активи. Репутацията се тества всяка година за 

обезценка и се отчита по първоначална стойност минус загуби от обезценка. 
Загуби от обезценка на репутация не се възстановяват. Печалби и загуби от 

освобождаване от предприятие включват балансовата стойност на 
репутацията, свързана с продаденото предприятие. 
 

Репутацията се разпределя към единиците, генериращи парични потоци, за 
целите на тестовете за обезценка. Разпределянето се прави към онези 

единици или групи единици, които се очаква да имат полза от бизнес 
комбинацията, от която е възникнала репутацията. 
 

Търговски марки и лицензи 
 

Отделно придобити търговски марки и лицензи се представят по историческа 
цена. Търговски марки и лицензи, придобити в бизнес комбинация, се 
признават по справедлива стойност към датата на придобиването. 

Търговските марки и лицензи имат ограничен полезен живот и се отчитат по 
първоначална стойност минус натрупана амортизация. Амортизацията се 

изчислява по линеен метод, за да се разпредели стойността на търговските 
марки  и лицензите за времето на полезния им живот от 15 до 20 години. 
 

Софтуер 
 

Разходи, свързани с поддържането на компютърни софтуерни програми, се 
признават за разход в момента на възникване.  



 Формопласт  АД 
Годишни финансови отчети за 2015 година 
всички суми са изразени в хил.лв., освен ако изрично не е указано друго 

 8 

 
2.5. Обезценка на нефинансови активи 

 
Активи, които имат неопределен полезен живот, например репутацията, не 
са обект на амортизиране, а се тестват за обезценка всяка година. Активи, 

които са обект на амортизиране, се преглеждат за обезценка когато събития 
или промени в обстоятелствата сочат, че балансовата стойност може да не 

бъде възстановена. Загуба от обезценка се признава за сумата, с която 
балансовата стойност на актива надвишава възстановимата му стойност. 
Възстановимата стойност е по-високата от справедливата стойност на актива 

минус разходите по продажба и стойността в употреба. За целите на 
оценяването на обезценката активите са групирани на най-ниското ниво, на 

което има отделно идентифицирани парични потоци (единици, генериращи 
парични потоци). Нефинансови активи, различни от репутация, които са 
били обезценявани, се преглеждат за възможно възстановяване на 

обезценка към всяка балансова дата. 
 

2.6. Нетекущи активи (или групи за освобождаване) държани за 
продажба 
 

Нетекущи активи (или групи за освобождаване) се класифицират като 
активи държани за продажба, когато тяхната балансова стойност ще се 

възстанови основно чрез сделка по продажба и продажбата се счита за много 
вероятна. Те са представени по по-ниската от балансовата стойност и 
справедливата стойност минус разходите по продажба, ако балансовата им 

стойност ще бъде възстановена основно чрез продажба, а не чрез 
продължаваща употреба. 

 
2.7. Финансови активи 
 

2.7.1. Класификация 
 

Дружеството класифицира финансовите си активи в следните категории: по 
справедлива стойност чрез печалба или загуба, заеми и вземания, 

инвестиции държани до падеж и на разположение за продажба. 
Класификацията зависи от целта на придобиване на финансовия актив. 
Ръководството определя класифицирането на финансовия актив при 

първоначалното му признаване. 
 

Финансови активи по справедлива стойност чрез печалба или загуба 
 
Финансови активи по справедлива стойност чрез печалба или загуба са 

финансови активи, държани за търгуване. Финансов актив се класифицира в 
тази категория ако е придобит основно с цел краткосрочна продажба. 

Активите в тази категория се класифицират като текущи активи. 
 
Заеми и вземания 

 
Заеми и вземания са недеривативни финансови активи с фиксирани или 

определяеми плащания, които не се котират на активен пазар. Те се 
включват в текущите активи, освен тези, чийто падеж е след повече от 12 
месеца от датата на баланса – те се класифицират като нетекущи активи. 

Заемите и вземанията на дружеството включват “търговски и други 
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вземания” и “други текущи активи” в Баланса/Отчета за финансовото 
състояние (бележка 9.1.). 

 
Инвестиции, държани до падеж 
 

Това са финансови активи, които имат фиксирани или определяеми 
плащания и фиксиран падеж, които дружеството има намерение и 

възможност да задържи до падеж. 
 
Финансови активи на разположение за продажба 

 
Финансови активи на разположение за продажба са недеривативи, които или 

са обозначени в тази категория, или не са класифицирани в някоя друга 
категория. Те се включват в нетекущите активи, освен ако ръководството не 
смята да се освободи от тях до 12 месеца от датата на баланса. 

 
2.7.2. Признаване и оценяване 

 
Обикновените покупки и продажби на финансови активи се признават на 
датата на търгуване – датата, на която дружеството се обвързва с покупката 

или продажбата на актива. Инвестициите първоначално се признават по 
справедлива стойност плюс разходите по сделката за всички финансови 

активи, които не се отчитат по справедлива стойност чрез печалба или 
загуба. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност чрез печалба 
или загуба, първоначално се признават по справедлива стойност, а 

разходите по сделката се признават като текущи. Финансовите активи се 
отписват, когато правото на получаване на парични потоци от инвестициите 

изтече или е било прехвърлено и са били прехвърлени всички рискове и 
ползи от собствеността. Финансовите активи на разположение за продажба и 
финансови активи по справедлива стойност чрез печалба или загуба 

последващо се оценяват по справедлива стойност.  
 

Заеми и вземания, както и инвестиции държани до падеж се отчитат по 
амортизирана стойност по метода на ефективната лихва. 

 
Печалби и загуби от промените в справедливата стойност на финансови 
активи по справедлива стойност чрез печалба или загуба са представени в 

Отчета за всеобхватния доход в статията “финансови приходи/(разходи) – 
нетно” за периода на възникване. Приходи от дивиденти от финансови 

активи по справедлива стойност чрез печалба или загуба се признават в 
Отчета за всеобхватния доход като част от другите приходи, когато се 
установи правото на дружеството за получаване. 

 
Промени в справедливата стойност на ценни книжа, деноминирани в 

чуждестранна валута и класифицирани като на разположение за продажба 
се отчитат в собствения капитал.  
 

Когато ценни книжа, класифицирани като на разположение за продажба, се 
продадат или обезценят, натрупаните корекции от справедливата стойност, 

признати в собствения капитал, се включват в Отчета за всеобхватния доход 
като “финансови приходи/(разходи) – нетно”. 
 

Лихва върху ценни книжа на разположение за продажба, изчислена по 
метода на ефективната лихва, се признава в Отчета за всеобхватния доход 
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като част от “финансови приходи/(разходи) – нетно”. Дивиденти за 
финансови инструменти на разположение за продажба, се признават в 

Отчета за всеобхватния доход като част от другите приходи, когато се 
установи правото на дружеството за получи плащането. 
 

Справедливите стойност на котирани инвестиции се базира на текущите цени 
“купува”. Ако пазарът за даден финансов актив не е активен, както и при 

некотирани ценни книжа, дружеството установява справедливата стойност 
като използва техники за оценка, които включват използване на скорошни 
сделки, рефериране към други подобни инструменти, анализ на 

дисконтирани парични потоци и модели за оценка на опции. 
 

Дружеството оценява към всяка дата на баланса дали има обективно 
доказателство, че финансов актив или група финансови активи е 
обезценена. При ценни книжа-инструменти на собствения капитал, 

класифицирани като на разположение за продажба, значително или 
продължително намаление в справедливата стойност под себестойността им 

се счита за индикатор, че ценните книжа са обезценени. Ако съществува 
някакво подобно доказателство за финансови активи на разположение за 
продажба, натрупаната загуба – изчислена като разлика между цената на 

придобиване и настоящата справедлива стойност минус всякаква загуба от 
обезценка на този финансов актив, която преди това е призната в печалбата 

или загубата – се изважда от собствения капитал и се признава в Отчета за 
всеобхатния доход. Загубите от обезценка, признати в Отчета за 
всеобхватния доход за инструменти на собствения капитал, не се 

възстановяват през Отчета за всеобхватния доход. Тестването за обезценка 
за търговските вземания е описано в бележка 2.9. 

 
2.8. Материални запаси 
 

Материалните запаси са представени по по-ниската от себестойност и нетна 
реализируема стойност. Стойността на изразходваните материали се 

определя по метода среднопретеглена цена. Себестойността на стоките и 
незавършеното производство включва разходи за  суровини, пряк труд, 

други преки разходи и разпределени общи разходи (базирани на нормалния 
капацитет). В себестойността на материалните запаси не се включват 
складовите разходи, разходи по заеми, цехови и административните разходи 

и разходите за продажба. Нетната реализируема стойност е преoценената 
продажна цена при обичаен ход на дейността, минус приложимите разходи 

по продажбите.  
Инвентаризация – Материалните запаси на дружеството се инвентаризират 
задължително веднъж годишно към датата на съставяне на годишния 

финансов отчет, при смяна на материалноотговорно лице или при искане на 
ръководството. Инвентаризацията се извършва от назначена от 

изпълнителния директор комисия в присъствието на материалноотговорно 
лице, тя се документира с инвентаризационен опис и сравнителна ведомост.  
 

2.9. Търговски и други вземания 
Въпросите за признаване на вземанията са регламентирани в МСС39. 

Моментът на признаване на търговските вземания е свързан с признаване на 
съответните приходи регламентирани в МСС 18 Приходи – най-общо, когато 
се прехвърля собствеността на продукцията върху купувача 

Търговските вземания първоначално се признават по справедлива стойност и 
последващо се оценяват по амортизирана стойност, като се използва метода 



 Формопласт  АД 
Годишни финансови отчети за 2015 година 
всички суми са изразени в хил.лв., освен ако изрично не е указано друго 

 11 

на ефективната лихва, минус провизиите за обезценка. Провизия за 
обезценка на търговски вземания се установява, когато има обективно 

доказателство, че дружеството няма да може да събере всички дължими му 
суми по оригиналните условия за вземанията. Значителни финансови 
трудности на дебитор, вероятност, че дебитор или ще фалира или ще 

предприеме финансова реорганизация, или значително забавяне на 
плащането (с повече от 30 дни след падеж) се считат за индикатори, че 

търговско вземане е обезценено. Сумата на провизията е разликата между 
балансовата стойност на актива и настоящата стойност на очакваните 
бъдещи парични потоци, дисконтирани с оригиналния ефективен лихвен 

процент. Балансовата стойност на актива е намалена чрез използване на 
корективна сметка и сумата на загубата се признава в Отчета за 

всеобхватния доход като “разходи/приходи от преоценки на активи и 
пасиви”. Когато търговско вземане е несъбираемо, то се отписва срещу 
корективната сметка. Последващи възстановявания на суми, които преди 

това са били отписани, се кредитират срещу “разходи/приходи от преценки 
на активи и пасиви” в Отчета за всеобхватния доход. 

 
2.10. Пари и парични еквиваленти 
 

Пари и парични еквиваленти включват пари в брой, депозити, държани на 
виждане в банки, други краткосрочни високоликвидни инвестиции с 

оригинален падеж до 3 месеца и банков овърдрафт. Банковият овърдрафт е 
представен при заемите като текущи пасиви в Баланса/Отчета за 
финансовото състояние. 

 
2.11. Акционерен капитал 

 
Обикновените акции са класифицирани като собствен капитал. 
Възстановяемите преференциални акции са класифицирани като пасиви. 

 
Разходите, пряко свързани с емитирането на нови акции или опции, са 

представени в собствения капитал като намаление, нетно от данъци, от 
постъпленията/премията. 

 
Обратно изкупени собствени акции се отчитат в намаление на собствения 
капитал, принадлежащ на собственици на групата до момента, в който 

акциите се канцелират или преиздадат – това включва платеното, 
включително директно относимите разходи, свързани с емитирането. Когато 

по-късно такива акции се преиздадат всички получени плащания, нетно от 
директно свързаните разходи по сделката и свързаните данъчни ефекти, се 
включват в собствения капитал, принадлежащ на собственици на групата. 

 
2.12. Търговски задължения 

 
Търговските задължения се признават първоначално по справедливата 
стойност и последващо се оценяват по амортизирана стойност като се 

използва метода на ефективната лихва. 
 

2.13. Заеми 
 
Заемите се признават първоначално по справедлива стойност, нетно от 

възникналите разходи по сделките. Заемите последващо се оценяват по 
амортизирана стойност и всяка разлика между постъпленията (нетно от 
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разходите по сделката) и стойността за връщане се признава в Отчета за 
всеобхватния доход през периода на заема по метода на ефективната лихва. 

 
Такси, платени за облекчения по заем, се признават като разходи по 
сделката до степента, до която е вероятно някои или всички облекчения да 

бъдат получени. В този случай таксата се отсрочва докато стане 
получаването. До степента, до която няма доказателство, че някои или 

всички облекчения ще бъдат получени, таксата се капитализира като 
предварително плащане за услуги и амортизира за периода на облекчението, 
с което е свързана. 

 
Преференциални акции, които са възстановяеми на определени дати, се 

класифицират като пасиви.  
 
Заеми се класифицират като текущи пасиви, освен ако дружеството няма 

безусловно право да отсрочи уреждането на пасива за след 12 месеца след 
датата на баланса. 

 
 
 

2.14. Текущи и отсрочени данъци върху дохода 
 

Разхода за данък за периода включва текущи и отсрочени данъци. Данък се 
признава в Отчета за всеобхватния доход, освен до степента, до която е 
свързан със статии директно в собствения капитал. В този случай данъкът 

също се отразява за сметка на тези статии в собствения капитал. 
 

Текущият разход за данък се изчислява на база на данъчните закони, които 
са в сила към датата на баланса. 
 

Отсрочен данък се признава като се използва метода на задължението за 
временни разлики, възникващи от разликите в данъчните основи на активите 

и пасивите и техните балансови стойност във финансовите отчети. Отсрочен 
данък се определя като се използват данъчните ставки (и закони), които са в 

сила към датата на баланса и се очаква да бъдат прилагани, когато се 
реализира отсрочен данъчен актив или се урежда отсрочен данъчен пасив. 
 

Отсрочен данъчен актив се признава само до степента, до която е вероятна 
бъдеща облагаема печалба, срещу която могат да бъдат използвани 

временните разлики. 
 
2.15. Доходи на наети лица 

 
Дружеството не е разработвало програми за доходи след напускане на 

персонала. 
 
Дружеството отчита като краткосрочни задълженията си към персонала по 

неизползвани отпуски, които се очаква да бъдат използвани в рамките на 12 
месеца след датата на баланса, както и неизплатените заплати. 

 
Компенсации, базирани на акции 
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Дружеството не ползва капиталово уредени, базирани на акции планове за 
компенсиране, при които предприятието получава услуги от наетите лица 

срещу инструменти на собствения си капитал.  
 
 

Доходи при напускане 
 

Доходите при напускане са платими, когато изтече договорът с наетото лице 
преди нормалната дата на пенсиониране, или когато наетото лице приеме 
доброволно съкращаване в замяна на тези доходи. Дружеството признава 

доходи при напускане, когато демонстрира обвързване, че или ще прекрати 
договора на наетите лица съгласно подробен официален план без 

възможност за оттегляне, или предоставяйки доходи при напускане като 
резултат от предложение, направено да насърчи доброволно напускане. 
Доходи, които се дължат след повече от 12 месеца след датата на баланса се 

дисконтират до тяхната настояща стойност. 
 

Планове за участие в печалбата и бонуси 
 
Дружеството признава пасив и разход за бонуси и участие в печалбата, като 

се базира на формула, която взима предвид печалбата, падаща се на 
акционерите след съответни корекции. Дружеството признава провизия, 

когато е договорно задължено или когато има минала практика, която е 
създала конструктивно задължение. 
 

2.16. Провизии 
 

Провизии за възстановяване на околната среда, разходи за възстановяване 
на терени и съдебни дела се признават когато дружеството има настоящо 
законово или конструктивно задължение в резултат на минали събития, 

вероятно ще е необходим изходящ поток от ресурси за уреждане на 
задължението и сумата му може да бъде надеждно оценена. Провизии за 

преструктуриране обхващат обезщетения за прекратяване. Провизии за 
бъдещи оперативни загуби не се признават. 

 
Когато има няколко сходни задължения вероятността, че ще е необходим 
изходящ поток от ресурси за уреждането се определя като се взима предвид 

класа задължения като цяло. Провизия се признава дори и когато 
вероятността от изходящ поток по отношение на която и да е единица, 

включена в класа задължения, може да бъде малка. 
 
Провизии се измерват по настоящата стойност на разходите, очаквани да 

бъдат необходими за уреждане на задължението, като се използва процент 
преди данъци, който отразява текущи пазарни оценки на времевата стойност 

на парите и специфичните рискове за задължението. Нарастването на 
провизията във връзка с минаване на времето се признава като лихвен 
разход. 

 
2.17. Признаване на приходи 

 
Приходите включват справедливата стойност на полученото или 
подлежащото на получаване за продажби на стоки или услуги в обичайния 

ход на дейността на дружеството. Приходите са показани нетно от ДДС, 
възстановявания и отстъпки. 
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Дружеството признава приход, когато сумата му може да бъде надеждно 

измерена, вероятно е бъдещи икономически ползи да потекат към него и са 
били изпълнени специфични критерии за всяка дейност на дружеството, 
описана по-долу. Сумата на прихода не се счита за надеждно оценена докато 

всички условности, свързани с продажбата не са били разрешени. 
Дружеството базира оценките си на исторически резултати, като взима 

предвид вида клиент, вида сделка и спецификата на всеки договор. 
 
Продажби на продукция и  стоки – продажби на едро 

 
Дружеството произвежда и продава голям набор от пластмасови изделия за 

пазара на едро. Продажбите на стоки се признават когато дружеството е 
доставило продуктите до търговеца на едро, който има пълното право да 
продава, където и както намери за добре, и няма неизпълнено задължение, 

което може да засегне приемането на стоките от страна на търговеца. 
Доставката не е изпълнена, докато продуктите не са експедирани до 

определеното място, рисковете от наранявания и загуби не са били 
прехвърлени на търговеца и или той ги е приел съгласно договора за 
продажба, или дружеството има обективни доказателства, че всички условия 

по приемане са били удовлетворени. 
 

Пластмасовите изделия често се продават с отстъпки за количества, а 
клиентите имат право да върнат дефектни продукти. Продажбите се записват 
на база на определените в договорите цени нетно от очакваните отстъпки за 

количества и връщания по време на продажбите. Натрупаният опит се 
използва за оценка, какви ще бъдат отстъпките и връщанията. Отстъпките за 

обем се оценяват според очакваните годишни покупки. 
 
Продажби на продукция и стоки – продажби на дребно 

 
Дружеството има дистрибутори за продажби на дребно на пластмасови 

изделия и директно извършва складови продажби на матрици и пластмаси. 
Продажбите на продукция и стоки се признават, когато дружеството продаде 

продукта или стоката на клиент. Продажбите на дребно се извършват 
обикновено в брой или чрез платежно нареждане. 
 

Политика на дружеството е да продава стоките си на клиенти на дребно с 
право на връщане до 28 дни. Натрупаният опит се използва за оценка на 

тези връщания. Дружеството няма програми за лоялни клиенти. 
 
 

Продажби на услуги 
 

Дружеството предоставя услуги по конструиране и изработка на матрици и 
пластмаси, обработка и ремонт на шприц форми и детайли на собствени 
изделия и на други производители. Тези услуги се предоставят по договори с 

фиксирани цени или по конкретни поръчки, като договорите обикновено са 
за срок от 1 до 3 години. 

 
Приходите по конкретни поръчки, обикновено за конструиране, се признават 
по метода етап на завършване. Приходите обикновено се признават по 

договорните цени. За договори за време етапът на завършеност се измерва 
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на база предоставени работни часове като процент от общо часове, които 
трябва да се изпълнят. 

 
Приходите по договори с фиксирани цени за предоставяне на обработващи и 
ремонтни услуги също се признават по метода етап на завършване и се 

базират обикновено на предоставените до датата услуги като процент от 
общите услуги, които ще се предоставят. 

 
Ако възникнат обстоятелства, които могат да променят първоначалната 
оценка на приходите, разходите или има приближаване към завършване, 

оценките се ревизират. Това може да доведе до увеличаване или намаляване 
на оценените приходи или разходи и се отразява в приходите за периода, 

през който такива обстоятелства станат известни на ръководството. 
 
Приходи от лихви 

 
Приход от лихви се признава на времева пропорционална база като се 

използва метода на ефективната лихва. Когато вземане е обезценено 
дружеството намалява балансовата стойност до възстановимата стойност, 
която е очакваните бъдещи парични потоци, дисконтирани с оригиналния 

ефективен лихвен процент на инструмента и продължава да признава 
дисконтирането като лихвен приход. Приход от лихви по обезценени заеми 

се признава като се използва оригиналния лихвен процент. 
 
Приходи от дивиденти 

 
Приходи от дивиденти се признават при установяване на правото за 

получаване. 
 
2.18. Лизинг 

 
Договори за лизинг, при които значителна част от рисковете и изгодите от 

собствеността се запазват от лизингодателя, се класифицират като 
оперативни. Направените плащания от лизингополучателя се отчитат като 

разходи за външни услуги в Отчета за всеобхватния доход по линеен метод 
за периода на лизинга. 
 

Дружеството ползва под наем някои имоти, машини и съоръжения. Там, 
където то запазва в значителна степен рисковете и ползите от собствеността, 

класифицира договорите като финансов лизинг. Тези договори се признават 
в началото по по-ниската от справедливата стойност на отдаденото по 
лизинг имущество и настоящата стойност на минималните лизингови 

плащания. 
 

Всяко лизингово плащане се разпределя между пасив и финансов разход 
така, че да се постигне постоянна лихва върху остатъка. Съответстващите 
наемни задължения, нетно от финансовите разходи, са включени в другите 

дългосрочни задължения. Лихвеният елемент на финансовия разход се 
включва в Отчета за всеобхватния доход/Отчета за доходите по време на 

лизинговия договор така, че да се получи постоянен лихвен процент върху 
остатъка от задължението за периода. Активите, придобити по договори за 
финансов лизинг, се амортизират за по-краткия срок между полезния живот 

и срока на договора. 
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2.19. Разпределение на дивиденти 
 

Разпределението на дивиденти между собствениците на дружеството се 
признава като задължение във финансовите му отчети за периода, през 
който дивидентите са одобрени за разпределение от собствениците. 

 
3. Управление на финансовия риск 

 
3.1. Фактори за финансов риск 
 

Дейностите на дружеството са изложени на няколко финансови риска: 
пазарен (включително лихвен, на справедливата стойност на лихвените 

равнища, на паричните потоци и ценови), кредитен и ликвиден. Общата 
програма на ръководството се фокусира към непредвидимостта на 
финансовите пазари и търси начин за минимизиране на потенциалните 

ефекти върху финансовото представяне на дружеството.  
 

Управлението на риск се осъществява по политики, одобрени от съвета на 
директорите. Съветът на директорите представя писмено принципи за общо 
управление на риска, както и написани политики за покриване на 

специфични области като валутен, лихвен и кредитен риск, използване на 
финансови инструменти и инвестиране на излишъка от ликвидността. 

 
Валутен риск 
 

Дружеството  е изложено на валутен риск, произтичащ от експозиция  най-
вече по отношение на US долар. Валутните рискове възникват от търговски 

сделки и признати активи и пасиви. 
 
Ръководството не е установило политика да изисква управление на валутния 

риск. Причина за това е наличието на малко сделки с USD и преобладаващи 
такива с EUR. 

 
Валутните експозиции на дружеството и влиянието на промените във 

валутните курсове на чуждестранните валути спрямо функционалната валута 
са представени в бележка 21.1. 
 

Ценови риск 
 

Дружеството не е изложено на ценови риск на ценните книжа – инструменти 
на собствения капитал заради държаните инвестиции класифицирани като на 
разположение за продажба или по справедлива стойност чрез печалба или 

загуба. При управление на този риск дружеството трябва да диверсифицира 
портфейла си, което се прави в съответствие с поставени ограничения. 

 
Инвестициите на дружеството в собствения капитал на други предприятия, 
които са публично търгуеми, са носители на ценовия риск и ефектът от 

промените в цените им е представен в бележка 21.5. 
 

 
Риск на паричния поток и на справедливата стойност на лихвения процент 
 

Лихвеният риск за дружеството произтича от заемите. Заеми с променливи 
лихви излагат дружеството на риск на паричния поток на лихвения процент. 
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Заеми с фиксирани лихви излагат дружеството на риск на справедливата 
стойност на лихвения процент.  

 
Дружеството анализира изложеността си на лихвен риск на динамична 
основа. Симулирани са различни сценарии, взимащи предвид 

рефинансиране, подновяване на съществуващи позиции, алтернативно 
финансиране. На основата на тези сценарии дружеството изчислява 

влиянието на определени промени на лихвения процент върху печалбата или 
загубата. За всяка симулация за всички валути се прилага една и съща смяна 
на лихвения процент. Сценариите се прилагат само за пасиви, които 

представляват най-големите лихвени позиции. 
 

Кредитен риск 
Кредитен риск възниква от пари и парични еквиваленти, депозити в банки и 
финансови институции, както и кредитни експозиции на клиенти по 

продажби на едро и дребно, включително несъбрани вземания и извършени 
сделки. Поставят се индивидуални лимити за риск на базата на външни и 

вътрешни рейтинги. Използването на кредитни лимити редовно се 
наблюдава. Продажбите на клиенти на дребно се извършват предимно в брой 
и по банков път. Виж бележка 10.1. за по-нататъшно оповестяване на 

кредитен риск. 
 

През отчетния период не са били надхвърляни кредитни лимити и 
ръководството не очаква загуби от неизпълнение на задълженията на 
клиентите. 

 
Ликвиден риск 

Управлението на ликвидния риск включва поддържане на достатъчно пари и 
пазарно търгуеми ценни книжа, поддържане на разположение на възможност 
за финансиране чрез адекватна сума на сключени споразумения за кредитни 

облекчения и възможности за реализиране на търгуемите ценни книжа. 
Поради динамичния характер на бизнеса отдела на ликвидност на 

дружеството поддържа гъвкавост на финансирането чрез кредитни линии. 
 

Ръководството наблюдава прогнозите за ликвидните резерви и парите и 
паричните еквиваленти. Установени са лимити. Политиката за управление на 
ликвидността включва и проектиране на паричните потоци в основните 

валути и взимане предвид нивото на ликвидните активи, наблюдаване на 
нивото на задлъжнялост и поддържане на финансови планове. 

 
Таблицата по-долу анализира финансовите пасиви на дружеството по групи, 
на база договорени падежи, към датата на баланса. Оповестените суми са 

договорни недисконтирани парични потоци. Салда с падеж на задължение до 
12 месеца, са на балансова стойност, тъй като влиянието на дисконтирането 

не е съществено. 
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        хил.лв.  хил.лв  

към 31 декември 2015 
до 1 г. 

от 1 до 
2 г. 

от 2 до 
5 г. 

заеми (без задължения по финансов 
лизинг) 

- - 5000 

задължения по финансов лизинг - - - 

търговски и други задължения 282 - - 

към 31 декември 2014 
до 1 г. 

от 1 до 
2 г. 

от 2 до 
5 г. 

заеми (без задължения по финансов 
лизинг) 

- - 5000 

задължения по финансов лизинг - - 2 

търговски и други задължения 530 - - 

 
 

3.2. Управление на капиталовия риск 
 

Целите на Дружеството при управление на капитала са да защитят 
способността на Дружеството да се развива като действащо предприятие с 
цел осигуряване възвръщаемостта на капитала за акционерите и поддържане 

на оптимална капиталова структура : 
 да осигури способността на дружеството да развива производствените 

и търговски дейности ;  
 да осигури адекватна рентабилност за акционерите като определя 

цената на продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска. 

 
Дружеството управлява структурата на капитала и прави необходимите 

поправки в съответствие с промените в икономическата обстановка и 
рисковите характеристики на съответните активи. За да поддържа или 
коригира капиталовата структура, дружеството може да промени сумата на 

дивидентите изплащани на акционерите, да върне капитал на акционерите, 
да емитира нови акции или да продаде активи, за да намали задълженията 

си. 
 
Стойността на съотношението за представените отчетни периоди е обобщена 

както следва: 
 

Капиталова структура 
   

ПОКАЗАТЕЛ 

Период 

хил.лв. 

2 013 2 014 2 015 

1. Собствен капитал 5 442 4 686 4 115 

2. Нетекущи пасиви 5 002 5 000 5 000 

3. Текущи пасиви   432   530    282 

4. Всичко пасиви (2+3) 5 434 5 530 5 282 

Нетекущи пасиви / Собствен капитал 0.92 1.07 1.22 

Общо пасиви / Собствен к-л 0.99 1.18 1.28 

Коефициент на финансова автономност 

(1 : 4) 1.00 0.85 0.85 

Коефициент на задлъжнялост (4 : 1) 0.99 1.18 0.78 
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3.3. Оценки по справедлива стойност 

 
Справедливата стойност на финансови инструменти, търгувани на активен 
пазар (ценни книжа за търгуване и на разположение за продажба) се базира 

на борсови цени към датата на баланса. Борсовата цена за финансовите 
активи, притежавани от дружеството, е текущата цена “купува”. 

 
Справедливата стойност на финансови инструменти, които не се търгуват на 
активен пазар, се определя чрез използване на оценителски техники. 

Дружеството използва разнообразни методи и прави предположения, 
базирани на пазарни условия, съществуващи към датата на баланса. Борсови 

цени или дилърски котировки за сходни инструменти се използват за 
дългосрочния дълг. Други техники като оценка на дисконтирани парични 
потоци се използват за определяне на справедливата стойност за останалите 

финансови инструменти.  
 

Балансовата стойност минус провизиите за обезценка на търговските 
вземания и задължения се приемат за приблизителни справедливи 
стойности.  

 
4. Съществени счетоводни оценки и преценки 

 
Оценките и преценките са постоянно разглеждани и се базират на 
исторически опит и други фактори, включително очаквания за бъдещи 

събития, които се считат за разумни при текущите обстоятелства. 
 

4.1. Съществени счетоводни оценки и предположения 
 
Дружеството не прави оценки и допускания, отнасящи се до бъдещето. 

Получените счетоводни оценки по дефиниция рядко са еднакви с реалните 
резултати. Оценките и предположенията, за които има значителен риск от 

причиняване на съществени корекции на балансовите стойности на активи и 
пасиви през следващата финансова година са изложени по-долу. 

 
Очаквана обезценка на репутацията 
 

Дружеството трябва да тества всяка година дали репутацията е претърпяла 
някаква обезценка съгласно счетоводната политика, показана в бележка 2.4. 

Възстановимата стойност на единиците, генериращи парични потоци, се 
определя чрез изчисляване на стойността в употреба. Тези изчисления 
изискват използване на оценки . 

 
Справедлива стойност на други финансови инструменти 

 
Справедливата стойност на финансови инструменти, които не се търгуват на 
активен пазар, се определя чрез използване на оценителски техники. 

Дружеството трябва да ползва своя преценка за избор на разнообразни 
методи и да прави допускания, които основно се базират на пазарни 

условия, съществуващи към датата на баланса. Добре е да се използва 
анализ на дисконтираните парични потоци за различни финансови активи на 
разположение за продажба, които не се търгуват на активен пазар. 
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Признаване на приходи 
 

Дружеството използва метода етап на завършеност при осчетоводяване на 
договорите с фиксирани цени за доставки на продукция и услуги. 
Използването на метода етап на завършеност изисква дружеството да 

оценява услугите, изпълнени до датата като пропорция от услугите, които 
трябва да се изпълнят.  

 
Доходи при пенсиониране 
 

Настоящата стойност на пенсионните задължения зависи от няколко 
фактори, които са определени от актюери, които използват предположения. 

Предположенията, използвани при определяне на нетните разходи (приходи) 
за пенсии включват дисконтов процент. Всякакви промени в тези 
предположения влияят върху балансовите стойности на пенсионните 

задължения. 
 

Дружеството трябва да определя подходящ дисконтов процент в края на 
всяка година. Това е лихвеният процент, които трябва да бъде използван при 
определяне на настоящата стойност на очакваните изходящи бъдещи 

парични потоци, които се очаква да бъдат необходими за уреждане на 
пенсионните задължения. При определяне на подходящия дисконтов процент 

дружеството взима предвид лихвените проценти по висококачествени 
корпоративни облигации, деноминирани във валутата, в която ще се 
изплащат пенсиите, и които имат условия по падежа, които са 

приблизително еднакви със свързаните пенсионни задължения. 
 

Други ключови допускания за пенсионните задължения се базират на текущи 
пазарни условия.  
 

 
4.2. Съществени преценки при прилагане на счетоводните политики 

на дружеството 
 

 
Признаване на приходи 
 

Дружеството не прави преценки за бъдещи периоди. Затова дружеството е 
признало приход от тази сделка без съответна провизия за евентуално 

връщане.  
 
Обезценка на финансови активи на разположение за продажба 

 
Дружеството се ръководи от МСС39 при определяне дали финансов актив на 

разположение за продажба е обезценен. Това определяне изисква 
значителни преценки. При правенето на тези преценки дружеството оценява 
измежду другите фактори, времетраенето и степента, до която 

справедливата  стойност на инвестицията е по-ниска от нейната 
себестойност, и финансовото здраве и краткосрочните предвиждания на 

предприятието, в която е инвестирано, включително фактори като 
представяне на индустрията и сектора, промени в технологиите и оперативни 
и финансови парични потоци. 
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5. Имоти, машини и съоръжения 
 

 Земи и 
сгради 

Трансп
ортни 

средст
ва и 

машин

и 

Обзаве
ждане 

и 
оборуд

ване 

друг
и 

ОБЩО 

Към 31 декември 2014: хил.лв. хил.лв.

  

хил.лв.

  

 хил.лв.

  

Стойност или преоценена стойност 4 702 4309 33 - 9044 

Натрупана амортизация (2969) (3418) (32) - (6419) 

Нетна балансова стойност 1733 891 1 - 2625 

За годината, завършваща на 31 
декември 2014: 

     

Начална нетна балансова стойност 1733 891 1  2625 

Резерв от преоценка (бележка 19.3) - - - - - 

Придобивания - 4 - - 4 

Освобождавания  (2) (9) - - (11) 

Разходи за амортизация  (168) (158) - - (326) 

Амортизация отписана през периода 1 9 - - 10 

Крайна нетна балансова 

стойност 

1564 737 1 - 2302 

Към 31 декември 2014:      

Стойност или преоценена стойност 4702 4309 33 - 9044 

Натрупана амортизация (3138) (3572) (32) - (6742) 

Нетна балансова стойност 1564 737 1 - 2302 

 
В посочената справка не е включена стойност на разходите за придобиване 
на ДМА, тъй като за 2014 г. и 2015 г. няма отчетени такива. 

 
Земите и сградите на дружеството не са преоценявани. 

 
Дружеството няма  договори за финансов лизинг.  Последния лизинг е 

преключил на 10.04.2014 година и собствеността върху активите е 
прехвърлена в дружеството и е съставен договор за прехвърляне на 
собствеността върху моторно превозно средство. 

 
 

Отчетна стойност на напълно амортизирани имоти, машини и съоръжения, 
използвани за дейността на дружеството : 
        хил.лв.  хил.лв. 

 31 декември 
2015 

31 декември 
2014 

Отчетна стойност 1926 2 018 

 

В дейността си дружеството не ползва наети чужди активи по договори за 
оперативен лизинг. За повече информация вж. бележка 12.2.1. 
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6. Нематериални активи 

 

  други ОБЩО 

За годината, завършваща на 31 декември 

2014: 

хил.лв. хил.лв. 

Начална нетна балансова стойност 6 6 

Разходи за амортизация (2) (2) 

Крайна нетна балансова стойност към 

31.12.2015 : 

4 4 

 
Дружеството няма активи прехвърлени към група за освобождаване, 
класифицирани като държани за продажба. 

Няма банкови заеми, които да са гарантирани с търговски марки и лицензи. 
(бележка 11.1.1). 

 
Отчетната стойност на напълно амортизирани нематериални активи, 
използвани в дейността на дружеството е: 

  хил.лв.                  
хил.лв. 

 31 
декември 

2015 

31 
декември 

2014 

Отчетна стойност 169 167 

 
В дейността си дружеството не ползва наети чужди активи по договори за 

оперативен лизинг. За повече информация вж. бележка 12.2.1. 
 
7. Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия 

 
Към датата на отчета дружеството няма инвестиции в дъщерни и асоциирани 

предприятия. 
 
8. Материални запаси 

                    хил.лв.    хил.лв.       

 2015 г. 2014 г. 

Суровини и материали 193 259 

Незавършено производство 54 191 

Продукция 88 63 

общо 335 513 

 

 
9. Финансови инструменти 
 

9.1. Кредити и вземания 
              хил.лв.       

хил.лв.  

 2015 г. 2014 г. 

Търговски вземания без тези от свързани лица 1 117 1 610 

Намалени с  провизии за обезценка на търговски 

вземания 

- - 

Търговски вземания – нетно - - 
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Авансови плащания - - 

Други вземания 321 310 

Вземания от свързани лица (бележка 22) - - 

Общо 1 438 1 920 

 

Балансовата стойност на търговските и други вземания на дружеството не е 
деноминирана  в други валути. 
 

9.2. Търговски задължения и други финансови пасиви (без 
задължения по финансов лизинг): 

                    хил.лв.   хил.лв. 

 2015 г. 2014 г. 

Търговски задължения без тези към свързани лица 147 400 

Задължения към персонал  40 39 

Други задължения 95 91 

Задължения към свързани лица  - - 

Общо : 282 530 

 
10. Заеми 
 

10.1. Получени заеми (без тези от свързани лица) 
             хил.лв.     хил.лв. 

  2015 г. 2014 г. 

Нетекущи     

Облигационни заеми 5 000 5 000  

Общо нетекущи 5 000 5 000  

Текущи -  

Банкови заеми - - 

Общо текущи - - 

ОБЩО ЗАЕМИ 5 000 5 000 

 

10.1.1. Банкови заеми 
Дружеството няма банкови заеми. 

 
           хил.лв.         хил.лв.    

  2015 г. 2014 г. 

до 6 месеца - - 

от 6 до 12 месеца - - 

общо - - 

 
 

 
10.1.2. Облигационен заем 

 
Облигационният заем е издаден на 19.10.2012 г., със следните данни за 

емисията: 
 

- Стойност 5 мил. лв. с номинална и емисионна стойност на една 

облигация 1 хил.лв.; 
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- Срок от 5 години като главницата е платима еднократно; 
- Купона е 6,5 % на годишна база, лихвените плащания са на всеки 6 

месеца; 
- Обезпечение на облигацията е договор за застраховка 

„Облигационен заем” с покритие 100 % на риска; 

- Цел на Облигационния заем: 
Обновяване на машинния парк, ремонт и реконструкция на 

съществуващото оборудване, ремонт на подкранови пътища, 
закупуване на миниван за превоз на работници на смени, 
закупване на софтуер за анализиране на процесите на леене при 

шприцформите, ремонт на съществуващия сграден фонд, оборотни 
средства.  

При отлагане на предвидените инвестиции, набраните средства 
могат да бъдат предоставени както на свързани лица така и на 
трети лица, като лихвоносни заеми с по-висока доходност и с право 

на предсрочно погасяване.  
 

През 19.10.2015 г. е настъпило шесто лихвено плащане по облигационния 
заем, като начислените за периода лихви са изплатени на облигационерите в 
предвидения срок. Агент по плащане е Централен депозитар. 

 

10.1.3. Търговски заеми 
 
Дружеството няма задължения по търговски заеми. 
 
10.2. Предоставени заеми (без тези на свързани лица) 
                                                                            хил.лв.              хил.лв.    
  2015 г. 2014 г. 
Нетекущи     
Търговски заеми          5 303 4 984 
общо 5 303 4 984 
Текущи     
Търговски заеми 870 1 255 
общо 870 1 255 
ОБЩО ЗАЕМИ 6 173 6 239 
 
10.2.1. Търговски заеми 
 
Търговските заеми са със средна годишна лихва 5,6 % . 

  От дългосрочните  5 303 хил. лв. са търговски заеми . 

 
Падежите по търговски заеми са следните: 
          хил.лв.       хил.лв. 
 2015 г. 2014 г. 
до 6 месеца   
от 6 до 12 месеца   870 1 255 
от1 до 5 години 5 303 4 984 
общо 6 173 6 239 
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Балансовата стойност на търговските заеми на дружеството не е деноминирана в друга 
валута. 
Няма активи обезпечаващи търговските заеми. 
 
11. Лизинг 
 
11.1. Финансов лизинг 
 
11.1.1. Когато дружеството е лизингополучател 
 
Дружеството е обслужвало два договора за финансов лизинг на автомобили. През 
месец Декември единия лизинг е приключил и са оформени документите за 
собственост на „ Формопласт” АД  Другия лизинг се обслужва редовно и в срок . 
Задълженията по тези договори са следните: 
 
             хил.лв.              хил.лв.    
  2015 г. 2014 г. 
Брутно задължения по финансов 
лизинг 

  

от1 до 5 години - - 
общо - - 
Бъдещи финансови разходи по 
финансов лизинг 

  

Настояща стойност на задължения 
по финансов лизинг 

- - 

от 1 до 5 години - - 
 
11.1.2. Когато дружеството е лизингодател 
 
Дружеството не е лизингодател и няма вземанията по такива договори. 
 
11.2. Оперативен лизинг 
 
11.2.1. Когато дружеството е лизингополучател 
 
Дружеството не е лизингополучател по договор за оперативен лизинг. 
 
11.2.2. Когато дружеството е лизингодател 
 
Дружеството не е лизингодател по договор за оперативен лизинг. 
 
12. Приходи 
             хил.лв.            хил.лв.    
Приходи от: 2015 г. 2014 г. 
продажби на продукция 1 331 1 764 
продажби на имоти, машини и 
съоражения и нематериални активи 26 1 

други приходи от продажби 49 44 
ОБЩО : 1 406 1 809 
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   13. Разходи по икономическа същност 
      хил.лв.   хил.лв.        

 2015 г. 2014 г. 
Промени в продукция и незавършено производство 111 300 
Разходи за материали и суровини 642 1048 
Разходи за наети лица  596 609 
Разходи за амортизация и обезценка  328 340 
Разходи за външни услуги. 178 200 
Балансова стойност на продадените активи 6 13 
Други разходи 61 73 
Общо разходи  1 922 2 583 
 
14. Информация съгл. Чл. 38, ал. 5 от Закона за счетоводството 
 
Дружеството е начислило суми за ползване на  услуги от регистриран одитор както 
следва: 
            хил.лв.   хил.лв.    
 2015 г. 2014 г. 
Независим финансов одит 5 5 
ОБЩО 5 5 
 
15. Финансови приходи и разходи 
             хил.лв.   хил.лв.    
  2015 г. 2014 г. 
Разходи за лихви:     
по банкови заеми - - 
по други заеми и дългове (405) (346) 
Разходи по валутни операции (2) (2) 
Други финансови разходи (7) (14) 
Общо финансови разходи (414) (362) 
Приходи от лихви:     
приходи от лихви по предоставени заеми 359 358 
Приходи от операции с финансови инструменти - - 
Приходи от дивиденти - - 
Общо финансови приходи 359 358 
Финансови приходи/(разходи) - нетно (55) (4) 
 
16. Доходи на персонала 
 
Към 31 декември 2015 година броят на наетите лица в дружеството е 70 (2014 година – 
78). 
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16.1. Разходи за наети лица 
                                                                                                  хил.лв.          хил.лв.                
  2015 г. 2014 г. 
Разходи за заплати и други възнаграждения 515 525 
Разходи за осигуровки 81 84 
ОБЩО 596 609 
 
16.2. Задължения към наети лица    
 
                                                                                                    хил.лв.          хил.лв.       
Задължения в Баланса /                                                
Отчета за финансовото състояние за: 

2015 г. 2014 г. 

Неизплатени заплати 29 27 
Неизползвани компенсируеми отпуски   
ОБЩО 29 27 
 
 
17.Данъчни задължения :        
                                                                                                хил.лв.        хил.лв.                                                                  
  2015 г. 2014 г. 
Задължения за ДДС 9 - 
Задължения за ДОД 3 4 
Други 1 2 
ОБЩО 13 6 
 
17.1. Отсрочени данъчни активи и пасиви 
 
Отсрочените данъчни пасиви са представени компенсирано в Баланса/Отчета за 
финансовото състояние. Сумите са следните: 
 
                                                                                               хил.лв.                        хил.лв.    
 2015 г. 2014 г. 
Отсрочени данъчни пасиви, които ще се 
възстановят до 12 месеца 

- - 

ОБЩО - - 
Отсрочени данъчни пасиви/активи - нетно - - 
 
17.2. Разход за данък върху дохода 
                                                                                                  хил.лв.           хил.лв. 
  2015 г. 2014 г. 
Отсрочен данък - - 
Разход за данък върху дохода - - 
 
 
18. Собствен капитал 
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18.1. Основен капитал 
 
Основният капитал на дружеството е 3 798 905 лева, разпределен в 3 798 905 
обикновени поименни акции с номинал 1,00 лева всяка. Капиталът е изцяло внесен. 
 
 
18.2. Неразпределена печалба 
                                                                                                             хил.лв.    
Към 1 януари 2014 г (654) 
Печалба/Загуба/ за годината (755) 
Към 31 декември 2014 г (1 409) 
Към 1 януари 2015 г. (1 409) 
Изменения през периода 1 
Печалба/ Загуба / за годината (571) 
Към 31 декември 2015 (1 979) 
 
 
18.3. Други резерви 
                                                                                                  хил.лв.         хил.лв.    
 2015 г. 2014 г. 
Допълнителен капитал   
Преоценъчен резерв 1 152 1 153 
Допълнителни резерви 1 143 1 143 
ОБЩО 2 295 2 296 
 
19. Пари и парични потоци 
 
19.1. Пари и парични еквиваленти 
                                                                                                               хил.лв.      хил.лв. 
 2015 г. 2014 г. 
Пари в брой 3 16 
Пари в банки  11 152 
Краткосрочни банкови депозити - - 
ОБЩО 14 168 
 
Пари, парични еквиваленти и банкови овърдрафти включват следното за целите на 
отчета за паричните потоци: 
              хил.лв.       хил.лв. 
 2015 г. 2014 г. 
Пари и парични еквиваленти 1 2 
ОБЩО 1 2 
 
20. Рискове 
20.1. Ликвиден риск 
 
Падежите по банкови и други заеми, задължения по финансов лизинг и търговски 
задължения са следните: 
             хил.лв.     хил.лв.   
 2015 г. 2014 г. 
от 6 до 12 месеца 282 530 
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от1 до 5 години 5 000 5 000 
ОБЩО 5 282 5 530 
 
20.2. Кредитен риск 
 
За разбиране на кредитния риск виж бележки 3.1. и 10.1. 
 
21. Нетна печалба на акция 
 
21.1. Основна нетна печалба на акция 
 
Основна нетна печалба на акция е изчислена като резултат от нетната печалба 
разделена на среднопретегления брой обикновени акции през годината. 

                                                                                                                                           
хил.лв.     хил.лв.   

 2015 г. 2014 г. 
Печалба за акционерите (0.150) (0.205) 
Печалба от преустановявани дейности за акционерите - - 
общо (0.150) (0.205) 
Среднопретеглен брой обикновени акции  3 799 3 799 
 
21.2. Дивидент на акция 
 
Няма изплащане на дивиденти през 2015 и 2014 години.  
 
22. Сделки със свързани лица 
 
Няма сделки със свързани лица. 
В края на отчетния период, „Формопласт” АД няма мажоритарен собственик.  

 
Следните сделки със свързани лица са извършени: 
 
Продажби на продукция, стоки и услуги 
             хил.лв.     хил.лв. 
Продажби на продукция и стоки: 2015 г. 2014 г. 
Асоциирани предприятия - - 
общо - - 
 
 
Покупки на материали, стоки и  услуги 
               хил.лв.   хил.лв. 
Покупки на материали и стоки: 2015 г. 2014 г. 
асоциирани предприятия   
Покупки на услуги: 
Асоциирани предприятия или предприятие, контролирано 
от ключов управленски персонал 

- - 

общо - - 
 
Салда в края на годината от продажби/покупки на стоки/услуги 
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              хил.лв.      хил.лв. 
 2015 г. 2014 г. 
Вземания от свързани предприятия: 
 

- - 

Задължения към свързани лица: 
 

- - 

 
Вземанията от свързани лица са от сделки по продажби и отпуснати заеми. Вземанията 
не са обезпечени. Няма провизии по тях. 
Задълженията към свързани лица са основно от сделки по ползвани наеми. 
Задълженията са безлихвени 
 
Заеми на свързани лица          хил.лв.     хил.лв. 
  2015 г. 2014 г. 
Заеми на асоциирани предприятия: 

- - към 1 януари 2014 г 
предоставени заеми през годината - - 
получени връщания по заеми - - 
начислени лихви - - 
получени лихви - - 
Към 31 декември 2014 г - - 
Общо заеми на свързани лица: 

- - към 1 януари 
предоставени заеми през годината - - 
начислени лихви - - 
получени лихви - - 
Към 31 декември  2015 г - - 
 
Няма заеми, предоставени на асоциирани предприятия през годината, които да са 
обвързани с акции в публични дружества.  
 
Не са начислявани провизии за обезценка по заеми на свързани лица през 2015 и 2014 г. 
 
23. Заведени съдебни дела от и срещу дружеството 
 
Дружеството не е ответник по съдебни дела. 
 
24. Консолидиран финансов отчет 
 
Дружеството не изготвя консолидиран финансов отчет.  
 
25. Дата на одобрение на годишния финансов отчет. 
 
Годишният финансов отчет за 2015 г. на дружеството е официално одобрен за 
публикуване на 29.02.2016 г. от Съвета на директорите 
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26. Събития след датата на отчета . 
 
На съвета на директорите не са известни събития след датата на отчета, които могат да 
окажат влияние върху състоянието на дружеството. 
 
 
 
 
29.02.2016 г       Гл.Счетоводител : 
        М.Стайкова 


