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Счетоводна политика и обяснителни бележки
към междинен финансов отчет за първо шестмесечие на
2021 година

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Създаване, собственост и управление
„М+С ХИДРАВЛИК” АД гр. Казанлък е правоприемник на дружество „М + С ХИДРАВЛИК” ЕАД гр.
Казанлък. Преобразуването е регистрирано с решение № 2379/30.07.1997 година на Старозагорски
окръжен съд. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Козлодуй” № 68 и е
вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията.
Регистрираният основен капитал на дружеството е разпределен в 39 445 200 броя акции с номинал един
лев за акция. Държател на акциите е „Централен депозитар” АД гр. София. Основни акционери на
дружеството са: „СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД” АД гр. София, притежаващ 30,61%; „М+С - 97” АД гр.
Казанлък, притежаващ 24,24% и „ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ” АД, притежаващ 22,16%
от акционерния капитал. Към 30.06.2021 година Дружеството притежава 12 000 броя собствени акции,
придобити, чрез процедура за обратно изкупуване според разпоредбите на Търговски закон и устава на
дружеството.
Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Димитър Богомилов Тановски, Иван
Делчев Делчев, „Велев Инвест" ООД, представлявано от Васил Георгиев Велев, „Манг” ООД,
представлявано от Милко Ангелов Ангелов, „Состра инженеринг“ ЕООД, представлявано от Евгений
Василев Узунов, “Стара Планина Холд” АД – представлявано от Спас Борисов Видев.
Изпълнителни директори на дружеството са: „Велев Инвест" ООД, представлявано от Васил Георгиев
Велев и „Манг” ООД, представлявано от Милко Ангелов Ангелов. Прокурист на дружеството е
Владимир Валентинов Спасов.
Дружеството има създаден одитен комитет, състоящ се от следните членове: Кремена Дюлгерова,
Весела Пекова и Валя Донева.
Предмет на дейност и основна дейност на дружеството е производство, ремонт и търговия с
хидравлични изделия и системи.
Средносписъчният брой на наетите лица в дружеството за отчетния период е 1 189 души.
БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ
СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ

ОТЧЕТ

И

ПРИЛАГАНИ

Изявление за съответствие
Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя годишния финансов отчет в съответствие с
всички Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Съвета по Международни
счетоводни стандарти (СМСС), които се състоят от: Международни стандарти за финансово отчитане,
Международни счетоводни стандарти и от Разяснения, предоставени от Комитета за Разяснения на
Международните стандарти за финансовo отчитане (КРМСФО) или бившия Постоянен комитет за
Разясненията (ПКР), които ефективно са в сила за 2021 г., и които са приети от Комисията на
Европейските общности (Комисията).
За текущата финансова година дружеството е приело всички нови и/или ревизирани стандарти и
разяснения, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от
Комисията, които са уместни за неговата дейност.
Настоящото Приложение към годишния финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на
историческата цена.
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Възприетата счетоводна политика от дружеството е последователна с прилаганата през предходната
година.
Данните в индивидуалното Приложение към годишния финансов отчет са представени в хиляди лева.
Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие.
Нови и променени Международни стандарти за финансово отчитане
Следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, разработени и публикувани от Съвета
по международни счетоводни стандарти (СМСС), и приети от ЕС, са в сила за текущия период:
• МСС 1 и МСС 8 (изменен) - Дефиниция на същественост, в сила от 1 януари 2020 г., приети
от ЕС
• Изменения на референциите към Концептуална рамка за финансово отчитане в сила от 1
януари 2020 г, приети от ЕС
• МСФО 3 (изменен) – Определение за Бизнес в сила от 1 януари 2020 г., все още не е приет от
ЕС
• Изменения на МСФО 9, МСС 39 и МСФО 7: Реформа на референтните лихвени проценти, в
сила от 1 януари 2020 г., приети от ЕС
• Изменения на МСФО 16 намаления на наемите, свързани с Covid-19, в сила от 1 юни 2020,
приет от ЕС
Стандарти, разяснения и промени в стандарти, които са издадени от СМСС и са приети от ЕС,
но не са влезли в сила
• Изменения на МСФО 4 Застрахователни договори - отлагане на МСФО 9, в сила от 1 януари
2021 г., все още не са приети от ЕС

Документи, издадени от СМСС/КРМСФО, които не са одобрени за прилагане от ЕС
Следните нови или ревизирани стандарти, нови разяснения и промени към съществуващи стандарти,
които към отчетната дата са издадени от СМСС, все още не са одобрени за прилагане от ЕС и
съответно не са взети предвид от Банката при изготвянето на финансовия отчет.
• Изменения в МСС 1 Представяне на финансовите отчети: Класификация на пасивите като
текущи и нетекущи, в сила от 1 януари 2023 г., все още не е приет от ЕС
• Изменения в МСФО 3 Бизнес комбинации, МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, МСС 37
Провизии, условни пасиви и условни активи, в сила от 1 януари 2022 г., все още не са приети
от ЕС
• Годишни подобрения 2018-2020 г. в сила от 1 януари 2022 г., все още не са приети от ЕС
• Изменения на МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 16 Реформа на лихвените
показатели - Фаза 2, в сила от 1 януари 2021 г., все още не са приети от ЕС
• МСФО 14 „Отсрочени сметки при регулирани цени” в сила от 1 януари 2016 г., все още не е
приет от ЕС
• МСФО 17 „Застрахователни договори” в сила от 1 януари 2023 г., все още не е приет от ЕС
Отчетна валута
Функционалната и отчетна валута на дружеството е български лев.
Текущи и нетекущи активи
Актив се класифицира като текущ когато отговаря на някой от следните критерии:
•
очаква да реализира актива или възнамерява да го продаде или употреби в своя нормален
оперативен цикъл;
•
държи актива предимно с цел търгуване;
•
очаква да реализира актива в рамките на дванадесет месеца след края на отчетния период; или
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•
активът е пари или парични еквиваленти (съгласно дефиницията на МСФО 7), освен ако за
актива няма ограничение да бъде разменян или използван за уреждане на пасив в продължение наймалко на дванадесет месеца след края на отчетния период.
Актив се класифицира като нетекущ ако не отговаря на критериите за класифициране като текущ.
Имоти, машини и съоръжения
Активи се отчитат като имоти, машини и съоръжения когато отговарят на критериите на МСС 16 за
признаване и имат цена на придобиване равна или по-висока от 700.00 лв. Активите, които имат цена
на придобиване по-ниска от посочената се отчитат като текущи разходи за периода на придобиване в
съответствие с одобрената счетоводна политика. Предприятието е приело да отчита всяка позиция на
имотите, машините и съоръженията в съответствие с МСС 16 по цена на придобиване намалена с
натрупаната амортизация и натрупана загуба от обезценка.
През 2003 година във връзка с преминаване към прилагане на МСФО дружеството е извършило
еднократна преоценка на имоти, машини и съоръжения.
Цената на придобиване включва покупната цена и всички преки разходи, необходими за привеждане на
актива в работно състояние. Преките разходи включват стойността на: доставката; монтажа; хонорари
на лица, свързани с проекта и други свързани с въвеждането на актива в експлоатация.
Когато в имотите, машините и съоръженията се съдържат компоненти с различна продължителност на
полезен живот, те се отчитат отделно.
Последващи разходи, свързани с отделен имот, машина и съоръжение се отчитат в увеличение на
балансовата стойност на актива, ако е спазен принципа на признаване определен в МСС 16.
Раходите за текущото обслужване на имоти, машини и съоръжения се отчитат в печалба или загуба в
момента на извършването им.
Балансовата стойност на даден имот, машина и съоръжение се отписва:
- при продажба на актива; или
- когато не се очакват никакви други икономически изгоди от използването на актива или при
освобождаване от актива;
Приетата счетоводна политика на дружеството по повод отпуснати правителствени дарения в
съответствие с МСС 20 «Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и
оповестяване на държавна помощ» е да се отчитат в намаление на балансовата стойност на имотите,
машините, съоръженията.
Имотите, машините и съоръженията се амортизират по линейния метод за периода на очаквания
полезен живот.
Промени във възприетия метод на амортизиране могат да се правят по изключение само в началото на
годината ако очакванията се различават от предишните приблизителни оценки. Промените се отчитат
като промяна в счетоводните приблизителни оценки в съответствие с МСС 8 Счетоводни политика,
промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки.
В случаите, когато за даден актив е направено преустройство или реконструкция, индивидуалният му
амортизационен план се променя, като направените разходи се отчитат като увеличение на балансовата
му стойност.
Приетите амортизационни норми за основните групи дълготрайни материални активи, са както следва:

Група
Сгради
Машини и оборудване
Съоръжения
Компютри
Транспортни средства
Стопански инвентар и търговски марки
Транспортни средства без леки автомобили

Счетоводна
4%
20%
4%
50%
25%
15%
10%

Данъчна
4%
20%
4%
50%
25%
15%
10%

Съгласно изискванията на МСС 36 към края на отчетния период се прави преценка дали съществуват
индикации, че стойността на даден актив от имотите, машините и съоръженията е обезценена. В случай
на такива индикации се изчислява възстановимата стойност на актива и се определя загубата от
обезценка.
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Нематериални активи
Предприятието отчита разграничимите непарични активи без физическа субстанция като
нематериални активи, когато отговарят определението на нематериален актив и критериите за
признаване формулирани в МСС 38.
Първоначално нематериалните активи се отчитат по цена на придобиване. Цената на придобиване на
отделно придобит нематериален актив се определя съгласно МСС 38 и включва:
- покупната цена, вносните мита и невъзстановимите данъци върху покупката, търговските отстъпки и
рабати се приспадат; и
- всякакви свързани разходи за подготовката на актива за неговото очаквано използване;
Нематериалните активи, които подлежат на амортизация се амортизират по линейния метод за срока на
определения полезен живот.
Приетите амортизационни норми за основните групи амортизируеми нематериални активи, е както
следва:
Група
Програмни продукти

Счетоводна
50%

Данъчна
50%

Финансови активи
Предприятието прилага МСС 32 и МСФО 9 при отчитане на финансови активи. Финансов актив или
финансов пасив се признава в отчета за финансовото състояние, когато и само когато предприятието
става страна по договорните условия на инструмента. Обичайно дружеството признава в отчета за
финансовото си състояние финансовите активи на датата на търгуване – датата, на която то се е
обвързало (поело е окончателен ангажимент) да закупи съответните финансови активи.
Класификация
Финансовите активи, с които дружеството оперира са класифицирани в категория “кредити и вземания”
и „финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалби и загуби ”. Класификацията е в
зависимост от същността и целите (предназначението) на финансовите активи към датата на тяхното
придобиване. Ръководството определя класификацията на финансовите активи на дружеството към
датата на първоначалното им признаване в отчета за финансовото състояние.
При първоначалното си признаване финансовите активи “кредити и вземания” и „финансови активи,
отчитани по справедлива стойност в печалби и загуби ” се отчитат по справедливата им стойност, плюс
разходите по сделката, които се отнасят пряко към придобиването или издаването на финансовия актив.
При първоначалното признаване предприятието оценява даден финансов актив по неговата
справедлива стойност, плюс, в случай на финансов актив, неоценяван по справедлива стойност през
печалбата или загубата, разходите по сделката, които са пряко свързани с придобиването или
издаването на финансовия актив.
Дружеството класифицира финансовите активи като оценявани впоследствие по амортизирана
стойност, по справедлива стойност през друг всеобхватен доход или справедлива стойност през
печалбата или загубата на базата на следните две условия:
а) бизнес модела за управление на финансовите активи на предприятието; и
б) характеристиките на договорните парични потоци на финансовия актив.
Даден финансов актив се оценява по амортизирана стойност, ако са изпълнени следните две условия:
а) финансовият актив се държи в рамките на бизнес модел, чиято цел е активите да бъдат
държани, за да се съберат договорните парични потоци; и
б) съгласно договорните условия на финансовия актив на конкретни дати възникват парични
потоци, които са единствено плащания по главница и лихва върху непогасената сума на главницата
Даден финансов актив се оценява по справедлива стойност през друг всеобхватен доход, ако са
изпълнени следните две условия:
а) финансовият актив се държи в рамките на бизнес модел, чиято цел е както събиране на
договорни парични потоци, така и продажби на финансови активи, и
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б) съгласно договорните условия на финансовия актив на конкретни дати възникват парични
потоци, които са единствено плащания по главница и лихва върху непогасената сума на главницата.
Даден финансов актив се оценява по справедлива стойност през печалбата или загубата, освен ако се
оценява по амортизирана стойност или по справедлива стойност през друг всеобхватен доход в
съответствие с параграфи 4.1.2 и 4.1.2А на МСФО 9. При първоначалното признаване Дружеството
може да направи неотменим избор за конкретни инвестиции в капиталови инструменти, които иначе биха
били оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата, да представя последващите
промени на справедливата стойност в друг всеобхватен доход
Дружеството може при първоначалното признаване неотменимо да определи даден финансов актив
като оценяван по справедлива стойност през печалбата или загубата, ако това ще елиминира или
намали значително несъответствието в оценяването или признаването (понякога наричано „счетоводно
несъответствие“), което в противен случай би произтекло от оценяването на активи или пасиви или
признаване на печалбите и загубите от тях на различни бази.
След първоначалното му признаване предприятието оценява даден финансов актив по:
а) амортизирана стойност;
б) справедлива стойност през друг всеобхватен доход; или
в) справедлива стойност през печалбата или загубата.
Кредити и вземания са недеривативни финансови активи с фиксирани или установими плащания,
които се оценяват в отчета за финансовото състояние по тяхната амортизируема стойност при
използването на метода на ефективната лихва, намалена с направена обезценка. Тези активи се
включват в групата на текущите активи, когато матуритетът им е в рамките на 12 месеца или в един
обичаен оперативен цикъл на дружеството, а оставалите – като нетекущи.
Печалби и загуби от финансови активи
Лихвеният доход по кредитите и вземанията, който се изчислява при използване на метода на
ефективния лихвен процент, се признава в отчета за доходите.
Доходът от дивиденти по акции и дялове, класифицирани като финансови активи на, отчитани по
справедлива стойност в печалби и загуби, се признава и отчита в отчет за всеобхватния доход, когато се
установи, че дружеството е придобило правото върху този доход.
Финансовите активи се отписват от отчета за финансовото състояние на дружеството, когато правата за
получаване на парични средства (потоци) от тези активи са изтекли, или са прехвърлени и дружеството
е прехвърлило съществената част от рисковете и ползите от собствеността върху актива на друго лице.
Когато предприятието прехвърли финансов актив то оценява степента, до която ще запази рисковете и
ползите от собствеността върху финансовия актив:
• ако предприятието прехвърли в значителна степен всички рискове и ползи от собствеността
върху финансовия актив, предприятието отписва финансовия актив и признава отделно като
активи или пасиви всички права и задължения, създадени или запазени при трансфера;
• ако предприятието запази по същество всички рискове и ползи от собствеността върху
финансовия актив, предприятието продължава да признава финансовия актив;
• ако предприятието нито прехвърля, нито запазва по същество всички рискове и ползи от
собствеността върху финансовия актив, предприятието определя дали е запазило контрол върху
финансовия актив:
• ако предприятието не е запазило контрол, то отписва финансовия актив и признава отделно
като активи или пасиви всички права и задължения, създадени при трансфера.
• ако предприятието е запазило контрол, то продължава да признава финансовия актив до
степента на продължаващото му участие във финансовия актив.
При отписването на финансов актив в неговата цялост разликата между балансовата стойност (оценена
към датата на отписването) и полученото възнаграждение (включително всеки придобит нов актив
минус всеки нов поет пасив) се признава в печалбата или загубата.
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Предприятието преценява към края на всеки отчетен период дали са налице обективни доказателства за
обезценката на финансов актив или на група от финансови активи.
Предприятието прилага изискванията за обезценка на МСФО 9 по отношение на финансовите активи,
които се оценяват по амортизирана стойност и по отношение на финансовите активи, които се
оценяват по справедлива стойност през друг всеобхватен доход.
Кредити, търговски и други вземания
Кредитите и вземанията са недеривативни финансови активи с фиксирани или определяеми плащания,
които не се котират на активен пазар, с изключение на:
• тези, които предприятието възнамерява да продаде незабавно или в близко бъдеще, които ще
бъдат класифицирани като държани за търгуване и тези, които предприятието определя при
първоначалното признаване като отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата;
• тези, които предприятието определя като на разположение за продажба при първоначалното
признаване; или
• тези, при които държателят може да няма възможност да възстанови в значителна степен цялата
си първоначална инвестиция, с изключение на случаите, при които причината е влошаване на
кредитното качество и които се класифицират като на разположение за продажба.
Като кредити и вземания се класифицират финансови активи, възникнали от директно предоставяне на
стоки, услуги, пари или парични еквиваленти/търговски вземания и кредити/.
Кредитите и вземанията, които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойност.
Предплатените разходи, които касаят следващи отчетни периоди се представят като авансово преведени
суми на доставчици и се включват в търговските вземания.
При първоначалното признаване Дружеството оценява търговските вземания, които нямат съществен
компонент на финансиране (определен в съответствие с МСФО 15), по съответната им цена на сделката
(както е определено в МСФО 15).
Дружеството прилага опростен подход при обезценката на търговски вземания, активи по договор и
лизингови вземания.
Поради краткосрочния характер на текущите вземания, тяхната балансова стойност се приема за тяхната
справедлива стойност. Търговските вземания и активите по договори се отписват, когато няма разумно
обосновани очаквания да бъдат изплатени. Индикаторите за липса на обосновани очаквания за
възстановяване, включват, наред с други, неуспехът на длъжника да се ангажира и изпълнява план за
погасяване, неизпълнение на договорни плащания за период, който е по-дълъг от 120 дни.
Парични средства
Паричните средства включват касовите наличности и разплащателните сметки, а паричните
еквиваленти - краткосрочните депозити в банки, чийто оригинален матуритет е по-малък от 3 месеца,
вземания от подотчетни лица.
Паричните еквиваленти са краткосрочни, високоликвидни инвестиции, които са лесно обръщаеми в
конкретни парични суми и съдържат незначителен риск от промяна в стойността им.
Инвестиции в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия
Всички инвестиции първоначално се признават по метода на цена на придобиване/себестойност/
Метод на цената на придобиване /себестойността/ е метод за отчитане на дадена инвестиция, при
който инвестицията се признава по цена на придобиване /себестойност/. Предприятието признава
дохода от инвестицията единствено до степента, в която то получава разпределения от натрупаните
печалби на предприятието, в което е инвестирано, възникнали след датата на придобиването. Получени
разпределения, надвишаващи тези печалби, се разглеждат като възстановяване на инвестицията и се
признават като намаление на цената на придобиване /себестойността/ на инвестицията.
Инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат и представят по цена на придобиване
/себестойност/.
Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат и представят по цена на придобиване
/себестойност/
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Инвестициите които не са класифицирани като дъщерни и асоциирани предприятия се отчитат по
справедлива стойност и са класифицирани като финансови активи, отчитани през друг всеобхватен
доход, съгласно изискванията на МСФО 9.
Инвестиции които са класифицирани в съответствие МСФО 5 като държани за продажба/или са
включени в група за изваждане от употреба, която е класифицирана като държана за продажба/ се
отчитат в съответствие с този МСФО.
Материални запаси
Предприятието прилага МСС 2 за отчитане на материалните запаси.
Материалните запаси се оценяват по по-ниската от: цената на придобиване и нетната реализуема
стойност. Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по
закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до сегашното
състояние и местоположение.
Разходите, извън покупната цена, които се извършват, за да доведат даден продукт в неговото настоящо
състояние и местонахождение и които участвуват във формирането на цената на придобиване са: такси,
транспортни и други разходи, които допринасят за привеждане на материалите в готов за тяхното
използване вид.
Потреблението на материални запаси се оценява по средно претеглена стойност.
Нетната реализуема стойност представлява предполагаемата продажна цена в нормалния ход на
стопанската дейност минус приблизително оценените разходи за завършване на производствения
цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата. Себестойността на материалните
запаси може да не е възстановима, в случай че те са повредени или са цялостно или частично морално
остарели, или ако има спад в продажните им цени. Също така себестойността на материалните запаси
може да не бъде възстановима, ако приблизително определените разходи за завършване или
приблизително определените разходи, които ще бъдат направени за осъществяване на продажбата, са
се увеличили.
При продажба на материални запаси, балансовата сума на тези материални запаси се признава като
разход през периода, през който съответният приход е признат.
Търговски и други вземания
Като вземания се класифицират финансови активи, възникнали от директно предоставяне на стоки,
услуги, пари или парични еквиваленти/търговски вземания и кредити/.
Вземанията, които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойност.
Вземанията, които са без фиксиран падеж се отчитат по себестойност.
Предплатените разходи, които касаят следващи отчетни периоди се представят като авансово преведени
суми на доставчици и се включват в търговските вземания.
Данъци за възстановяване
Данъците за възстановяване не произтичат от договорни взаимоотношения, не се класифицират в
категориите финансови активи. Те включват:
-Сумите на възстановимите данъци върху дохода във връзка с облагаемата печалба/данъчната загуба за
периода и платени суми за текущ и предходен период превишаващи дължимите суми.
-Сумите на данъчен кредит за възстановяване и прихващане след края на отчетния период и платени
суми за текущ и предходен период превишаващи дължимите суми за други данъци.
Текущите данъчни активи за текущия и предходни периоди се оценяват по сумата, която се очаква да
бъде възстановена от данъчните органи при прилагане на данъчни ставки и данъчни закони, действащи или очаквани да влязат в сила към края на отчетния период.
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Собствен капитал
Собственият капитал на предприятието се състои от:
Основен капитал включващ:
•
Регистриран капитал – представен по номинална стойност съгласно съдебно решение за
регистрация
•
Изкупени собствени акции - представени по стойността на платеното за обратното
придобиване.
Ако предприятието придобие повторно свои инструменти на собствения капитал, тези инструменти
(изкупени собствени акции) се приспадат от собствения капитал. Не се признава нито печалба, нито
загуба от покупката, продажбата, емитирането или обезсилването на инструменти на собствения
капитал на предприятието. Такива обратно изкупени акции могат да бъдат придобити и държани от
предприятието или от други членове на консолидираната група. Платеното или полученото
възнаграждение се признава директно в собствения капитал.
При издаването или придобиването на свои инструменти на собствения капитал предприятието прави
различни разходи. Тези разходи обичайно включват регистрация и други законови такси, изплатени
суми на правни, счетоводни и други професионални консултанти и др.подобни. При капиталова
сделка разходите по сделката се отчитат счетоводно като намаление на собствения капитал (нетно от
всички свързани преференции за данък върху доходите) до степента, в която са допълнителни разходи,
пряко свързани с капиталова сделка, които в противен случай биха били избегнати. Разходите по
капиталова сделка, която е изоставена, се признават като разход.
Резерви включващи:
•
Резерв от последващи оценки – формиран във връзка по изискванията за отчитане установени в
МСФО и прилаганата счетоводна политика;
•
Премиини резерви- образувани от емитиране на собствени капиталови инструменти.
•
Общи резерви – образувани от разпределение на печалба съгласно изискванията на Търговския
закон на РБългария и учредителния акт на предприятието.
•
Други резерви – образувани по решение на собствениците на капитала
Финансов резултат включващ:
Неразпределена към края на отчетния период натрупана печалба от предходни периоди.
Печалба/загуба от периода.
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата
Безвъзмездни средства предоставени от държавата съгласно МСС 20 са помощ от
държавата/правителството, държавните агенции и др. подобни органи, които могат да бъдат местни,
национални или международни/ под формата на прехвърляне на ресурси към предприятието в замяна
на минало или бъдещо съответствие с определени условия по отношение на оперативните дейности на
предприятието. Те изключват форми на правителствена помощ, които не могат в рамките на разумното
да бъдат остойностени и сделки с държавата, които не могат да бъдат разграничени от нормалните
търговски сделки на предприятието.
Безвъзмездни средства, свързани с активи, са безвъзмездни средства предоставени от държавата, чието
основно условие е, че предприятието, отговарящо на условията за получаването им следва да закупи,
създаде или по друг начин да придобие дълготрайни активи.
Безвъзмездни средства, свързани с приходи, са безвъзмездни средства предоставени от държавата,
различни от онези свързани с активи.
Безвъзмездни средства предоставени от държавата, свързани с активи се представят като намаление на
балансовата стойност на съответните активи.
Безвъзмездни средства предоставени от държавата, свързани с приходи се представят като приходи за
бъдещи периоди, които се признават на приход в момента, в който се признават разходите за
покриването, на които са получени.
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Текущи и нетекущи пасиви
Пасив се класифицира като текущ, когато отговаря на някой от следните критерии:
очаква да уреди пасива в своя нормален оперативен цикъл;
държи пасива предимно с цел търгуване;
пасивът следва да бъде уреден в рамките на дванадесет месеца след края на отчетния период;
или
• предприятието няма безусловно право да отсрочва уреждането на пасива за период наймалко дванадесет месеца след края на отчетния период.
Пасив се класифицира като нетекущ ако не отговаря на критериите за класифициране като текущ.
Пасив се класифицира като текущ, когато следва да се уреди в рамките на дванадесет месеца от края на
отчетния период, дори ако:
•
•
•

•
•

първоначалният срок е бил за период по-дълъг от дванадесет месеца; и
след края на отчетния период и преди финансовите отчети да са одобрени за публикуване е
сключено споразумение за рефинансиране или за нов погасителен план на дългосрочна
база.

Финансови пасиви
Финансовите пасиви се признават в отчета за финансовото състояние, когато предприятието стане
страна по договорните условия на инструмента. Когато Дружеството признава за първи път финансов
пасив, то го класифицира в съответствие с параграфи 4.2.1 и 4.2.2 на МСФО 9 и го оценява в
съответствие с параграф 5.1.1 на МСФО 9. Дружеството класифицира финансови пасиви като
оценявани по амортизирана стойност, с изключение на:
а) финансови пасиви по справедлива стойност през печалбата или загубата. Тези пасиви,
включително деривативи, които са пасиви, се оценяват впоследствие по справедлива стойност;
б) финансови пасиви, които произтичат от прехвърлянето на финансов актив, неотговарящо на
условията за отписване, или когато се прилага подходът на продължаващото участие. Към оценяването
на тези финансови пасиви се прилагат параграфи 3.2.15 и 3.2.17 от МСФО 9;
в) договори за финансова гаранция. След първоначалното му признаване издателят на такъв
договор го оценява впоследствие (освен ако не се прилага параграф 4.2.1, буква а) или б) от МСФО 9 по
по-високата от:
• стойността на коректива за загуби; и
• първоначално признатата стойност минус, когато е уместно, кумулативната стойност на
прихода, признат в съответствие с МСФО 15.
Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност, като се използва методът на
ефективната лихва, с изключение на финансови инструменти, държани за търгуване или определени за
оценяване по справедлива стойност в печалбата или загубата, които се оценяват по справедлива
стойност с отчитане на промените в печалбата или загубата.
Предприятието отписва финансов пасив /или част от финансовия пасив/, когато той е погасен - т. е.
когато задължението, определено в договора, е отпаднало, анулирано или срокът му е изтекъл.
При отписване на финансов пасив разликата между балансовата стойност на финансов пасив /или на
част от финансов пасив/, който е прекратен или прехвърлен на трета страна, и платеното
възнаграждение, включително прехвърлените и поети непарични активи и пасиви, се признава в
отчета за доходите.
Търговски и други задължения
Кредити, търговски и други задължения задължения са финансови пасиви възникнали от директно
получававе на стоки, услуги, пари или парични еквиваленти от кредитори.
След първоначалното признаване кредитите и търговските задълженията, които са без фиксиран падеж
се отчитат по оценената при придобиването им стойност.
Кредитите и задълженията, които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойност.

Задължения към персонала и провизии за дългосрочни доходи на персонала
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Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в “М + С ХИДРАВЛИК” АД гр.
Казанлък се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на разпоредбите на действуващото
осигурително законодателство.
Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО за
съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съотношение,
което се променя ежегодно и е определено с осигурителния кодекс. Осигурителните и пенсионни схеми
(планове), прилагани в дружеството, се основават на българското законодателство и са предварително
твърдо определени (дефинирани).
Краткосрочните доходи на персонала (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който
персоналът е положил труд за тях) се признават като разход в отчета за доходите в периода, в който е
положен трудът за тях и като текущо задължение (след приспадане на всички платени вече суми и
полагащи се удръжки).
Предприятието има политика за отчитане на дългосрочни доходи на персонала.
План с дефинирани вноски е план за доходи след напускане, според който дружество плаща вноски на
друго лице и няма никакви правни или конструктивни задължения да плаща допълнителни суми след
това. Правителството на България носи отговорността за осигуряването на пенсии по планове за
дефинирани вноски. Задълженията на Дружеството за вноски в планове с дефинирани вноски включват
вноските в държавни институции и в задължителни пенсионни фондове, управлявани от частни
управляващи дружества, съгласно правните изисквания или индивидуален избор. Задълженията за
превеждане на вноски по плановете с дефинирани вноски се признават като разходи, когато свързаните
услуги се предоставят.
Планове с дефинирани доходи
Задължението на Дружеството за планове с дефинирани доходи се изчислява отделно за всеки план,
като се прогнозират бъдещите доходи, които служителите са заработили в резултат на положен труд в
текущия и предходни периоди и този доход се дисконтира.
Изчислението на задълженията за дефинирани доходи се извършва всяка година, чрез използването на
метода на прогнозните кредитни единици. Дружеството определя нетния лихвен процент върху
нетното задължение по план с дефинирани доходи като прилага дисконтовия процент, използван в
началото на периода за дисконтиране на задължението до нетно задължение по планове с дефинирани
доходи.
Дисконтовият процент се базира на данните за доходността на дългосрочните ДЦК в България (10
годишен матуритет) към момента на изготвяне на оценката.
Преоценките, възникващи от планове с дефинирани доходи, представляват актюерски печалби и
загуби, които се признават в друг всеобхватен доход. Нетни разходи за лихви и други разходи, свързани
с планове за дефинирани доходи, се признават в печалбата или загубата
Данъчни задължения
Текущите данъчни задължения на предприятието не произтичат от договорни взаимоотношения и не
се класифицират като финансови пасиви. Те включват:
-Текущият данък върху дохода за текущия и предходни периоди се признава като пасив до степента, до
която не е платен.
-Текущи задължения за данъци съгласно други данъчни закони.
Текущите данъчни пасиви за текущия и предходни периоди се оценяват по сумата, която се очаква да
бъде платена на данъчните органи при прилагане на данъчни ставки и данъчни закони, действащи към
края на отчетния период.
Данъци върху печалбата
Текущите данъци върху печалбата са определени в съответствие с изискванията на българското данъчно
законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане и са посочени след данъчно
преобразуване. Данъчната ставка за 2021 г. е 10%.
Отсрочени данъци върху печалбата
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Отсрочените данъчни активи и пасиви се принават за временни разлики между данъчната основа на
активите и пасивите и тяхната балансова стойност към края на отчетния период.
Отсрочени данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики. Отсрочени данъчни
активи се признават за всички намаляеми временни разлики и за неизползваните данъчни загуби, до
степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и да бъде генерирана в бъдеще достатъчна
облагаема печалба или да се проявят облагаеми временни разлики, от които да могат да се приспаднат
тези намаляеми разлики.
Балансовата стойност на всички отсрочени данъчни активи се преглеждат и се редуцират до степента,
до която е вероятно те да се проявят обратно и ще се генерира достатъчно облагаема печалба, с които те
да могат да бъдат приспаднати.
Отсрочените данъци, свързани с обекти, които са отчетени директно в собствения капитал или друга
балансова позиция, също се отчитат директно към съответния капиталов компонент или балансовата
позиция.
Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които се очаква да се
прилагат за периода, през който активите ще се реализират, а пасивите ще се уредят (погасят), на база
данъчните закони, които са в сила или в голяма степен на сигурност се очаква да са в сила.
Провизии
Провизии се признават, когато дружеството има настоящо конструктивно или правно задължение, в
резултат от минали събития и е вероятно, че погасяването / уреждането на това задължение е свързано с
изтичане на поток ресурси, съдържащ икономически ползи. Провизии се признават при условие, че
може да се направи надеждна оценка на стойността на задължението, определена на база най-добрата
приблизителна оценка на ръководството към края на отчетния период за разходите, необходими за
уреждането на съответното задължение. Когато падежът на задължението е дългосрочен,
приблизителната оценка се дисконтира с процент (преди облагане с данъци), който отразява текущата
пазарна оценка на времевите разлики в стойността на парите и специфичните за задължението рискове.
Печалба или загуба за периода
Предприятието признава всички елементи на приходите и разходите през периода в печалбата или
загубата, освен ако даден МСФО не изисква или разрешава друго.
Някои МСФО определят обстоятелства, при които предприятието признава конкретни позиции извън
печалбата или загубата през текущия период. Други МСФО изискват или разрешават компонентите на
друг всеобхватен доход, които отговарят на дефиницията на Общите положения за приходи и разходи,
да бъдат изключени от печалбата или загубата.
Приходи
Счетоводна политика, приложима по отношение на приходите се основава на МСФО 15 „Приходи от
договори с клиенти“. Обичайните приходи на Дружеството са от продажба на продукция собствено
производство. Приходите в Дружеството се признават, когато контролът върху обещаните в договора с
клиента стоки и/или услуги се прехвърли на клиента. Контролът се прехвърля на клиента при
удовлетворяване на задълженията за изпълнение по договора чрез прехвърляне на обещаните стоки
и/или предоставяне на обещаните услуги. Оценка на договор с клиент Договор с клиент е налице само
когато при влизането му в сила той:
1. има търговска същност и мотив;
2. страните са го одобрили (устно, писмено или на база „установена и общопризната стопанска
практика“) и се ангажирали да го изпълнят;
3. правата на всяка страна;
4. условията за плащане могат да бъдат идентифицирани;
5. съществува вероятност възнаграждението, на което дружеството има право при изпълнение
задълженията си за изпълнение, да бъде получено.
При оценка на събираемостта се вземат предвид всички уместни факти и обстоятелства по сделката,
вкл. минал опит, обичайни бизнес практики, публикувани правила и направени изявления от страна на
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Дружеството, обезпечения и възможности за удовлетворяване. Договор, за който някой от
горепосочените критерии все още не е изпълнен, подлежи на нова оценка всеки отчетен период.
Получените възнаграждения по такъв договор се признават като задължение (пасив по договор) в отчета
за финансовото състояние, докато:
1. Всичките пет критерии за признаване на договор с клиент не бъдат изпълнени;
2. Дружеството изпълни задълженията си за изпълнение и е получило цялото или почти цялото
възнаграждение (което не подлежи на възстановяване); и/или
3. Когато договорът е прекратен и полученото възнаграждение не подлежи на възстановяване.
При първоначалната оценка на договорите си с клиенти Дружеството извършва анализ и прави
преценка дали два или повече договора трябва да бъдат разглеждани в тяхната комбинация и да бъдат
отчетени като един, и респ. дали обещаните стоки и/или услуги във всеки отделен и/или комбиниран
договор трябва да бъдат отчетени като едно и/или повече задължения за изпълнение. Всяко обещание
за прехвърляне на стоки и/или услуги, които са разграничим (сами по себе си и в контекста на
договора) се отчита като едно задължение за изпълнение. Дружеството признава приход за всяко
отделно задължение за изпълнение на ниво индивидуален договор с клиент като се анализират вида,
срока и условията за всеки конкретен договор
Приходите се измерват въз основа на определената за всеки договор цена на сделката. Цената на
сделката е размерът на възнаграждението, на което Дружеството очаква да има право, с изключение на
сумите, събрани от името на трети страни. При определянето на цената на сделката, Дружеството взема
предвид условията на договора и обичайните си търговски практики.
Приходите, генерирани в Дружеството, са основно от продажба на продукция собствено производство.
Несъществен дял имат приходите от продажби на стоки и услуги. При договореностите си с клиентите
Дружеството действа като принципал, защото обичайно то контролира продукцията и/или стоките
и/или услугите преди да ги прехвърли към клиента.
При продажба контролът върху продукцията/стоката се прехвърля към клиента в точно определен
времеви момент, което обичайно е при предаването на стоката на клиента/превозвача на уговорено
място и клиентът може да се разпорежда с продадената продукция/стоки като управлява употребата и
получава по същество всички останали ползи.
Контролът върху услугите се прехвърля в периода от времето при тяхното предоставяне, Приходите от
продажби се признават в течение на времето чрез измерване на степента на изпълнение на
задълженията на Дружеството (етап на завършеност).
Цената на сделката обичайно включва фиксирана продажна цена, съгласно ценова листа, с намалени
търговски отстъпки. Променливо възнаграждение се включва в цената на сделката само доколкото е
много вероятно, че няма да настъпи съществена корекция в размера на признатите кумулативно
приходи.
Приходи от лихви и дивиденти
Приходи от лихви, възнаграждения за права и дивиденти, се признават, когато е възможно
предприятието да има икономически ползи, свързани със сделката и сумата на приходите може
надеждно да бъде оценена.
Приходите от лихви, възнаграждения за права и дивиденти се признават, както следва:
•
•
•

лихвата се признава по метода на ефективната лихва съгласно МСФО 9;
възнагражденията за права се признават, на база на счетоводния принцип на начисляване
съгласно съдържанието на съответното споразумение;
дивидентите се признават, когато се установи правото за получаването им.

Неплатена лихва натрупана преди придобиването на лихвоносна инвестиция - последвалите лихвени
постъпления се разпределят между периода преди придобиването и този след придобиването. Само
частта след придобиването се признава за приход.
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Дивиденти по капиталови ценни книжа обявени от печалбите преди придобиването се признават в
печалбата или загубата при установяване на правото да получи дивидент, независимо от това дали
дивидентите се отнасят за печалба реализирана преди или след придобиването.
Възнагражденията за права се начисляват съгласно условията на съответното споразумение и
обикновено се признават на тази основа, освен ако с оглед разпоредбите на споразумението е поподходящо приходът да се признава на друга системна или рационална база.
Приходът се признава само когато има вероятност предприятието да получи икономически ползи,
свързани със сделката.
Когато възникне несигурност около събирането на сума, която вече е включена в прихода,
несъбираемата сума или сумата, относно която възстановяването вече не е вероятно, се признава за
разход, а не за корекция на сумата на първоначално признатия приход.

Приходи от наеми
Приходите от наеми /оперативен лизинг/ се признават на времева база за срока на договора.
Междинните и авансовите плащания, направени от клиентите, обикновено не отразяват извършените
услуги.

Разходи
Предприятието отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това отнася по
функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по направления и дейности.
Разходи се признават, когато възникне намаление на бъдещите икономически изгоди, свързани с
намаление на актив или увеличение на пасив, което може да бъде оценено надеждно.
Когато икономическите изгоди се очаква да възникна през няколко отчетни периода и връзката на
разходите с приходите може да бъде определена само най-общо или косвено, разходите се признават на
базата на процедури за систематично и рационално разпределение.
Разход се признава незабавно в отчета за доходите, когато разходът не създава бъдеща икономическа
изгода или когато и до степента, до която бъдещата икономическа изгода не отговаря на изискванията
или престане да отговаря на изискванията за признаване на актив в баланса.
Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност на
платеното или предстоящо за плащане.
Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за доходите на нетна база и се състоят от лихвени
приходи и разходи, курсови разлики от валутни операции, други финансови такси и комисионни.
Финансови рискове
Кредитен риск
Рискът, че страна по финансови инструмени - активи на предприятието няма да успее да изплати
задължението си и ще причини финансова загуба на предприятието.
Ликвиден риск
Рискът, че предприятието ще срещне трудности при изпълнението на задължения, свързани с
финансови пасиви.
Пазарен риск
Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще
варират поради промени в пазарните цени. Пазарният риск се състои от три вида риск:
Валутен риск
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Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще
варират поради промени в обменните курсове.
Лихвен риск
Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансов инструмент ще варират
поради промени в пазарните лихвени проценти.
Друг ценови риск
Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще
варират поради промени в пазарните цени (различни от тези, възникващи от лихвен риск или валутен
риск), независимо от това дали тези промени са причинени от фактори, специфични за отделния
финансов инструмент или неговия емитент, или от фактори, влияещи върху всички подобни
финансови инструменти, търгувани на пазара.
Политиката на предприятието за цялостно управление на рисковете е съсредоточена и има за цел да
намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат.
Предприятието няма приета политика за хеджиране на финансовите рискове.
Ефекти от промените във валутните курсове
Функционалната валута на предприятието е българският лев. Валутата на представяне към годишния
финансов отчет е български лев. Точността на числата във годишния финансов отчет е в хиляди
български лева. Чуждестранна валута е всяка валута различна от функционалната валута на
предприятието. Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално във функционална валута,
като към сумата на чуждестранната валута се прилага централния курс на Българска Народна Банка
(БНБ) за съответната валута, към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждане на
парични позиции или при преизчисляване на паричните позиции на предприятието по курсове,
различни от тези, при които са били преизчислени при първоначалното признаване през периода или
в предходни публични уведомление, се признават като печалба или загуба за периода, в който са
възникнали, с някои изключения съгласно МСС 21 на курсовите разлики, възникващи по дадена
парична позиция, която по същността си представлява част от нетна инвестиция на отчитаща се
стопанска единица в чуждестранна дейност .
Предприятието прави преоценка на позиции в чуждестранна валута към края на отчетния период и
текущо през отчетния период.
Позициите в чуждестранна валута към 30 юни 2021 година са оценени в настоящия годишен финансов
отчет по заключителния курс на БНБ.
Справедлива стойност
МСФО 13 се прилага, когато в друг МСФО се изисква или позволява оценяване по справедлива
стойност или оповестяване на оценяването по справедлива стойност.
Справедлива стойност е цената за продажба на актив или за прехвърляне на пасив при обичайна сделка
между пазарни участници към датата на оценяване.
Рамката на оценяване по справедлива стойност на МСФО 13 се прилага за първоначално и последващо
оценяване, ако справедливата стойност се изисква или се разрешава от други МСФО.
Активи или пасиви, който се оценяват по справедлива стойност, може да са някои от следните два вида:
отделен актив или пасив; или група от активи, група от пасиви или група от активи и пасиви;
Предприятието оценява справедливата стойност на даден актив или пасив въз основа на евентуалните
допускания на пазарните участници при определянето на цената на актив или пасив, като се приема, че
те действат в своя максимална икономическа изгода.
При оценяването по справедлива стойност предприятието отчита характеристиките на актива или
пасива, ако участниците на пазара ще ги вземат под внимание при определянето на цената на актива
или пасива към датата на оценяване. Тези характеристики включват следното:
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-състоянието и местоположението на актива;
-ограниченията, ако има такива, относно продажбата или използването на този актив;
-други.
Въздействието на конкретна характеристика върху оценката се различава в зависимост от това как тази
характеристика ще бъде взета предвид от пазарните участници.
Оценяването по справедлива стойност предполага, че актив или пасив се разменя в обичайна сделка
между пазарни участници за продажба на актив или прехвърляне на пасив към датата на оценяване при
актуалните към този момент пазарни условия.
Оценяването по справедлива стойност предполага, че сделка за продажба на актив или прехвърляне на
пасив се извършва:
-на основния пазар за този актив или пасив; или
-при липсата на основен пазар — на най-изгодния пазар за този актив или пасив.
Ако за актив или пасив има основен пазар, оценката на справедливата стойност е цената на този пазар,
дори ако цената на друг пазар е потенциално по-изгодна към датата на оценяване.
Справедлива стойност при първоначалното признаване
За придобит актив или поет пасив в разменна сделка, цената на сделката е платената за придобиването
на актива или получената за поемането на пасива. Справедливата стойност на актив или пасив е цената,
получена при продажбата на актива или платена при прехвърлянето на пасива. В много случаи цената
на сделката е равна на справедливата стойност. При определянето на това дали справедливата стойност
при първоначалното признаване е цената на сделката, предприятието отчита фактори, специфични за
сделката, както и за актива или пасива. Ако в друг МСФО се изисква или разрешава на предприятието да
оцени актив или пасив първоначално по справедлива стойност и ако цената на сделката се различава от
справедливата стойност, предприятието признава произтичащата печалба или загуба в печалбата или
загубата, освен ако в този МСФО не е посочено друго.
Методи за остойностяване
В зависимост от обстоятелствата се използват се подходящи методи за остойностяване, за които има
достатъчно налични данни за оценяване на справедливата стойност. Даден метод за остойностяване се
използва, за да се прецени цената на продажба на актив или прехвърляне на пасив в рамките на
обичайна сделка между пазарни участници при актуални към датата на оценяване пазарни условия.
Методите за остойностяване, използвани за оценяване на справедливата стойност, се прилагат
последователно.
Хипотези при методите за остойностяване
При прилаганите методи за остойностяване за оценяване на справедливата стойност се използват
максимално съответни наблюдаеми хипотези и се свежда до минимум използването на ненаблюдаеми
хипотези.
Лизинг
Дружеството, в качеството си на лизингополучател, отчитат всички лизингови сделки по единен модел,
съгласно МСФО 16.
На началната дата на лизинга (по-ранната от двете дати - датата на лизинговия договор или датата на
ангажирането на страните с основните условия на лизинговия договор) дружеството прави анализ и
оценка дали даден договор представлява или съдържа елементи на лизинг. Даден договор представлява
или съдържа лизинг, ако по силата на него се прехвърлят срещу възнаграждение правото на контрол
над използването на даден актив за определен период от време. За да определи дали по силата на
договор се прехвърля контрол над използването на определен актив дружеството преценява дали през
целия период на ползване има следните права:
• правото да получава по същество всички икономически ползи от използването на определения актив;
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• правото да определя и ръководи използването и експлоатацията на идентифицирания базисен актив.
Срок на лизинговия договор
Периодът на лизинговия договор е неотменимия период на лизинга, заедно с:
• периодите, по отношение, на които съществува опция за удължаване на лизинговия договор, ако е
достатъчно сигурно, че дружеството ще упражни тази опция;
• периодите, по отношение, на които съществува опция за прекратяване на лизинговия договор, ако е
достатъчно сигурно, че дружеството няма да упражни тази опция.
При определянето на срока на лизинговите договори, ръководството на дружеството взема предвид
всички факти и обстоятелства, които създават икономически стимули за упражняване на опция за
удължаване или за не упражняване на опция за прекратяване. Опциите за удължаване (или периодите,
след опцията за прекратяване) се включват в срока на лизинга само, ако е достатъчно сигурно да бъдат
удължени (или да не бъдат прекратени). Оценката на опциите се преразглеждат, ако настъпи
съществено събитие или съществена промяна в обстоятелствата, които да са под дискрецията на
дружеството и същевременно да окажат влияние върху оценката. Първоначално признаване и
оценяване На датата на стартиране на лизинговите договори (датата, на която базовият актив е на
разположение за ползване от страна на дружеството-лизингополучател) в отчета за финансовото
състояние се признават актив „право на ползване” и задължение по лизинг. Цената на придобиване на
активите „право на ползване” включва:
• размера на първоначалната оценка на задълженията по лизинг;
• лизингови плащания, извършени към или преди началната дата, намалени с получените стимули по
договорите за лизинг;
• първоначалните преки разходи, извършени от дружеството, в качеството му на лизингополучател;
• разходи за възстановяване, които дружеството ще направи за демонтаж и преместване на базовия
актив, възстановяване на обекта, на който активът е разположен, или възстановяване на базовия актив в
състоянието, изисквано съгласно договора;
Дружеството амортизира актива „право на ползване” за по-краткият период от полезния живот и срока
на лизинговия договор. Ако собствеността върху актива се прехвърля по силата на лизинговия договор
до края на срока на договора, то го амортизира за полезния му живот. Активите „право на ползване” са
представят в отделна статия в отчета за финансовото състояние, а тяхната амортизация – към Разходи за
амортизация в отчета за всеобхватния доход. Задълженията по лизинг включват нетната настояща
стойност на следните лизингови плащания:
• фиксирани плащания (включително фиксирани по същество лизингови плащания), намалени с
подлежащите на плащане лизингови стимули;
• променливи лизингови плащания, зависещи от индекси или проценти;
• цената за упражняване на опцията за покупка, ако е достатъчно сигурно, че дружествотолизингополучател ще ползва тази опция;
• плащания на санкции за прекратяване на лизинговите договори, ако в срока на лизинговия договор е
отразено упражняването на опция за прекратяването на договора от страна на дружествотолизингополучател;
• гаранции за остатъчна стойност.
Лизингови плащания се дисконтират с лихвения процент, заложен в договора, ако той може да бъде
непосредствено определен или с диференциалния лихвен процент на дружеството, който то би
плащало, в случай че заеме финансови средства за сходен период от време, при сходно обезпечение, и
в сходна икономическа среда. Лизинговите плащания (вноски) съдържат в определено съотношение
финансовия разход (лихва) и припадащата се част от лизинговото задължение (главница). Финансовите
разходи се начисляват в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) на
дружеството през периода на лизинга на периодична база, така че да се постигне постоянен лихвен
процент за оставащата неизплатена част от главницата по лизинговото задължение, като се представят
като „финансови разходи”. Последващо оценяване Дружеството е избрало да прилага модела на цената
16

„М+С ХИДРАВЛИК” АД - Приложение към междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2021 година

на придобиване за всички свои активи „право на ползване”. Активите „право на ползване” се
представят в отчета за финансовото състояние по цена на придобиване, намалена с натрупаната
амортизация, загуби от обезценка и корекциите, вследствие на преоценки и корекции на задължението
по лизинг. Дружеството оценява последващо задължението по лизинг като:
• увеличава балансовата стойност, за да отрази лихвата по задълженията по лизинг;
• намалява балансовата стойност, за да отрази извършените лизингови плащания;
• преоценява балансовата стойност на задълженията по лизинг, за да отрази преоценките или
измененията на лизинговия договор;
• гаранциите за остатъчна стойност се преразглеждат и коригират, ако е необходимо към края на всеки
отчетен период. Отчитане на изменения на лизинговия договор
Лизингополучателят отчита изменението на лизинговия договор като отделен лизинг, ако:
• изменението увеличава обхвата на лизинговия договор, като добавя ново „право на ползване” на един
или повече допълнителни базови активи; и
• възнаграждението по лизинговия договор се увеличава със сума, съизмерима със самостоятелната цена
за увеличението в обхвата и евентуални корекции на тази цена за отразяване на обстоятелства по
конкретния договор.
В този случай измененията се отчита като отделен лизинг, за който в отчета за финансовото състояние,
към датата на влизане в сила на изменението се признават актив „право на ползване” и задължение по
лизинг. Ако изменението в лизинговия договор не е отчетено като отделен лизинг към датата на влиза в
сила на изменението, дружеството:
• разпределя възнаграждението в променения договор;
• определя срока на изменения лизингов договор; и
• преоценява задължението по лизинг, като дисконтира коригираните лизингови плащания с
коригирания дисконтов процент, който е лихвеният процент, заложен в договора за остатъка на срока
му или диференцирания лихвен процент към датата на влизане в сила на изменението.
Краткосрочни лизингови договори и лизингови договори, базовият актив, по които е с ниска стойност
и променливи лизингови плащания, свързани с изпълнение Плащанията във връзка с краткосрочни
лизингови договори и лизингови договори, по които базовият актив е с ниска стойност, както и
променливите лизингови плащания, които не са включени в оценката на задължението по лизинг се
признават директно като текущи разходи в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за
годината) на база линеен метод за периода на лизинга.
В качеството си на лизингодател дружеството класифицира всеки лизингов договор като финансов или
оперативен, Финансовият лизинг, при който се трансферира извън дружеството съществената част от
всички рискове и стопански изгоди, произтичащи от собствеността върху актива под финансов лизинг,
се изписва от състава на активите на лизингодателя при прехвърляне към лизингополучателя на актива
и се представя в отчета за финансовото състояние като вземане със стойност, равна на нетната
инвестиция от лизинга.
Нетната инвестиция в лизинговия договор представлява разликата между сбора от минималните
лизингови плащания по договора за финансов лизинг и негарантираната остатъчна стойност,
начислена за лизингодателя, и незаработеният финансов доход. Разликата между балансовата стойност
на отдадения под финансов лизинг актив и незабавната (справедливата му продажна) стойност се
признава в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) в началото на
лизинговия договор (при предаването на актива) като доход от продажба на активи. Признаването на
заработения финансов приход като текущ лихвен приход се основава на прилагането на метода на
ефективната лихва.
При оперативният лизинг Дружеството като наемодател продължава да притежава съществена част от
всички рискове и стопански изгоди от собствеността върху дадения актив. Поради това този актив
продължава да е включен в състава на неговите имоти, машини и оборудване като амортизацията му за
17

„М+С ХИДРАВЛИК” АД - Приложение към междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2021 година

периода се включва в текущите разходи на лизингодателя. Приходът от наеми от оперативен лизинг се
признава на базата на линейния метод в продължение на срока на съответния лизинг. Първоначално
направените преки разходи във връзка с договарянето и уреждането на оперативния лизинг, се добавят
към балансовата стойност на отдадените активи и се признават на базата на линейния метод в
продължение на срока на лизинга.
Свързани лица и сделки между тях
Предприятието спазва разпоредбите на МСС 24 при определяне и оповестяване на свързаните лица.
Сделка между свързани лица е прехвърляне на ресурси, услуги или задължения между свързани лица без
значение на това, дали се прилага някаква цена.
Събития след края на отчетния период
Събития след края на отчетния период са онези събития, както благоприятни, така и неблагоприятни,
които възникват между края на отчетния период и датата, на която публичните уведомления са
одобрени за публикуване.
Разграничават се два вида събития:
такива, които доказват условия, съществували към края на отчетния период (коригиращи събития );
и
такива, които са показателни за условия, възникнали след края на отчетния период (некоригиращи
събития).
Предприятието коригира сумите, признати във годишния финансов отчет, за да отрази коригиращите
събития след края на отчетния период и осъвременява оповестяванията.
Предприятието не коригира сумите, признати във годишния финансов отчет, за да отрази
некоригиращите събития след края на отчетния период. Когато некоригиращите събития след края на
отчетния период са толкова съществени, че неоповестяването би повлияло на способността на
потребителите на годишния финансов отчет да вземат стопански решения, предприятието оповестява
следната информация за всяка съществена категория на некоригиращото събитие:
естеството на събитието;
и
приблизителна оценка на финансовия му ефект или изявление, че такава оценка не може да бъде
направена.
Разходи по заеми
Предприятието прилага МСС 23 относно разходите по заеми.
Разходите по заеми, които могат пряко да се отнесат към придобиването, строителството или
производството на един отговарящ на условията актив, се капитализират като част от стойността на
този актив.
Другите разходи по заеми се признават като разход.
Отговарящ на условията актив е актив, който по необходимост изисква значителен период от време за
подготовка за неговата предвиждана употреба или продажба.
Разходите по заеми се капитализират като част от стойността на актива, когато съществува вероятност,
че те ще доведат до бъдещи икономически ползи за предприятието и когато разходите могат да бъдат
надеждно оценени.
Разходите по заеми, които могат да бъдат пряко отнесени към придобиването, строителството или
производството на даден отговарящ на условията актив, са онези разходи по заеми, които биха били
избегнати, ако разходът по отговарящия на условията актив не е бил извършен.
Предприятието капитализира разходите по заеми като част от стойността на отговарящия на условията
актив на началната дата на капитализация.
Предприятието преустановява капитализирането на разходите по заеми за дълги периоди, през които е
прекъснато активното подобрение на отговарящ на условията актив.
Предприятието прекратява капитализацията на разходите по заеми, когато са приключени в значителна
степен всички дейности, необходими за подготвянето на отговарящия на условията актив за
предвижданата употреба или продажба.
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Отчет за парчините потоци
Предприятието е приело политика за отчитане и представяне на паричните потоци по прекия метод в
отчета за паричните потоци.
Паричните потоци се класифицират като парични потоци от:
•
Оперативна дейност
•
Инвестиционна дейност
•
Финансова дейност
Условни активи и пасиви
Условен пасив е:
• възможно задължение, което произлиза от минали събития и чието съществуване ще бъде
потвърдено само от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи
събития, които не могат да бъдат изцяло контролирани от предприятието;
или
• настоящо задължение, което произлиза от минали събития, но не е признато, защото:
- не е вероятно за погасяването му да бъде необходим изходящ поток от ресурси, съдържащи
икономически ползи;
или
- сумата на задължението не може да бъде определена с достатъчна степен на надеждност;
Условен актив е възможен актив, който произлиза от минали събития и чието съществуване ще бъде
потвърдено само от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития,
които не могат да бъдат изцяло контролирани от предприятието.
Условните активи и пасиви не се признават.
Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки
В резултат на несигурността, присъща на деловата дейност, много статии от финансовите отчети не
подлежат на прецизна оценка, а само на приблизителна оценка. Приблизителните оценки се оценяват
въз основа на най-актуалната налична и надеждна информация.
Използването на разумни приблизителни оценки представлява основен елемент в изготвянето на
финансовите отчети и не намалява тяхната достоверност. Прилагането на Международните стандарти
за финансово отчитане изисква от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и
приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на финансовите отчети и при определяне на
стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите. Всички те се извършват на основата
на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към края на отчетния период.
Действителните резултати биха могли да се различават от представените във финансовите отчети
Дадена приблизителна оценка подлежи на преразглеждане, ако настъпят промени в обстоятелствата, на
които се основава, или в резултат от получена нова информация или допълнително натрупан опит.
Преразглеждането на приблизителната оценка не се свързва с предходни периоди и не представлява
корекция на грешка.
Всяка промяна в прилаганата база за оценяване се третира като промяна в счетоводната политика, а не в
счетоводната приблизителна оценка.
Когато е трудно да се направи разграничение между промяна в счетоводната политика и промяна в
счетоводната приблизителна оценка, промяната се приема като промяна на счетоводната
приблизителна оценка.
Ефектът от промяната в счетоводна приблизителна оценка, се признава перспективно чрез
включването му в печалбата или загубата за периода на промяната , ако промяната засяга само този
период или периода на промяната и бъдещи периоди, ако промяната засяга и двата.
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Дотолкова, доколкото промяната в счетоводната приблизителна оценка води до промени в активите и
пасивите, или се отнася до компонент от капитала, тя се признава чрез коригиране на балансовата
стойност на свързания актив, пасив или компонент от капитала в периода на промяната.
Грешки
Грешки от минал период са пропуски или неточно представяне на финансовите отчети на
предприятието за един или повече минали отчетни периоди произтичащи от неизползване или
неправилно използване на надеждна информация, която е била налична към момента, в който
финансовите отчети за тези периоди са били одобрени за публикуване и е можело , при полагането на
разумни усилия, да бъде получена и взета предвид при изготвянето и представянето на тези финансови
отчети;
Тези грешки включват ефектите от математически грешки, грешки при прилагане на счетоводна
политика, недоглеждане или неточно представяне на факти и измами.
Грешки по смисъла на МСС 8 могат да възникнат във връзка с признаването, оценяването,
представянето или оповестяването на компоненти от финансовите отчети. Потенциалните грешки за
текущия период, открити в същия, се коригират преди финансовите отчети да се одобрят за
публикуване.
Предприятието коригира със задна дата съществените грешки от предходни периоди в първия
финансов отчет, одобрен за публикуване след като са открити чрез:
преизчисляване на сравнителните суми за представения предходен период, в които е
възникнала грешка; или
• в случай, че грешката е възникнала преди най-ранно представения предходен период,
преизчисляване на началното салдо на активите, пасивите и капитала за този период.
Грешка от предходен период се коригира посредством преизчисляване с обратна сила, освен ако е
практически неприложимо да се определи някой от специфичните ефекти за периода или
кумулативния ефект от тази грешка.
•

Отчет за промените в собствения капитал
Предприятието представя отчет за промените в собствения капитал, показващ:
•
обща сума на всеобхватния доход за периода;
•
за всеки компонент на собствения капитал, ефектите от прилагане със задна дата или
преизчисление със задна дата, признати в съответствие с МСС 8; както и
•
за всеки компонент на собствения капитал, балансовата стойност в началото и в края на
периода, като се оповестяват отделно промените в резултат от:
- печалба или загуба;
- друг всеобхватен доход; както и
- сделки със собствениците в качеството им на собственици, като показва отделно вноските от и
разпределенията към собствениците.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ СТАТИИТЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
1.Имоти, машини и съоръжения
в хил.лв.

Отчетна стойност
В
началото постъпили излезли

Показатели

І. ДНМА
ІІ. ДМА
- земи
- сгради
- машини,оборудване и
съоръжения
- транспортни средства
- инвентар
- ДМА в процес на изграждане
- активи с право на ползване

В края

Амортизация
В
началото Начислена Отписана

Балансова
В края

В края

2 777

66

2 843

2 665

95

2 760

83

2 503
33 034

113

2 503
33 147

10 357

661

11 018

2 503
22 129

116 551
1 462
1 455
181
527

1 797
8
21
23 4
2 102
2 023

Общо за група ІІ:

155 713

4 056

2 035

(І+ІІ)

158 490

4 122

2 035

118 340
1 483
1 474
260
527

93 201
1 137
1 224

3 816
47
28 4

239

48

157 734

106 158

4 600

160 577

108 823

4 695

6

97 011
1 184
1 248
287

21 329
299
226
260
240

10

110 748

46 986

10

113 508

47 069

През 2003 година във връзка с преминаване към прилагане на МСФО дружеството е извършило
еднократна преоценка на собствени недвижими имоти – земи и сгради. Към 30.06.2021 г. стойността на
преоценъчния резерв, свързани с тези активи е в размер на 11 051 хил.лв.
2.Дълготрайни нематериални активи
в хил.лв.
Отчетна стойност
Показатели

ДНМА

В нач.
2 777

Амортизация

Постъпили

Излезли

66

В края

В нач.

2 843

2 665

Балансова
Начислена
95

Отписана

В края
2 760

В края
83

3. Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия

Участия в дъщерни предприятия
1 Lifam Hidravlika doo - Р. Сърбия
2 M+S Hydraulic power transmission

Участие в асоциирани преприятия
1 СПХ Транс ООД
2 Прогрес АД

ВСИЧКО ДЯЛОВЕ И УЧАСТИЯ

30.06.2021
хил.лв.
20
44
64

31.12.2020
хил.лв.
20
44
64

1
335
336

1
335
336

400

400

Във връзка с изискванията на новия МСФО 9 Финансови инструменти, считано от 01.01.2018
година дружеството е избрало да направи неотменим избор да представя в „Друг всеобхватен доход“
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последващите промени в справедливата стойност на инвестициите в капиталовите инструменти в
обхвата на стандарта, поради това, че те не се държат за търгуване.
Според изискванията на новия МСФО 9 е направена пазарна оценка на тези инструменти по
справедлива стойност към датата на първоначалното прилагане на стандарта – 01.01.2018 г. Разликите
между предишната балансова стойност и справедливата стойност са признати в началното салдо на
Резерви от промени в справедливата стойност на инвестиции в капиталови инструменти към датата на
първоначалното прилагане - 01.01.2018 г. Признат е и отсрочения данъчен ефект, свързан с промяната
в отчитането. Няма достатъчно данни, които дават основание тези стойности да бъдат преоценени към
30.06.2021.

4. Нетекущи търговски и други вземания

1 Свързани предприятия
2 Дългосрочни
Дългосрочни доставчици
доставчици по
по аванси
аванси
Всичко търговски и други вземания:

30.06.2021
хил.лв.

31.12.2020
хил.лв.

3 931
2 231
6 162

3 931
656
4 587

През 2012 г. дружеството е направило допълнителна парична вноска съласно чл. 134 от Търговския
закон в дъщерното си дружество „Lifam Hidravlika“ DOO, Сърбия в размер на 1 600 хил. евро. През
второто тримесечие на 2015 г. дружеството е направило допълнителна парична вноска съласно чл. 134
от Търговския закон в дъщерното си дружество „Lifam Hidravlika“ DOO, Сърбия в размер на 60 хил.
евро и през четвърто тримесечие на 2015 г. допълнителна парична вноска в размер 150 хил. евро. През
първото тримесечие на 2017 г. дружеството е направило допълнителна парична вноска съласно чл. 134
от Търговския закон в дъщерното си дружество „Lifam Hidravlika“ DOO, Сърбия в размер на 250 хил.
Евро. През 2020 година дъщерното дружество „Lifam Hidravlika“ DOO, Сърбия, възстанови част от
допълнителна парична вноска ва размер на 50 хил. евро.
Дружеството не е правило обезценка, тъй като вземанията постъпват в срок.
5. Материални запаси

1 Материали
2 Готова продукция
3 Незавършено производство
Всичко:

30.06.2021
хил.лв.

31.12.2020
хил.лв.

8 290
306
5 506
14 102

7 141
405
5 190
12 736

Няма материални запаси дадени в залог за обезпечаване на пасиви към 30.06.2021 г.
Незавършеното производство включва разходите, съответстващи на разходите за неприключените
изделия към 30.06.2021 година.
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6. Текущи търговски и други вземания

1
2
3
4
5

Вземания от свързани лица
Клиенти
Доставчици по аванси
Други дебитори
Предплатени разходи
Всичко търговски и други вземания:

30.06.2021
хил.лв.
2296
19 240
41
6
171
21 754

31.12.2020
хил.лв.
1202
12 084
93
1 003
144
14 526

30.06.2021
хил.лв.

31.12.2020
хил.лв.

1 222
1 222

674
674

30.06.2021
хил.лв.
0

31.12.2020
хил.лв.
1

0

1

30.06.2021
хил.лв.
21
22 159
2 113

31.12.2020
хил.лв.
20
10 753
7 114

24 293

17 887

7. Данъци за възстановяване

1 Данъци за възстановяване
2 ДДС за възстановяване
Всичко данъци за възстановяване
8. Текущи финансови активи

1 Лихви по срочни депозити
Всичко финансови активи:

9. Парични средства и парични еквиваленти

1 Парични средства в каси
2 Парични средства по разплащателни сметки
3 Срочни депозити
Общо парични средства

В резултат на направените анализи и приложената методика за изчисление на очаквани
кредитни загуби на парични средства и еквиваленти, ръководството е определило, че
обезценката на паричните средства и еквиваленти, би била сума, доближаваща се до нула.
Поради това Дружеството не е признало провизия за обезценка за очаквани кредитни загуби
както към 30.06.2021 г., така и към 31.12.2020 г.

В стойността на срочните депозите са включени търговски депозити в размер на 112 хил.лв.
10. Собствен капитал
23

„М+С ХИДРАВЛИК” АД - Приложение към междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2021 година

30.06.2021
хил.лв.
39 433
17 624

31.12.2020
хил.лв.
39 433
17 624

2.1 Резерв от последващи оценки

11 051

11 051

2.2
2.3
3
4

3 945
2 628
13 840
9 272
80 169

3 945
2 628
10 468
15 202
82 727

1 Основен капитал
2 Резерви в т.ч.
Законови резерви
Други резерви
Неразпределена печалба
Текущ резултат
Всичко собствен капитал:

Капиталът на „М+С Хидравлик“ АД бе увеличен с решение на ОСА, проведено на 17.05.2018 г. по реда
на чл. 112, ал. 3 от ЗППЦК с 390 000 обикновени поименни безналични акции с право на 1 глас всяка, с
номинална стойност 1 лев всяка, при общ размер на емисията 390 000 лева
Резервът от преоценки е формиран от извършена еднократна преоценка на земи и сгради при
преминаване към прилагане на МСФО.
През 2012 г. дружеството е придобило 12 000 броя собствени акции. В резултат на сделката е формиран
отрицателен премийен резерв в размер на 23 хил.лв., включен в стойността на другите резерви.
11. Нетекущи финансови пасиви
30.06.2021
хил.лв.
110
110

31.12.2020
хил.лв.
109
109

1 Отсрочени данъчни активи
Компенсируеми отпуски

30.06.2021
хил.лв.
111
111

31.12.2020
хил.лв.
111
111

Отсрочени данъчни пасиви
Преоценъчен резерв
Амортизации
Всичко отсрочени данъци

357
130
227
246

357
130
227
246

30.06.2021
хил.лв.

31.12.2020
хил.лв.

1435

1435

1 По лизинг
Всичко нетекущи задължения:
12. Пасиви по отсрочени данъци

2

Доходи при напускане
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13. Текущи финансови пасиви

1 Към банки
2 По лизинг - активи с право на ползване
Всичко текущи задължения:

30.06.2021
хил.лв.

31.12.2020
хил.лв.

19
19

64
64

30.06.2021
хил.лв.
14 649
853
12 047
54
27 603

31.12.2020
хил.лв.
10 747
403
233
106
11 489

30.06.2021
хил.лв.
3 673
2 854
288
531
836
4 509

31.12.2020
хил.лв.
3 167
2 291
345
531
618
3 785

30.06.2021
хил.лв.
430
460
21
911

31.12.2020
хил.лв.
218
365
39
622

14. Текущи търговски и други задължения

1
2
3
4

Доставчици
Получени аванси
Задължения за дивиденти
Други кредитори
Всичко текущи задължения:

15. Задължения към персонала

1
1.1
1.2
1.3
2

Задължения към персонала в т.ч.
Текуща заплата
Депоненти
Неползван отпуск
Задължения към осигурителни организации

16. Данъчни задължения

1 Данък печалба
2 Данък върху доходи на физически лица
3 Други данъци
Всичко текущи задължения:
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ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

18. Нетни приходи от продажби

Приходи от дейността
Приходи от продажба на продукция
Приходи от предоставени услуги
Приходи от други продажби
ОБЩО ПРИХОДИ

1.1.
1.2.
1.3.

30.06.2021
хил.лв.
69 774
428
579
70 781

30.06.2020
хил.лв.
52 203
349
301
52 853

Разпределението на приходите от продажби, на готова продукция и услуги, по пазари е както следва:

Приходи по пазари
1 Износ
2 Вътрешен пазар
ОБЩО

1
2
3
4
5

Други приходи
Продажба на материали
Наеми
Продажба на ДА
Други
Финансиране
ОБЩО

30.06.2021
хил.лв.
60 941
9 261
70 202

30.06.2020
хил.лв.
44 654
7 898
52 552

30.06.2021
хил.лв.
76
13
8
482
0
579

30.06.2020
хил.лв.
35
11
10
245
125
426

19. Разходи
30.06.2021
хил.лв.
1
2
3
4
5
9
6
7

Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизация
Разходи за възнаграждения
Разходи за осигуровки
Други разходи
Балансова стойност на продадените активи
Изменение стойността на запасите от готова
продукция и на незавършеното производство

8

Разходи за придобиване на ДА
Всичко разходи за дейността

30.06.2020
хил.лв.

32 374

23 849

4 360
4 695
15 718
3 019
468
72

3 415
3 932
12 749
2 485
318
31

-242

-188

60 464

46 591
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Разходи за материали

1
2
3
4
5
6

Основни материали
Спомагателни материали
Горива и масла
Отопление
Резервни части
Амбалаж и образци
ВСИЧКО РАЗХОДИ МАТЕРИАЛИ

30.06.2021

30.06.2020

хил.лв.
28 110
3 342
94
161
592
75
32 374

хил.лв.
20 035
3 105
79
108
475
47
23 849

30.06.2021
хил.лв.
1 400
311
18
64
166
110
864
158
114
28
1 072
55
4 360

30.06.2020
хил.лв.
1 029
219
11
97
24
99
707
126
120
29
923
31
3 415

30.06.2021
хил.лв.
15 718

30.06.2020
хил.лв.
12 749

15 718

12 749

30.06.2021
хил.лв.
2 298

30.06.2020
хил.лв.
1 936

721
3 019

549
2 485

Разходи за външни услуги

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Външни кооперации
Текущи ремонти на машини и съоръжения
Реклама
Консултантска дейност
Охрана на труда
Застраховки
Други външни услуги
Данъци и такси
Наеми и абонаменти
Комуникации
Транспорт
Вода
ВСИЧКО РАЗХОДИ УСЛУГИ

Разходи за персонала

1
2

Заплати
Неизползван отпуск
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ

Разходи за осигуровки:

1
2
3

Социално осигуряване
Социално осигуряване неизп.отпуск
Разходи за соц.дейности
ВСИЧКО СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ
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Други разходи
30.06.2021
хил.лв.
8
0
4
21
1
0
7
6
407
12
2
0
468

30.06.2020
хил.лв.
7
0
4
33
6
0
9
29
215
13
2
0
318

30.06.2021
хил.лв.
3

30.06.2020
хил.лв.
1

52

36

55

37

30.06.2021
хил.лв.
3

30.06.2020
хил.лв.
2

Отрицателни разлики от
2 промяна на валутни курсове
3 Други финансови разходи
Всичко

37
30
70

53
24
79

НЕТНИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ

-15

-42

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Командировки в страната
Непризнат данъчен кредит
Пенсионни осигуровки
Данъци върху разходите
Командировки в чужбина
Други
Представителни разходи
Дарения
Обезщетения
Стипендии
Неустойки по доставки
Лихви по актове
ВСИЧКО ДРУГИ РАЗХОДИ

20. Финансови приходи и разходи
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ

1 Приходи от лихви
Положителни разлики от
2 промяна на валутни курсове
3 Други финансови приходи
Всичко

ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

1 Разходи за лихви
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21. Разход за данъци

1 Данъци от печалбата

30.06.2021
хил.лв.
1 030

30.06.2020
хил.лв.
635

1 030

635

2 Други

Всичко разход за данъци
ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

1.Свързани лица и сделки със свързани лица
Дружеството оповестява следните свързани лица:
Лица, упражняващи значително влияние в предприятието:
„Стара Планина Холд” АД, „М+С – 97” АД, „Индустриален капитал-холдинг” АД
Дъщерни предприятия на дружеството:
„Lifam Hidravlika” doo - Р. Сърбия, „М+С Инвест” ЕООД
“M+S Hydraulic power transmission” GmbH –Германия
Ключовият ръководен персонал на предприятието е оповестен в началото на това приложение в частта
с общата информация за дружеството.
Сделки със свързани лица
Сделките със свързани лица през периода са продадени елементи за готовата продукция на „Lifam
Hidravlika” doo - Р. Сърбия, на стойност 95 хил.лева и закупени от „Lifam Hidravlika” doo - Р. Сърбия
стоки на стойност 809 хил лв. Продажба на стоки на “M+S Hydraulic power transmission” GmbH в
размер на 5 050 хил.лева. и закупени от “M+S Hydraulic power transmission” GmbH в размер на 1
хил.лева.
2.Финансови рискове
В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове,
най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск. Затова общото управление на
риска е фокусирано върху минимизирането на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли
да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват
и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на
услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните
ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.
Политиката на предприятието за цялостно управление на рисковете е съсредоточена и има за цел да
намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат.
По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване
на неговата дейност, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.
Кредитен риск
При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с
риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените
срокове задълженията си към него.
Финансовите активи на дружеството са концентрирани в три групи: парични средства, вземания от
клиенти, финансови активи.
Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в „Интернешънъл
Асет Банк”АД, „Райфайзенбанк България”ЕАД, „ОББ”АД, „ДСК” АД. Ръководството счита, че не е
налице риск, доколкото обслужващите банки са със стабилна ликвидност.
Ликвиден риск
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне
безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по
управление на ликвидносгта, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични
средства и добра способност за финансиране на стопанската си дейност. Текущо матуритетът и
своевременното осъществяване на плащанията се следи от ръководството и финансово-счетоводния
отдел, като се поддържа необходимата информация за наличните парични средства и предстоящите
плащания.
Ръководството на дружеството счита, че то не е изложено на ликвиден риск и е в състояние да
посрещне безусловно всички свои задължения.
Пазарен риск
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Лихвен риск - лихвен риск на справедливата стойност, произтичащ от варирането на стойностите на
финансови инструменти поради промени в пазарните лихвени проценти. Структурирането на активите
и пасиви на дружеството предполага несъществен риск.
Валутен риск - валутен риск, произтичащ от варирането на стойностите на финансовите инструменти
поради промени на валутните курсове. Всички приходи от продажби са в EUR и лева, поради което
дружеството счита че не е изложено на съществен риск.
3. Ключови приблизителни оценки и преценки на ръководството с висока несигурност
В настоящият годишен финансов отчет при определяне на стойността на някои от активите,
пасивите, приходите и разходите ръководството е направило някои счетоводни предположения и
приблизителни счетоводни преценки. Всички те са направени на основата на най-добрата преценка и
информация, с която е разполагало ръководството към края на отчетния период. Действителните
резултати биха могли да се различават от представените в настоящият годишен финансов отчет.
3.1. Обезценка на материални запаси
Към края на отчетния период ръководството прави преглед на наличните материални запаси –
материали, продукция, стоки, незавършено производство, за да установи дали има такива, на които
нетната реализуема стойност е по-ниска от балансовата им стойност. При този преглед към 30.06.2021
г. не са установени индикации за обезценка на материални запаси.
3.2. Обезценка на вземания
Към края на всеки отчетен период ръководството извършва преглед на приблизителна оценка за
загуби от съмнителни и несъбираеми вземания.
Обезценка на търговски вземания се формира, когато са налице обективни доказателства, че
дружеството няма да може да събере цялата сума по тях съгласно оригиналните условия на вземанията.
За такива доказателства ръководството приема: установяването на значителни финансови затруднения
на длъжника по вземането, вероятност длъжникът да влезе в процедура на несъстоятелност или друга
финансова реорганизация. Към края на отчетния период не са установени индикации за обезценка на
вземания.
3.3. Обезценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване
Към 30.06.2021 г. в дружеството е извършен преглед на дълготрайните материални активи.
Прегледът е направен, за да се провери дали не са настъпили условия и фактори, изискващи обезценка
на активите съгласно правилата и изискванията на МСС 36 “Обезценка на активи”. Прегледът на ДМА
потвърждава, че последните не са загубили своята стойност в хода на тяхната употреба към датата на
годишния финансов отчет.
4. Оценяване по справедлива стойност
Оценяване по справедлива стойност съгласно разпоредбите на МСФО 13 е използвано за оценките на
следните активи – Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата.
При първоначалното си признаване финансовите активи се отчитат по справедливата им стойност.
След първоначалното признаване предприятието оценява финансовите активи, отчитани по
справедлива стойност в печалбата или загубата, по справедлива стойност към датата на годишния
финансов отчет.
Финансовите активи притежавани от дружеството представляват дялове в инвестиционен фонд.
Справедливата им стойност се определя съгласно условията на подписани договори за участие в
инвестициоони фондове. Изчисляването и анализирането на справедливите стойности става от самите
инвестиционни фондове. Печалбата или загуба от финансовия актив се признава в отчета за доходите.
5. Условни активи и пасиви
Дружеството няма поети условни ангажименти.
6. Събития след датата на баланса
Между датата на отчета и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали събития, които
изискват корекции или оповестяване.
7. Действащо предприятие
Ръководството на дружеството счита, че предприятието е действащо и ще остане действащо, няма
планове и намерения за преустановяване на дейността.
8. Оповестяване съгласно законови изисквания
Дружеството е отчело разходи за независим финансов одит през отчетния период в размер на 12 хил.лв.
Дружеството не е получавало други услуги от одиторското предприятие за периода.
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