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1. Корпоративна информация 
 
 
 „ЦБА Асет Мениджмънт” АД (дружеството) е регистрирано като акционерно 
дружество по фирмено дело № 915 от 20 юли 2006 г. във Великотърновски окръжен съд. 
Седалището на дружеството първоначално е в град Велико Търново, а в последствие е 
прехвърлено в град Дебелец, община Велико Търново. Считано от 23 ноември 2007 г. 
акциите на дружеството са регистрирани за търговия на Българска фондова борса – АД, 
поради което то е със статут на публично дружество. С решение № 1641 - ПД от 21 
декември 2007 г. Комисията по финансов надзор на България вписа дружеството в 
регистъра на публичните дружества. 

 
 Предметът на дейност на дружеството е свързан преди всичко с инвестиции и 
управление на дъщерни дружества,   осъществяващи дейността си под търговската марка 
„ЦБA”,  както и  реализиране приходи по договори за предоставени сублицензионни права 
върху търговска марка и приходи от отдаване под наем на недвижими имоти. През 
декември 2009 г. дружеството получи разрешение със Заповед на Министерството на 
финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна.   
 

През октомври 2012 г. дружеството премина от двустепенна към едностепенна система 
на управление. 

 
 Към датата на изготвяне на настоящия годишен индивидуален финансов отчет, 

дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:  
К1 Мениджмънт ЕООД –представлявано от Красимир Стефанов Гърдев,  
Р1 Мединджмънт ЕООД – представлявано от Радослав Игнатов Владев 
 и  
Диан Тодоров Стоянов.  
Дружеството се представлява заедно от двете юридически лица К1 Мениджмънт 

ЕООД и Р1 Мениджмънт ЕООД.   
 

 
На извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 27.12.2018 г. е избран Одитен 
комитет в състав от трима членове и мандат 5 години, както следва: 

1. Цветанка Петрова Йорданова 
2. Кремена Стефанова Колева 
3. Силвия Илиянова Христова 
 

Одитния комитет подпомага работата на Съвета на Директорите, има роля на лица, 
натоварени с извършване на мониторинг и надзор над вътрешната контролна система, 
управлението на риска и системата на финансовото отчитане на дружеството. 
 
Към края на 2020 г. в дружеството има назначени 2 служителя на трудов договор (2019 г. –2 
служителя). 
 
2. Описание на приложимата счетоводна политика 
 
 
2.1. Основа за изготвяне на годишния финансов отчет 
 

Индивидуалният финансов отчет на Дружеството е изготвен и съставен в 
съответствие с всички Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се 
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състоят от: стандарти за финансови отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на 
МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), 
и Международните счетоводни стандарти и тълкуванията на Постоянния комитет за 
разясняване (ПКРБ), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти 
(КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2020 г., и които са приети от Комисията на 
Европейския съюз. МСФО, приeти от ЕС, е общоприетото наименование на рамката с общо 
предназначение-счетоводна база, еквивалентна на рамката, въведена с дефиницията 
съгласно §1,т.8 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството под 
наименованието „Международни счетоводни стандарти” (МСС). 

 

2.2. Действащо предприятие 
 
Индивидуалният финансов отчет за периода, приключващ на 31 декември 2020 г., е 
изготвен на принципа на действащо предприятие, който предполага, че дружеството 
ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. Към датата на изготвяне на 
настоящия финансов отчет, ръководството е направило преценка на способността на 
дружеството да продължи своята дейност като действащо предприятие на база на 
наличната информация за предвидимото бъдеще. След извършения преглед на 
дейността и независимо от условията на пандемия в страната, ръководството очаква, 
че дружеството има достатъчно финансови ресурси, за да продължи оперативната си 
дейност в близко бъдеще и продължава да прилага принципа за действащо 
предприятие при изготвянето на индивидуалния финансов отчет. 
По отношение на анализа на дейността на дружеството за 2020 г. за отбелязване са 
следните факти, а именно: независимо от пандемията и наложените ограничения в 
страната, дружеството успя да запази приходите си както от лицензионните права 
върху търговската марка „CBA“, така и от отдаване под наем на логиситичния си 
център. Това съответно обезпечи запазването на положителния паричен поток от 
оперативна дейност на нивата от 2019 г. Текущите пасиви превишават текущите 
активи на дружеството към 31 декември 2020 г., но доколкото капиталовата му 
адекватност е добра, а също така и задълженията са формирани главно към свързани 
предприятия, то има възможност за предоговаряне на погасителните планове при 
необходимост. 
Ето защо ръководството на дружеството счита, че принципа-предположение за 
действащо предприятие е приложим за настоящия финансов отчет, както и за 
следващите 12 месеца. 
 

3.1. Промени в счетоводната политика 

 

3.1. Нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които са влезли в сила 
от 1 януари 2020 г. 

 
Следните нови стандарти, както и изменения и разяснения към съществуващи стандарти, 
издадени от Съвета за Международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от ЕС, са 
влезли в сила за текущия отчетен период: 

  

Изменение на МСС 1 Представяне на финансови отчети и МСС 8 Счетоводни политики, 
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промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки” - Определение за същественост; 

Изменение на МСФО 3 Бизнес комбинации – Определение за бизнес, което е в сила за 
бизнес комбинации, за които датата на придобиване е на или след началото на годишен 
отчетен период, започващ на или след 1 януари 2020 и за придобиване на актив, 
възникващо на или след началото на този период; 

Изменение на  МСФО 9 Финансови инструменти, МСС 39 Финансови инструменти: 
Признаване и оценяване” и МСФО 7 “Финансови инструменти: Оповестяване” – Реформа 
на референтните лихвени проценти; 

Изменение на МСФО 16 Лизинг – Отстъпки от наем, свързани с Covid-19 което е в сила 
най-късно от 1 юни 2020 г. за финансови години, започващи на или след 1 януари 2020 г.; 

Изменения на Референциите към Концептуалната рамка в МСФО. 

       Приемането на тези изменения и разяснения към съществуващите стандарти не е 
довело до съществени промени във финансовия отчет на дружеството. 

 
3.2. Стандарти и изменения на съществуващи стандарти, издадени от СМСС и 
приети от ЕС, които все още не са влезли в сила 

 
Към датата на одобряване на настоящия финансов отчет няма нови 

стандарти, изменения на съществуващи стандарти или разяснения, издадени от 
СМСС и приети от ЕС, които все още не са влезли в сила. 

 
3.3. Нови стандарти и изменения на съществуващи стандарти, издадени от 
СМСС, които все още не са приети от ЕС 

 
Ръководството на дружеството счита, че е подходящо да се оповести, че следните нови или 
ревизирани стандарти, нови разяснения и промени към съществуващи стандарти, които към 
отчетната дата са вече издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти 
(СМСС), но все още не са одобрени за прилагане от Европейската комисия и съответно, не 
са взети предвид при изготвянето на този финансов отчет. Датите на влизане в сила ще 
зависят от решенията за одобрение за прилагане на Европейската комисия. 

 
   МСФО 17 Застрахователни договори. Стандартът влиза в сила за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2021 г., като се позволява по-ранното му прилагане, при 
условие че дружеството прилага също МСФО 15 Приходи по договори с клиенти и МСФО 
9 Финансови инструменти. Стандартът ще замени действащия до този момент стандарт за 
застрахователните договори – МСФО 4. Той установява нов всеобхватен модел за отчитане 
на всички видове застрахователни договори, покриващ всички релевантни счетоводни 
аспекти. Този стандарт не е приложим за дружеството. 

 
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., но все още не 
приети от ЕС; 
 
Годишни подобрения 2018-2020 г. в сила от 1 януари 2022 г., които все още не са приети от 
ЕС; 
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Изменения на МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 16 Реформа на лихвените 
показатели - Фаза 2, в сила от 1 януари 2022 г., които все още не са приети от ЕС. 
 

Изменения на МСФО 4 Застрахователни договори - отлагане на МСФО 9, 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., но все още 
не е приет от ЕС. 

 
Дружеството очаква приемането на тези нови стандарти, изменения на съществуващи 
стандарти и нови разяснения да не окаже съществен ефект върху неговия финансов отчет в 
периода на първоначалното им прилагане. 

 
 
 
 

 
3.4. Мерна база 
 

Настоящият годишен индивидуален финансов отчет е изготвен при спазване на 
принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с оценката на някои 
активи (нематериални дълготрайни активи и инвестиционни имоти) по тяхната справедлива 
стойност към края на отчетния период, доколкото това се изисква от съответните 
счетоводни стандарти и тази стойност може да бъде достоверно установена. Подобни 
отклонения от принципа на историческата цена са оповестени при оповестяване на 
счетоводната политика на съответните места по-нататък.  
Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев, който приема като 
негова отчетна валута за представяне. Данните в индивидуалния финансов отчет и 
приложенията към него са представени в хиляди лева, освен ако нещо друго 
изрично не е указано.  

 
3.5. Оценяване по справедлива стойност 

 
Някои счетоводни стандарти дават възможност за приемане на подход за първоначално и 
последващо оценяване на определени активи и пасиви по тяхната справедлива стойност. За 
някои финансови активи и пасиви счетоводните стандарти изискват заключителна оценка 
по справедлива стойност. Справедливата стойност е цената, която би била получена при 
продажбата на актив или платена при прехвърлянето на пасив в обичайна сделка между 
пазарни участници към датата на оценяване. Тази стойност следва да се определя на 
основния пазар за дружеството, или при липсата на такъв, на най-изгодния, до който то има 
достъп към тази дата. Справедливата стойност на пасив отразява риска от неизпълнение на 
задължението. Когато е възможно, дружеството оценява справедливата стойност на един 
актив или пасив, използвайки борсовите цени на активния пазар, на който той се котира. 
Пазарът се счита за активен, ако сделките за този актив или пасив се извършват с 
достатъчна честота и обем, така че се осигуряват непрекъсната ценова информация. Ако 
няма борсова цена на активен пазар, дружеството използва техники за оценяване, като 
максимално използва подходящи наблюдаеми входящи данни и свежда до минимум 
използването на ненаблюдаемите. Избраната техника на оценяване обхваща всички 
фактори, които пазарните участници биха взели в предвид при ценообразуването на 
сделката. Концепцията за справедливата стойност предполага реализиране на финансовите 
инструменти чрез продажба. В повечето случаи обаче, особено по отношение на текущите 
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търговски вземания и задължения, както и получените кредити, дружеството очаква да 
реализира тези финансови активи и пасиви чрез тяхното цялостно обратно изплащане или 
погасяване във времето. Затова те се представят по тяхната номинална или амортизируема 
стойност. Голямата част от финансовите активи и пасиви са краткосрочни по своята 
същност, поради това тяхната справедлива стойност е приблизително равна на балансовата 
им стойност.  

 
Ръководството на дружеството счита, че при съществуващите обстоятелства, 

представените в индивидуалния отчет за финансовото състояние оценки на нематериалните 
дълготрайни активи и инвестиционни имоти са възможно най-надеждни, адекватни и 
достоверни за целите на финансовата отчетност. 

 
 

3.6. Консолидация 
 
 Към 31 декември 2020 г. дружеството притежава пряко капиталово участие в две –
дъщерни дружества. Чрез едно от дъщерните си дружества има съвместен контрол над 
други две дружества.  Този отчет не представлява консолидиран финансов отчет по смисъла 
на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети. Дружеството изготвя и консолидиран 
годишен финансов отчет в съответствие с МСФО, в който отчет ще е включен и 
настоящият индивидуален годишен финансов отчет. 
 
            3.7. Сравнителни данни 
Дружеството представя сравнителна информация в този индивидуален финансов отчет за 
една предходна година. Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират 
и/или преизчисляват, за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в 
текущата година.  

 

3.8.Съществени счетоводни преценки, приблизителни оценки и предположения 
на ръководството при прилагане на счетоводната  политика 

Изготвянето на индивидуалния финансов отчет съгласно Международните стандарти за 
финансови отчети изисква ръководството да направи преценки, приблизителни оценки и 
предположения, които влияят върху стойността на отчетените активи и пасиви, и 
оповестяването на условни пасиви към датата на финансовия отчет, както и върху 
отчетените приходи и разходи за периода.  

Несигурностите, свързани с направените предположения и приблизителни оценки, 
независимо че същите са базирани  на информацията, която е налична към датата на 
финансовия отчет, биха могли да доведат до фактически резултати, които да изискват 
съществени корекции в балансовите стойности на съответните активи или пасиви в 
следващи отчетни периоди. 

 
Приблизителни оценки и предположения 
Основните предположения, които са свързани с бъдещи и други основни източници на 
несигурности в приблизителните оценки към датата към която е съставен индивидуалния 
финансов отчет, и за които съществува значителен риск да доведат до съществени корекции 
в балансовите стойности на активите и пасивите през следващия отчетен период, са 
посочени по-долу: 
 
Обезценка на вземания 
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Дружеството прилага модела на очакваните кредитни загуби за целия срок на всички 

търговски вземания, използвайки опростения подход, допускан от МСФО 9. 
 
Обезценката на вземанията се отчита чрез корективна сметка за всеки вид вземане. Към 31 
декември 2020 г. ръководството не е отчело загуба от обезценка на вземания.  
 
Определяне на справедливата стойност на инвестиционните имоти  
 
МСФО 13 определя справедливата стойност като цената за продажба на актив или за 
прехвърляне на пасив при обичайна сделка между пазарни участници към датата на 
оценяване на основен (или най-изгоден) пазар при текущи пазарни условия. Справедливата 
стойност според МСФО 13 е продажна цена, независимо дали тази цена е непосредствено 
достъпна или определена чрез друг метод за остойностяване.  
Когато оценява справедливата стойност на инвестиционни имоти, Дружеството използва 
наблюдаеми данни, доколкото е възможно. Справедливите стойности се категоризират в 
различни нива в йерархията на справедливите стойности на базата на входящите данни в 
техниките за оценка, както следва: 
 
 Ниво 1: котирани цени (некоригирани) на активни пазари за сходни активи или пасиви.  
 Ниво 2: входящи данни различни от котирани цени, включени в Ниво 1, които, пряко 

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

 Ниво 3: входящи данни за актива или пасива, които не са базирани на наблюдаеми 
пазарни данни (ненаблюдаеми входящи данни). 

 
Дружеството прилага различни оценъчни техники, които биха били подходящи спрямо 
спецификата на съответните условия и обекти, и за които разполага с достатъчна база от 
входящи данни, като се стреми да използва в максимална степен наличната публично 
наблюдаема информация и респ. – да минимизира използването на ненаблюдаема 
информация.  
То използва и трите допустими подхода, пазарния, приходния и разходния подход, като най-
често прилаганата оценъчна техника е методът на дисконтирани парични потоци на база 
капитализиран доход от наем. 
 
Ако входящите данни, използвани за оценка на справедливата стойност на 
инвестиционните имоти, могат да се категоризират в различни нива от йерархията на 
справедливите стойности, тогава оценката на справедливата стойност се категоризира в 
нейната цялост в това ниво от йерархията на справедливите стойности, чиято входяща 
информация е от значение за цялостната оценка.  
За да определи справедливата стойност на инвестиционния имот, ръководството на 
дружеството използва услугите на независими оценители. 
 

3.9. Функционална валута и валута на представяне 
 
 Функционалната валута на дружеството е валутата, в която се извършват основно 
сделките в страната, в която то е регистрирано. Това е българският лев, който съгласно 
местното законодателство е с фиксиран курс към еврото при съотношение 1 евро = 1.95583 
лв. БНБ определя обменните курсове на българския лев към другите чуждестранни валути, 
използвайки курса на еврото към съответната валута на международните пазари. При 
първоначално признаване, сделка в чуждестранна валута се записва във функционалната 
валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към момента на 
сделката или събитието. Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в 
чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута при прилагате обменния курс, 
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публикуван от БНБ за всеки работен ден. Към 31 декември те се оценяват в български лева 
чрез използването на заключителния обменен курс на БНБ към края на отчетния период. 
Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на сделки в чуждестранна валута, 
или отчитането на сделки в чуждестранна валута по курсове, които са различни, от тези, по 
които първоначално са били признати, се включват в отчета за всеобхватния доход в 
периода на възникването им.  Валутата на представяне във финансовите отчети на 
дружеството също е българският лев. 

Немонетарните отчетни обекти в отчета за финансово състояние, първоначално 
деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута като се 
прилага историческият обменен курс към датата на операцията и последващо не се 
преоценяват по заключителен курс. 
 
 
3.10. Управление на финансовите рискове 
 

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни 
финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите  
парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните 
цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е 
рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на 
другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че 
дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по 
финансовите пасиви. 
 

Ръководството на дружеството има увереност, че разполага с необходимия финансов 
ресурс за обезпечаване на оперативната си дейност, както и за обслужване на финансовите 
си задължения в обозримо бъдеще. 

 
3.10.1. Валутен риск 
 
 Дейността на дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем не е 
изложена на риск от курсови разлики поради това, че стоките и услугите се заплащат на 
доставчиците и се продават на клиентите само в български левове, чийто курс е обвързан с 
този на еврото. 
 
3.10.2. Лихвен риск  
 
 Дружеството е получател на заем, предоставен от свързано лице, чийто лихви са 
фиксирани. Поради тази причина, ръководството на дружеството не счита, че са налице 
условия за съществена промяна в договорените лихвени проценти, които да доведат до 
допълнителни финансови рискове в резултат на ползваните към 31 декември 2020 г., заеми. 
 
3.10.3. Ценови риск  
 
 Цените на услугите, които дружеството предоставя, са съобразени с пазарните условия 
в страната.  
 
3.10.4. Кредитен риск 
 
 Дружеството събира регулярно своите вземания от клиенти по банков път на основата 
на сключени договори, поради което ръководството не счита, че съществуват значими 
кредитни рискове.  
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3.10.5. Ликвиден риск 
 
  Ръководството на дружеството счита, че поддържа достатъчно свободни парични 
наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност и погасяване на задълженията на 
дружеството в договорените срокове. 
 
 
 
3.11. Дефиниция и оценка на елементите на Отчета за финансово състояние 
 
3.11.1. Дълготрайни материални активи – Имоти, машини и оборудване 
 
 Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от 
покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и 
намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки. Дружеството е 
възприело стойностна граница от 700 лв. при определяне на даден актив като дълготраен.  
 
 Последващите разходи, които водят до подобрение в състоянието на актива, над 
първоначално оценената стандартна ефективност или до увеличаване на бъдещите 
икономически изгоди, се капитализират в стойността на актива. Всички други последващи 
разходи се признават текущо в периода, в който са направени. 
 
 Преносните стойности на дълготрайните материални активи подлежат на преглед за 
обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че 
тази стойност би могла да се отличава трайно от възстановимата им стойност. Ако са 
налице такива индикатори, че приблизително определената възстановима стойност е по-
ниска от тяхната преносна стойност, то последната се коригира до възстановимата стойност 
на активите. Загубите от обезценка се отчитат в отчета за всеобхватния доход, освен ако за 
дадения актив не е формиран преоценъчен резерв. Тогава обезценката се третира като 
намаление на този резерв, освен ако тя не надхвърля неговия размер, като тогава 
превишението се включва като разход в отчета за всеобхватния доход.  
 
3.11.2. Дълготрайни нематериални активи 

 
 Първоначално дружеството е оценявало дълготрайните нематериални активи по цена на 
придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени 
по придобиването им и намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните 
обезценки. Преносната стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за 
обезценка, когато са налице събития, или промени в обстоятелствата, които посочват, че 
преносната им стойност би могла да надвишава възстановимата им стойност. Тогава 
обезценката се включва като разход в отчета за всеобхватния доход. Считано от 1 януари 
2013 г. дружеството промени счетоводната си политика по отношение на една група от 
дълготрайните си нематериални активи. Те се оценяват по справедлива стойност към края 
на отчетния период. Дружеството следва да оценява тези нематериални активи по 
справедливата стойност като използва борсовите цени на активен пазар за подобни активи. 
В случай, че не съществува организиран пазар дружеството определя справедливите 
стойности, като използва техники за оценяване. Тези техники за оценяване включват 
модели на базата на настоящата стойност и дисконтираните парични потоци, сравнение с 
подобни инструменти, за които съществуват наблюдаеми пазарни цени, модели за 
оценяване на опции и други модели.  
 
3.11.3. Инвестиционни имоти 
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 Инвестиционни са тези имоти, които се използват от страна на дружеството с цел 
получаване на приходи от наем. Първоначално инвестиционните имоти се оценяват по цена 
на придобиване, а последващо - по справедлива стойност. Оценката по справедлива 
стойност се прави от независими, лицензирани оценители, като се използват текущите 
пазарни цени за подобни имоти със същото местонахождение и състояние. Разликата от 
извършената преоценка до справедливата стойност на имота се посочва като приход или 
разход от преоценки в отчета за всеобхватния доход. На инвестиционните имоти, отчитани 
по справедлива стойност не се начисляват амортизации. 

Разходите за ремонти и поддръжка се признават за текущи в периода, през който са 
направени. Извършени последващи разходи, свързани с инвестиционните имоти, които 
имат характер на подмяна и/или добавяне на определени възлови части/компоненти, или на 
преустройство и реконструкция, се капитализират към балансовата стойност на съответния 
актив /имот/ при условие, че отговарят на критериите за признаване на инвестиционен 
имот. Същевременно, неамортизираната част на заменените компоненти се изписва от 
балансовата стойност на активите и се признава в текущите разходи за периода на 
преустройството.  

Инвестиционните имоти се отписват от отчета за финансовото състояние, когато се 
извадят трайно от употреба и не се очакват от тях бъдещи стопански изгоди или се 
продадат. Печалбите или загубите от продажби на инвестиционните имоти се определят 
чрез сравняването на приходите от продажбата и балансовата стойност на актива към 
датата на продажбата. 

 
 

 
      3.11.4. Оперативен лизинг 

  
Лизинг, при който наемодателят продължава да притежава съществената част от 

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

Приход от наеми от оперативен лизинг на инвестиционни имоти 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.  

 
3.11.4. Инвестиции в дъщерни дружества 
 
 Дъщерни дружества са тези, които се контролират от дружеството-майка. Контролът се 
проявява, когато дружеството-майка упражнява права върху променлива възвращаемост от 
своето участие в дъщерното дружество и има способност да оказва влияние върху тази 
възвращаемост посредством властта си. В индивидуалния финансов отчет на дружеството 
тези инвестиции се оценяват по цена на придобиване, намалена с разходите за обезценка, 
ако това се налага.  
 
Дългосрочната инвестиция, под формата на дялове в дъщерно дружество е представена във 
индивидуалния финансов отчет на дружеството по цена на придобиване (себестойност), 
която представлява справедливата стойност на възнаграждението, което е било платено, 
включително преките разходи по придобиване на инвестицията, намалена с натрупаната 
обезценка.  
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Притежаваната от дружеството инвестиция в дъщерно дружество подлежи на ежегоден 
преглед за обезценка. При установяване на условия за обезценка, същата се признава в 
отчета за всеобхватния доход.  
При покупка и продажба на инвестиции в дъщерни дружества се прилага датата на 
сключване на сделката.  
Инвестициите се отписват, когато се прехвърлят правата, които произтичат от тях, на други 
лица при настъпването на правните основания за това и по този начин се загубва контрола 
върху стопанските изгоди от съотвения конкретен тип инвестиции. Печалбата/загубата от 
продажбата им се представя съответно към финансови приходи или финансови разходи в 
отчета за всеобхватния доход. 
 
3.11.5. Материални запаси 

 
 При тяхната покупка материалните запаси са оценявани по цена на придобиване. 
Оценката на потреблението им се извършва по метода на средно претеглената цена. В края 
на годината те се оценяват по по-ниската между цената на придобиване и нетната им 
реализируема стойност. 

 
3.11.6. Финансови инструменти 
 
  
Финансови активи 
Първоначално признаване и оценяване 
Финансовите активи се класифицират при първоначалното признаване по начина, по който 
се оценяват впоследствие – по амортизируема стойност, по справедлива стойност през друг 
всеобхватен доход или по справедлива стойност през печалбите и загубите.  
Класификацията на финансовите активи при първоначалното признаване зависи от 
характеристиките на договорените парични потоци на финансовия инструмент и от бизнес 
модела за управление на финансовите активи.  
Търговските вземания, които не съдържат съществен финансиращ елемент се оценяват по 
цената на сделката, определена съгласно МСФО 15 Договори с клиенти.  
 
За да бъде класифициран даден финансов актив и да бъде оценен по амортизируема 
стойност, той трябва да генерира парични потоци, които представляват единствено 
плащания по главница и лихва върху непогасената част на главницата.  
 
Бизнес моделът на Дружеството за управление на финансовите активи се отнася до това как 
Дружеството управлява финансовите си активи, за да генерира парични потоци. Бизнес 
моделът определя дали паричните потоци ще бъдат получени в резултат на получаване на 
договорените парични потоци, от продажбата на финансовия актив или от двете.   
 
Последващо оценяване 
За целите на последващото оценяване, финансовите активи на дружеството се 
класифицират в категорията - Финансови активи по амортизируема стойност (дългови 
инструменти). 
 
Финансови инструменти по амортизируема стойност (дългови инструменти) 
Тази категория е най-съществената за Дружеството. Дружеството оценява финансови 
активи по амортизируема стойност, ако са изпълнени следните две условия:  

• Финансовият актив е държан в рамките на бизнес модела с цел да се получават 
договорните парични потоци, и  
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• Договорните условия на финансовия актив водят до парични потоци на определени 
дати, които представляват единствено палащания на главница и лихви върху 
непогасената главница.  

Финансовите активи по амортизируема стойност последващо се оценяват като се използва 
метода на ефективния лихвен процент и се тестват за обезценка. При отписване на актива, 
при изменение или при обезценка, възникналите печалби или загуби се признават в 
печалбите и загубите.  
Финансовите активи по амортизируема стойност на Дружеството включват търговски и 
други вземания, в т.ч. и вземания по предоставени заеми. 
 
 
Обезценка на финансови активи 
Дружеството признава провизии за очаквани кредитни загуби за всички дългови 
инстлументи, различни от такива, които се отчитат по справедлива стойност през печалби и 
загуби. Очакваните кредитни загуби се основават на разликата между договорените 
парични потоци, дължими в съответствие с договора и всички парични потоци, които 
Дружеството очаква да получи, дисконтирани с приблизителната величина на 
първоначалния ефективен лихвен процент. Очакваните парични потоци включват парични 
потоци от продажба на обезпечения или други кредитни подобрения, които са неразделна 
част от договорните условия.  
 
Очакваните кредитни загуби се признават на два етапа. За кредитни експозиции, за които 
няма съществено увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, очаквани 
кредитни загуби се признават за кредитни загуби в резултат на неизпълнение на условията 
на финансов актив, които са възможни в рамките на следващите 12 месеца. За кредитни 
експозиции, за които вече е налице съществено увеличение на кредитния риск след 
първоначалното признаване, се изисква провизия за кредитни загуби за целия остатъчен 
живот на експозицията, без значение от времето на неизпълнението на условията на актива.  
 
За търговски вземания, Дружеството прилага опростения метод за изчисление на 
очакваните кредитни загуби. Следователно, Дружеството не следи измененията в кредитния 
риск, а признава провизия за загуба за целия остатъчен живот към края на всеки отчетен 
период.  
 
Дружеството прилага метода на процента загуба, който се основава на статистика на 
историческите данни за процента на отписаните вземания и активи по договори, коригиран 
с корекция, отразяваща съществуващи в момента условия и очаквания за следващите 
периоди.  
 
Дружеството приема, че е налице неизпълнение на условията за даден финансов актив, 
когато забавянето на договорените парични потоци е над 90 дни. В определени случаи 
обаче, Дружеството може да прецени, че има неизпълнение на условията на даден актив, 
когато съществува вътрешна или външна информация, която да предполага, че не е 
вероятно Дружеството да получи всички дължими договорни суми преди да се вземат 
предвид всякакви обезпечения, дадени на Дружеството.  Даден финансов актив се отписва, 
когато няма разумни очаквания за получаване на договорените парични потоци.  
 
Финансови пасиви 
Първоначално признаване и оценяване  
Всички финансови пасиви се признават първоначално по справедлива стойност, като 
заемите и задълженията се признават по справедлива стойност, намалена с разходите по 
сделката.  
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Финансовите пасиви на Дружеството включват търговски и други задължения, в това число 
и по  заеми.  
 
 
Последващо оценяване 
Последващото оценяване на финансовите пасиви зависи от тяхната класификация.  
 
 
Заеми и задължения  
Тази категория е най-използваната от Дружеството. След първоначалното признаване, 
лихвоносни заеми и задължения последващо се оценяват по амортизируема стойност като 
се използва метода на ефективния лихвен процент. Печалбите и загубите се признават, 
когато пасивите се отписват и когато, преди да са отписани се амортизират в резултат на 
прилагане на метода на ефективния лихвен процент през периода.   
Амортизираната стойност се изчислява като се вземат под внимание каквито и да било 

дисконти или премии при придобиването, както и такси или разходи, които представляват 

неразделна част от ефективния лихвен процент. Амортизацията се включва като финансов 

разход в отчета за всеобхватния доход. 

Финансовите пасиви се отписват, когато задължението бъде погасено, или прекратено, или 

изтече. Когато съществуващ финансов пасив бъде заменен с друг от същия кредитодател 

при по същество различни условия, или условията на съществуващ пасив бъдат 

съществено променени, тази размяна или модификация се третира като отписване на 

първоначалния пасив и признаване на нов. Разликата в съответните балансови суми се 

признава в отчета за всеобхватния доход. 

 
 
Нетиране  
Финансови активи и финансови пасиви се нетират и нетната стойност се признава в отчета 
за финансовото състояние ако съществува изпълнимо правно основание за нетиране и е 
налице намерение уреждането на актива и пасива да стане на нетна база, да се реализира 
актива и да се погаси пасива едновременно.  
 
 (а) Търговски и други вземания  
 
 Търговските и други вземания са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези 
деноминирани в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември 
2020 г. 

 
 Търговските вземания представляват безусловно право на дружеството да получи 

възнаграждение по договори с клиенти и други контрагенти (т.е. то е обвързано само 
изтичане на време преди изплащането на възнаграждението). 
 

Търговските вземания се представят и отчитат първоначално по справедлива 

стойност на база цената на сделката, която стойност е обичайно равна на фактурната им 

стойност, освен ако те съдържат съществен финансиращ компонент, който не се начислява 

допълнително. В този случай те се признават по сегашната им стойност, определена при 

дисконтова норма в размер на лихвен процент, преценен за присъщ на длъжника. 
 

Дружеството държи търговските вземания единствено с цел събиране на 
договорни парични потоци и ги оценява последващо по амортизирана стойност, намалена 

с размера на натрупаната обезценка за очаквани кредитни загуби. Обезценката на 
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вземанията се начислява чрез съответна корективна сметка за всеки вид вземане. 
  

Дружеството прилага модела на очакваните кредитни загуби за целия срок на 
всички търговски вземания, използвайки опростения подход, допускан от МСФО 9, и на 
база матричен модел за процента на загубата. Този модел се основава на статистика на 
историческите данни за процента на отписаните вземания, коригиран с корекция, 
отразяваща съществуващи в момента условия и очаквания за макроикономическите 

показатели за следващите периоди.  
Дружеството приема, че е налице неизпълнение на условията за даден финансов актив, 

когато забавянето на договорените парични потоци е над 90 дни. В определени случаи 
обаче, Дружеството може да прецени, че има неизпълнение на условията на даден актив, 
когато съществува вътрешна или външна информация, която да предполага, че не е 
вероятно Дружеството да получи всички дължими договорни суми преди да се вземат 
предвид всякакви обезпечения, дадени на Дружеството.  Даден финансов актив се отписва, 
когато няма разумни очаквания за получаване на договорените парични потоци.  
 
 (б) Парични средства и еквиваленти 
 
 Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните 
средства, деноминирани в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 
декември 2020 г. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и 
паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки, в каса, както и 
невъзстановените суми в подотчетни лица. 
Паричните средства включват касовите наличности и наличностите по разплащателните 

сметки, а паричните еквиваленти - депозити в банки с оригинален матуритет до три месеца 

и средствата на депозитите с по-дълъг матуритет, които са свободно разполагаеми за 

дружеството съгласно условията на договореностите с банките по време на депозита. 

 

Обезценка на пари и парични еквиваленти 

Приблизителната оценка на обезценката на пари и парични еквиваленти съгласно МСФО 9 
се изчислява на база на 12-месечната очаквана загуба и отчита краткия матуритет на 
експозициите. Дружеството счита, че неговите пари и парични еквиваленти се съхраняват в 
банки, които имат висок кредитен рейтинг на база на външни кредитни рейтинги, поради 
което е оценило, че това не води до ефективна обезценка, съгласно изискванията на 
счетоводния стандарт. 

 
     (в) Задължения към доставчици и други задължения  

 
Търговските и другите текущи задължения в индивидуалния отчет за финансово състояние 

се представят по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се 

приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу 

получените стоки и услуги. В случаите на разсрочени плащания над обичайния кредитен 

срок, при които не е предвидено допълнително плащане на лихва или лихвата значително 

се различава от обичайния пазарен лихвен процент, задълженията се оценяват 

първоначално по тяхната справедлива стойност на база сегашната им стойност при 

дисконтова норма, присъща за дружеството, а последващо – по амортизирана стойност. 
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(г) Лихвоносни заеми и други привлечени финансови ресурси 
 
Всички заеми и други привлечени финансови ресурси първоначално се признават и 
оценяват по себестойност (номинална сума), която се приема за справедлива стойност на 
полученото по сделката, нетно от преките разходи, свързани с тези заеми и привлечени 
ресурси. След първоначалното признаване, лихвоносните заеми и други привлечени 
ресурси, последващо се оценяват по амортизируема стойност като се използва метода на 
ефективния лихвен процент. Амортизируемата стойност е изчислена като са взети предвид 
всички видове такси, комисионни и други разходи. Печалбите и загубите се признават в 
отчета за всеобхватния доход като финансови приходи или разходи (лихва) през периода на 
амортизация или когато задълженията се отпишат. 
Лихвоносните заеми и други привлечени финансови ресурси се класифицират като текущи, 
освен ако и за частта от тях, за която дружеството има безусловно право да уреди 
задължението си в срок над 12 месеца от датата на индивидуалния отчет за финансово 
състояние.   
 
3.11.7. Регистриран капитал 
 
 Регистрираният основен капитал се представя до размера на записаните и действително 
платените акции. В Търговския регистър основният капитал се вписва до размера на 
записания от акционерите като се определя срок не по-дълъг от две години за пълното му 
внасяне. Основният капитал, регистриран в резултат на апортна вноска се оценява по 
стойността, приета от общото събрание на акционерите, която не може да бъде по-висока от 
тази на апортната вноска, определена от назначените специално за случая лицензирани 
оценители. 

Акционерите на дружеството отговарят за неговите задължения до размера на 
своето акционерно участие в капитала на дружеството и могат да претендират връщане на 
това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност. Акционерният 
капитал е оценен  по номиналната стойност на издадените акции.   
 
 
 
3.11.8. Премии/(отбиви) от емисии на акции 
 
 Премиите или отбивите от емисии на акции представляват разликата между 
емисионната стойност и номиналната стойност на емитираните и действително заплатените 
акции. Премиите и отбивите от емисии на акции се представят нетно от преките разходи по 
предлагането на емисията от акции. 
 
3.11.9. Задължения към наети лица 
 
 (а) Планове за дефинирани вноски 
 
 Правителството на България носи отговорността за осигуряването на пенсии по планове 
за дефинирани вноски. Дружеството следва да начисли в отчета за всеобхватния доход и да 
преведе сумите по плановете за дефинирани вноски в периода на възникването им. 
 
 (б) Платен годишен отпуск 
 
 Дружеството признава като задължение недисконтираната сума на оценените разходи 
по платен годишен отпуск, очаквани да бъдат заплатени на служителите в замяна на труда 
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им за изминалия отчетен период. 
 
 (в) Дефинирани доходи при пенсиониране 
 
 В съответствие с изискванията на Кодекса на труда, при прекратяване на трудовия 
договор на служител, придобил право на пенсия, дружеството му изплаща обезщетение в 
размер на две брутни заплати, ако натрупаният трудовия стаж в дружеството е по-малък от 
десет години, или шест брутни заплати, при натрупан трудов стаж в дружеството над десет 
последователни години.  
 
3.12. Амортизация на дълготрайните активи 
 
 Дружеството преценява кои дълготрайни материални и нематериални активи имат 
ограничен и неограничен полезен живот на използването им. Амортизациите на 
дълготрайните материални и нематериални активи, които имат ограничен полезен  живот са 
начислявани, като последователно е прилаган линейният метод. Амортизация не се 
начислява и на тези дълготрайни нематериални активи, които ръководството е преценило, 
че полезният им живот не може да бъде дефиниран. За подобни активи се прави ежегоден 
преглед и ако се установи, че има условия техният полезен живот да бъде дефиниран, те се 
включват в амортизационния план, което се третира като промяна в приблизителна 
счетоводна оценка. Амортизационните норми, изразени в години, се определят от 
ръководството въз основа на очаквания полезен живот по групи активи. В края на всеки 
отчетен период ръководството на дружеството прави преглед на остатъчния полезен живот 
на активите и на преносните им стойности, с цел да провери за наличието на индикации за 
обезценка и/или необходимост от промяна на амортизационните норми. По групи активи са 
прилагани следните норми, изразени в години полезен живот: 
 

Групи дълготрайни активи 2020 г. 2019 г.
 
Компютърна техника 2 – 4 2 – 4 
Транспортни средства 4 4 
Стопански инвентар 6 – 7 6 – 7 
Програмни продукти 2 – 5 2 – 5 

 
 
 
 
3.13.  Приходи  
 
Признаване на приходи по договори с клиенти 
 
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. 
 

Договор с клиент е налице само когато при влизането му в сила той: а) има 

търговска същност и мотив, б) страните са го одобрили и се ангажирали да го изпълнят, в) 

има дефинирани права на всяка страна, г) условията за плащане могат да бъдат 

идентифицирани, и д) 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 релевантни факти и обстоятелства по 

сделката. 
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При първоначалната оценка на договорите си с клиенти дружеството прави 
допълнителен анализ и преценка дали обещаните стоки и/или услуги във всеки отделен 
договор трябва да бъдат отчетени като едно и/или повече задължения за изпълнение. 

Всяко обещание за прехвърляне на стоки и/или услуги, които са разграничими 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.  

Когато при изпълнение на задълженията за изпълнение участва друга страна, 

дружеството определя дали тя действа в качеството на принципал или агент като оценява 

естеството на обещанието си към клиента: да предостави самостоятелно определените 

стоки или услуги (принципал) или да се уреди друга страна да ги предоставя (агент).  

Дружеството е принципал и признава приход като брутната сума на 

възнаграждението, ако контролира обещаните стоки и/или услуги преди да ги прехвърли 

към клиента. Ако, обаче, дружеството не получава контрол върху обещаните стоки и/или 

услуги и неговото задължение е единствено да организира трета страна да предостави тези 

стоки и/или услуги, то дружеството е агент и признава приходите от сделката в размер на 

нетната сума, която задържа за предоставените като агент услуги. 

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.   

След първоначалното признаване, търговските вземания се подлагат на преглед за 
обезценка в съответствие с правилата на МСФО 9. 

 
Приходи от оперативен лизинг  
 

Приходите от наем се признават на линеен принцип за периода, за който ефективно се 
отнасят получените и/или подлежащите за получаване суми на наема. Предплатените наеми 
се признават първоначално като получен аванс в индивидуалния отчет за финансовото 
състояние и се включват в текущите приходи в периода, за който са предплатени. 

Други приходи 

Другите приходи, отчитани от дружеството, са свързани с допълнителните режийни 
разходи, свързани с функционирането и поддържането на отдадените на оперативен лизинг 
инвестиционни имоти, които са договорени с конкретните наематели. 

 
 
Финансови приходи 
 
 Финансовите приходи се състоят от приходи от лихви. Те се начисляват текущо, на база 
на договорения лихвен процент, сумата и срока на вземането, за което се отнасят. 
Представят се в отчета за всеобхватния доход в периода на възникването им.  

 
Печалбите или загубите, възникващи от промяната в справедливата стойност на 
инвестиционните имоти се представят на отделен ред в отчета за всеобхватния доход за 
периода, през който възникват. 
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Разходи 
 

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база 
принципите на начисляване и съпоставимост, и до степента, до която това не би довело за 
признаване на активи/пасиви, които не отговарят на определенията за такива съгласно 
МСФО. 

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за 
периода, през който договорите за които се отнасят, се изпълняват. 

Загубите, възникнали в резултат на преоценка на инвестиционни имоти до 
справедлива стойност се представят на отделен ред в отчета за всеобхватния доход. 

Финансовите разходи се включват в отчета за всеобхватния доход, когато 
възникнат, като се посочват отделно от финансовите приходи и се състоят от разходи за 
лихви по получени заеми и банкови такси. 
 
 Приходите и разходите за лихви се начисляват текущо, на база на договорения лихвен 
процент, сумата и срока на вземането или задължението, за което се отнасят. Те се 
начисляват в отчета за всеобхватния доход в периода на възникването им. Финансовите 
приходи и разходи се представят в отчета за всеобхватния доход компенсирано. 
 
 
3.15. Данъчно облагане 
 
 Съгласно българското данъчно законодателство за 2020 г. дружеството дължи 
корпоративен подоходен данък в размер на 10 % върху облагаемата печалба, като за 2019 г. 
той също е бил 10 %. За 2021 г. данъчната ставка се запазва също 10 %. Дружеството 
прилага балансовия метод на задълженията за отчитане на временните данъчни разлики, 
при който те се установяват чрез сравняване на балансовата стойност с данъчната основа на 
активите и пасивите. Ефектите от временни данъчни разлики, които са в резултат на 
начислените приходите и разходите се признават за сметка на печалбата или загубата. 
Ефектите от временни данъчни разлики, които се отнасят до другите всеобхватни доходи се 
признават за тяхна сметка. Установените отсрочени данъчни активи и пасиви се 
компенсират и данъчният ефект се изчислява чрез прилагане на данъчната ставка, която се 
очаква да бъде приложена при тяхното обратно проявление в бъдеще. Отсрочените данъчни 
задължения се признават при всички случаи на възникване, а отсрочените данъчни активи, 
само до степента, до която ръководството счита, че е сигурно, че дружеството ще реализира 
печалба, за да ги използва в бъдеще. 
 
 
3.16. Дивиденти и печалба или загуба на акция 
 
 Дивидентите се признават като намаление на нетните активи на дружеството и текущо 
задължение към акционерите в периода, в който е възникнало правото им да ги получат. 

Печалбата или загубата на акция се изчисляват като се раздели печалбата или загубата 
за периода и която подлежи на разпределение между акционерите, притежатели на 
обикновени акции, на средно-претегления брой на държаните обикновени акции за 
периода.  
 Средно-претегленият брой акции представлява броят на държаните обикновени акции в 
началото на периода, коригиран с броя на обратно изкупените обикновени акции и на 
новоиздадените такива през периода, умножен по средно-времевия фактор. Този фактор 
изразява броя на дните, през които конкретните акции са били държани, спрямо общия 
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брой на дните през периода. 
 
 
3.17. Свързани лица 
 
 За целта на изготвянето на настоящия индивидуален финансов отчет акционерите, 
дъщерните дружества, други дружества под общ контрол и служителите на ръководни 
постове (ключов управленски персонал), както и близки членове на техните семейства, 
включително и дружествата, контролирани от всички гореизброени лица, се третират като 
свързани лица. 
 
 
4. Дълготрайни материални активи 
 

 Машини и 
оборудване 

 
хил.лв. 

Стопански 
инвентар и 
оборудване 

хил. лв. 

Общо 
ДМА 

 
хил. лв. 

    
Отчетна стойност:    
Салдо на 1 януари 2020 г. 76 35 111 
Постъпили за периода 1 - 1 
Салдо на 31 декември 2020 г. 77 35 112 
    
Натрупана амортизация:    
Салдо на 1 януари 2020 г. 3 1 4 
Амортизация за периода 15 5 20 
Салдо на 31 декември 2020 г. 18 6 24 
    

Балансова стойност на 31 
декември 2020 г. 

 
                59 

 
29 

 
88 

 
 
 
 

 
 

Машини и 
оборудване 

 
хил.лв. 

Стопански 
инвентар и 
оборудване 

хил. лв. 

Общо 
ДМА 

 
хил. лв. 

    
Отчетна стойност:    
Салдо на 1 януари 2019 г. - - - 
Постъпили за периода 76 35 111 
Салдо на 31 декември 2019 г. 76 35 111 
    
Натрупана амортизация:    
Салдо на 1 януари 2019 г. - - - 
Амортизация за периода 3 1 4 
Салдо на 31 декември 2019 г. 3 1 4 
    

Балансова стойност на 31 
декември 2019 г. 

 
                73 

 
34 

 
107 
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5. Инвестиционни имоти  
 Инвестиционния имот представлява земя и сграда, представляващи Логистичен Център 

в гр. Дебелец. До 31.12.2017 г. дружеството е отчитало този актив като актив за собствено 
ползване.  След тази дата с оглед на сключен дългосрочен договор за наем с друго 
търговско дружество, ръководството прекласифицира този актив  като инвестиционен имот, 
съгласно МСС 40. 

Отчитания до 1 януари 2018 г. Логистичен център като собствен дълготраен актив е 
прекласифициран в инвестиционен имот по балансовата му стойност в размер на 8, 107 хил. 
лева към тази дата. Към 31 декември 2018 г. неговата стойност е 7,952 хил. лв. 

След изготвена оценка от независим оценител към 31 декември 2020 г. неговата 
справедлива стойност е определена в размер на 7,839 хил. лева (2019 г. - 7,927 хил. лв.). 

 
 

Равнението на справедливата стойност на инвестиционният имот е представено по-
долу в хил. лева: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 
    

Салдо към 1 януари 7 927  7 952 
Преоценка (88)  (25) 
Салдо към 31 декември 7 839  7 927 

 
Направената преоценка на инвестиционния имот е ежегодна и се дължи на 
прилагането на модела на справедливата стойност по МСС40. Оценката по 
справедлива стойност се прави веднъж годишно, към датата на всеки годишен 
финансов отчет. За да определи справедливата стойност на инвестиционния имот, 
ръководството използва услугите на независими оценители. 

 
Оценъчните техники, приложени при определянето справедливата стойност на 
инвестиционния имот на дружеството съответстват на ниво 3 от въведената с 
МСФО 13 Йерархия на справедливите стойности. 
Справедливата стойност на инвестиционния имот е определена на база оценка, 
изготвена от независим оценител при претегляне на различните оценителски методи 
в зависимост от вероятността за сбъдване на заложените допускания при прилагане 
на въведената от МСФО 13 презумпция за определяне на справедливата стойност на 
база на пазарните очаквания за максимизиране на стойността на актива в 
зависимост от употребата му. Съответно основна тежест при оценката на 
инвестиционния имот се дава на приходния метода (метод на капитализиране на 
дохода) спрямо разходния метод (метод на възстановителната стойност). 
 
Значимите ненаблюдаемите входящи данни при използвания приходен подход са 
следните: коефициент за площ; коефициент за местоположение; коефициент за 
идеални части земя; коефициент за състояние и функционалност; коефициент за 
пазарна реализация; коефициент за незаетост.  
 
Взаимовръзката между ненаблюдаемите входящи данни и справедливата стойност 
се изразява в следното – при повишаване на изброените коефициенти се повишава и 
пазарната стойност на инвестицонния имот. 
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Следните суми, свързани с инвестиционният имот са представени в 
индивидуалния отчет за всеобхватния доход: 
 

 31.12.2020  31.12.2019 
    
Приходи от преоценка -  - 
Разходи за обезценка  (88)  (25) 
Приходи от наем 271  271 
 183  246 

 
Върху инвестиционния имот има вписани договорни ипотеки във връзка със 

сключения на 09.03.2018 г. договор за новация с „Уникредит Булбанк“ АД, 
оповестен в т. 11. 
 
Преките оперативни разходи, свързани с този имот (като например данъци по 
ЗМДТ) са в размер на 20 хил. лева. Инвестиционният имот е изцяло отдаден под 
наем по договор за оперативен лизинг с един наемател със срок на договора до 
01.09.2027 г. Очакваните минимални лизингови постъпления по него за оставащия 
наемен срок са както следва: до 1 година - 271 хил. лева и от 1 до 5 години – 1 355 
хил. лв.  
 
 
6. Дълготрайни нематериални активи 
 

 Права върху 
търговка 

марка 
хил. лв. 

Разходи за 
придобиване 

на ДНА 
хил. лв. 

Общо 
ДНА 

 
хил. лв. 

Отчетна стойност    
Салдо на 1 януари 2019 г. 1,141 - 1,141 
Обезценени през периода (17) - (17) 
Излезли  през периода - - - 
Салдо на 31 декември 2019 г. 1,124 - 1,124 
Обезценени през периода (315) - (315) 
Излезли  през периода - - - 
Салдо на 31 декември 2020 г. 809 - 809 
    
    
Балансова стойност на 31 
декември 2020 г. 

 
809 

 
- 

 
809 

    
Балансова стойност на 31 
декември 2019 г. 

 
1,124 

 
- 

 
1,124 

 
 В съответствие с направената промяна в счетоводната политика, считано от 1 
януари 2013 г., в дружеството ежегодно се извършва оценка на правата по 
лицензионни договори, съгласно, които са предоставени сублицензионни права 
върху търговска марка. За да се определи справедливата стойност на 
сублицензионни права върху търговска марка към 31 декември 2019 г., дружеството 
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е използвало професионалната оценка на независим оценител.  В настоящия 
финансов отчет дълготрайния нематериален актив е представен по справедлива 
стойност в размер на 809 хил.лева  В резултат на приетата с протокол на СД от 
29.03.2021 г. оценка на търговската марка, дружеството отчита загуба от преоценка 
в размер на 315 хил.лева за отчетната 2020 г. 
  
7. Инвестиции в дъщерни дружества 
 
 Към 31 декември 2020 г. инвестициите в дъщерни дружества са представени както 
следва: 
 
 31.12.2020 

хил. лв. 
31.12.2019 

хил. лв. 
 
ЦБА Свищов – ЕООД, 100 % участие 1,047 1,047 
Ес пи ем ин ЕАД –100% участие (от 29.04.2020 г.) 120 - 
Общо 1,167 1,047 

 
През м.04.2020 г. бе финализирана покупката на новото дъщерно дружество – Ес Пи 
Ем Ин ЕАД след полученото разрешение за концентрация от КЗК № 153/13.03.2020 
г. 
Новопридобитата инвестиция е отчетена по цена на придобиване, която включва 
освен договорената продажна цена и таксата, дължима на КЗК за произнасяне по 
концентрацията. 

 
8. Вземания и предоставени аванси 
 

 31.12.2020 
хил. лв. 

31.12.2019 
хил. лв. 

 
Вземания от клиенти 120 114 
Присъдени вземания 5 5 
 125 119 

 
 
Вземанията от клиенти са с договорен падеж обичайно от 60 дни. Към края на годината не 
са признати разходи за очаквани кредитни загуби на същите. 
 
9. Парични средства и парични еквиваленти 
 

 31.12.2020 
хил. лв. 

31.12.2019 
хил. лв. 

 
Парични средства в лева 8 65 
 8 65 

 
 
10. Регистриран капитал и резерви 

 
 Към 31 декември 2020 г. регистрирания капитал на дружеството се състои от 2,020 хил. 
бр. безналични, обикновени, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас, 
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всяка от които с номинална стойност от 1 лев. Капиталът на дружеството е формиран от 
следните три емисии от акции: 
 
 10.1. Акции на обща стойност за 200 хил. лв., емитирани от акционерите-учредители 
през юли 2006 г. 
 
 10.2. Акции на обща стойност от 16,100 хил. лв., издадени през юни 2007 г. срещу 
заменените дялове в три търговски дружества, които са апортирани от техните собственици 
в основния капитал на дружеството. Оценката на апортираните дялове е извършена от три 
вещи лица, които са били назначени от съда по реда на Търговския закон. При извършване 
на оценката вещите лица са приложили пазарния метод за определяне стойността на 
апортираните дялове. Ръководството на дружеството допълнително е поръчало 
извършването на оценка на апортираните дялове и на две независими оценителски 
дружества. Лицензираните оценителите са приложили Метода на пазарните анализи и 
Метода на капитализиране на дохода. 
 
 Крайните заключения за стойността на апортираните дялове в основния капитал на 
дружеството са както следва: 
 

 
Търговско дружество 

 
Брой 

дялове 

Оценка на дяловете 
От независими 

оценители 
По съдебна 
регистраци

я 
  хил. лв. хил. лв. 
    
ЦБА Велико Търново 1,220 7,334 6,371 
ЦБА Русе 1,480 6,916 6,519 
ЦБА Габрово 880 3,445 3,210 
Общо 3,580 17,695 16,100 

 
10.3. През ноември 2007 г. основният капитал на дружеството е увеличен от 16,300 хил. 

лв. на 20,200 хил. лв. чрез първично публично предлагане на Българската фондова борса. 
Емитирани са нови 3,900 хил. броя акции. 

Номиналната стойност на една продадена акция от увеличението на капитала е един 
лев, а емисионната стойност на една продадена акция е 3,70 лв. В резултат на това 
дружеството е реализирало премии от емисията на акции в брутен размер на 10,530 хил. 
лева. 

На 18.07.2016 г. с решение на ОСА на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД е увеличена 
номиналната стойност на емитираните от „ЦБА Асет Мениджмънт” АД акции от 1 (един) 
лев на 10 (десет) лева и съответно е намален броя на тези акции от 20 200 000 на 2 020 000 
при запазване на досегашния размер на капитала - 20 200 000 лева. 
  През октомври 2016 г. ОС на акционерите взе решение да бъде намален капитала на 
„ЦБА Асет Мениджмънт”АД от 20 200 000  (двадесет милиона и двеста хиляди лева) на 2 
020 000 (два милиона и двадесет хиляди лева) по реда на чл.200, т.1 от Търговския Закон, 
посредством намаляване на номиналната стойност на издадените от Дружеството акции от 
10 (десет) лева на 1 (един) лев. 

 
 
 
 
Към 31 декември 2020 г. структурата на капитала, изразен в брой акции на дружеството 

е следната: 
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 31.12.2020 
брой 

акции 

31.12.2020 
в процент 

 
Красимир Гърдев   706 890 34.99 
Радослав Владев 716 242 35.46 
Ивайло Маринов 161 574 8.00 
Други акционери 435 294 21.55 
Общо емитирани и платени акции 2,020,000 100.00 

 
10.4. Преоценъчният резерв към края на 2020 г. е формиран от оценката на 

предоставените права върху търговска марка, извършена от лицензиран оценител през 2013 
г. и възлизащата на 11,544 хил.лева, оценката на лицензията на търговската марка през 2014 
г. по нейната справедлива стойност и оценката на лицензията на търговската марка през 
2016 г. по нейната справедлива стойност, както и оценката на лицензията на търговската 
марка през 2018 г., определена на 1,141 хил.лева. През 2019 г., е в размер на 1,124 хил.лв. 
През 2020 г. нейната справедлива стойност е в размер на 809 хил. лева. 

 
10.5. На 18.07.2016 г. с решение на ОСА на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД е увеличена 

номиналната стойност на емитираните от „ЦБА Асет Мениджмънт” АД акции от 1 (един) 
лев на 10 (десет) лева и съответно е намален броя на тези акции от 20 200 000 на 2 020 000 
при запазване на досегашния размер на капитала - 20 200 000 лева. 
  През октомври 2016 г. ОС на акционерите взе решение да бъде намален капитала на 
„ЦБА Асет Мениджмънт”АД от 20 200 000  (двадесет милиона и двеста хиляди лева) на 2 
020 000 (два милиона и двадесет хиляди лева) по реда на чл.200, т.1 от Търговския Закон, 
посредством намаляване на номиналната стойност на издадените от Дружеството акции от 
10 (десет) лева на 1 (един) лев. 

 
 
11. Задължения по получени търговски заеми  

1. През септември 2015 г. дружеството сключи договор за заем с дъщерното си 
дружество „ЦБА Свищов“ ЕООД, съгласно взето решение за това от ИОСА от 13.05.2015 г.. 
Заемът е в размер на 950 хил.лева, с годишен лихвен процент в размер на 3,5% и гратисен 
период за погасяване на главницата от 24 месеца. Дължимата лихва по този заем към 
31.12.2020 г. е в размер на 137 хил.лева. 

С цялата получена сума от този заем частично е погасен   кредит-овърдрафт  към „Банка 
ДСК“ ЕАД.  

На проведено ИОСА на 27.12.2018г е взето решение това дъщерно дружество да бъде 
влято в ЦБА Асет Мениджмънт АД. 

 
 2.  На 26.09.2017 г. дружеството е уведомено за прехвърляне на вземания по договори 
за банкови кредити от „Уникредит Булбанк“ АД на свързаното дружество – „ЦБА 
Пропърти Инвестмънт“ АД. Прехвърлените вземания са по следните банкови кредити, 
предоставени на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД от „Уникредит Булбанк“ АД, а именно: 

-  Договор за банков инвестиционен кредит № 258/18.12.2013 и представляващите 
неразделна част от него анекси; 
 -   Договор за стандартен кредит за оборотни средства № 259/18.12.2013 г. и 
представляващите неразделна част от него анекси.  

Към датата на уведомлението за извършената цесия  дълга на дружеството към 
Банката, респ. към новия кредитор – „ЦБА Пропърти Инвестмънт“ АД е в размер на 2,535 
хил. лева. 
Към 31.12.2017 г. дълга на дружеството към новия кредитор е в размер на 2,432 хил. лева от 
които 2,378 хил. лева главница и 54 хил. лева лихва. 
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 На 09.03.2018 г. в резултат на взето решение от ОСА е подписан анекс с „ЦБА 
Пропърти Инвестмънт“ АД относно придобитите вземания по договор за банков 
инвестиционен кредит № 258/18.12.2013 г. и договор за стандартен кредит за оборотни 
средства № 259/18.12.2013 г., с което е договорен нов 10 годишен погасителен план за 
връщане на сумата от 2,378 хил. лева  и лихвен процент 3,5%. Начислените лихви в размер 
на 54 хил.лева по този кредит към 31.12.2017 г., съгласно подписания анекс вече не са 
дължими.  
  Към 31.12.2020 г. задължението за главница по този заем е в размер на  2,346 хил. лева, 
от които нетекуща част 2,282 хил. лева  и текущи 60 хил. лева.  
 
3. На 09.03.2018 г. е подписан договор за новация, с който „Уникредит Булбанк“ АД се 
съгласява да бъде погасено цялото задължение на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД по 
договора за инвестиционен кредит и анексите към него, както и всички дължими такси и 
разноски по ИД, по силата на което този кредит, в едно с лихвите, таксите, комисиони и 
разноски се погасяват срещу замяна с предоставен от Банката нов кредит на поемателя на 
дълга „ЦБА Пропърти Инвестмънт“ АД, в качеството му на кредитополучател. Размера на 
задължението на дружеството към новия кредитор по описания по-горе договор след 
извършената новация и подписаното споразумение с ЦБА Пропърти Инвестмънт“ АД е 
вече в размер на 3,600 хил. лева, като срока на издължаване на същия е 10 години и лихва 
от 3,5 %.  Направените разноски по гореописаните сделки са в размер на 64 хил. лева с 5 
години отсрочено плащане. 
 Към 31.12.2020г. задължението за главница по този заем е в размер на 2,445 хил. лева, от 
които нетекуща част 2,049  хил. лева  и текущи 396 хил. лева 
 

4. Задължение по договор-овърдрафт от 18.12.2009 г., който отново първоначално е 
предоставен от „Банка ДСК“ ЕАД, а през м.09.2017 г. е прехвърлен чрез договор за цесия 
на „Уникредит Булбанк“ АД. Към 31 декември 2017 г. дълга на дружеството към кредитора 
- „Уникредит Булбанк“ АД е в размер на 655 хил.лева, просрочена лихва в размер на 8 хил. 
лева и отсрочена лихва - в размер на 97 хил.лева.  

На 09.03.2018 г. е сключен анекс с новия кредитор на дружеството във връзка с този 
дълг – „ЦБА Пропърти Инвестмънт“ АД, придобило от „Уникредит Булбанк“ АД чрез 
цесия на вземанията по кредита от 18.12.2009 г., с който анекс срока на погасяване на този 
кредит е договорен на 10 години с 1 годишен гратисен период за главницата и лихвен 
процент 3,5 %, като в същото време дължимата обща сума по този кредит към 09.03.2018 г. 
е в размер на 655 хил. лева. 

Към 31.12.2020 г. задължението за главница по заема е в размер на 555 хил. лева, от 
които 495 хил. лева са нетекуща част и 60 хил. лева текуща част. 
 

 
12. Задължения по депозити 
 На 01.10.2018 г. е подписан анекс към договор за наем на Логистичния център на 
дружеството, в който за точното изпълнение на задълженията по договора се изисква 
депозит в размер на 120 хил. лева. Депозита е дължим след изтичане на договора, който е 
със срок 10 години. 

 
 
 
 
13. Отсрочени данъчни пасиви 
 
 Към 31 декември 2020 г. носителите на отсрочените данъчни пасиви/(активи), са 
следните: 
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 31.12.2020 
хил. лв. 

31.12.2019 
хил. лв. 

   
Отсрочени данъчни активи:   
Данъчен ефект върху доходи на физически лица (10) (9) 
Данъчен ефект от обезценка на вземания (92) (93) 
Данъчен ефект от преоценка на инвестиционен имот (27) (18) 
Общо отсрочени данъчни активи (129) (120) 
   

Отсрочени данъчни пасиви:   
Данъчен ефект от преоценката на търговската марка 81 113 
Данъчен ефект от начислената амортизация 186 142 
Общо отсрочени данъчни пасиви 267 255 
Отсрочени данъчни пасиви, нетно  138  135 

 
 
 Промените в отсрочените данъчни активи/пасиви през 2020 г. е както следва: 
 

 31.12.2020 
хил. лв. 

31.12.2019 
хил. лв. 

 
В началото на периода 135 59 
Начислени за периода 35 76 
Отписани през периода 32 - 
Възстановени през периода  -   - 
Общо в края на периода 138 135 

 
 
 Измененията в нетните отсрочени данъчни пасиви към 31 декември 2020 г., са 
представени по следния начин: 
 

 31.12.2020 
хил. лв. 

31.12.2019 
хил. лв. 

   
Отчетени в отчета за всеобхватния доход             35 78 
Отчетени през преоценъчния резерв             (32)               (2) 
Общо              3              76 

 
 
 
14. Текущи задължения 
 

 31.12.2020 
хил. лв. 

31.12.2019 
хил. лв. 

 
   
Задължения по търговски заеми 652 666 
Задължения към доставчици  127 110 
Задължения за данъци 38 16 
Задължения към ключов управленски персонал 9 10 
Задължения към персонала 3 3 
Задължения към социалното осигуряване 2 2 
Общо 830 804 
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Задълженията по получени търговски заеми към 31.12.2020 г. са както следва : 
 

На 09.03.2018 г. е подписан договор за новация, с който „Уникредит Булбанк“ АД се 
съгласява да бъде погасено цялото задължение на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД по 
договора за инвестиционен кредит и анексите към него, както и всички дължими такси и 
разноски по ИД, по силата на което този кредит, в едно с лихвите, таксите, комисиони и 
разноски се погасяват срещу замяна с предоставен от Банката нов кредит на поемателя на 
дълга „ЦБА Пропърти Инвестмънт“ АД, в качеството му на кредитополучател. Размера на 
задължението на дружеството към новия кредитор по описания по-горе договор след 
извършената новация и подписаното споразумение с ЦБА Пропърти Инвестмънт“ АД е 
вече в размер на 3,600 хил. лева, като срока на издължаване на същия е 10 години и лихва 
от 3,5 % + 3-месечен Софибор. Направените разноски по гореописаните сделки са в размер 
на 64 хил. лева с 5 години отсрочено плащане. 
Към 31.12.2020 г. задължението по този заем е в размер на  2,445 хил. лева , от които 
нетекуща част 2,049  хил. лева  и текущи 396 хил. лева 
 

 
       Задължение по договор-овърдрафт от 18.12.2009 г., който отново първоначално е 
предоставен от „Банка ДСК“ ЕАД, а през м.09.2017 г. е прехвърлен чрез договор за цесия 
на „Уникредит Булбанк“ АД. Към 31 декември 2017 г. дълга на дружеството към новия 
кредитор - „Уникредит Булбанк“ АД е в размер на 655 хил.лева, просрочена лихва в размер 
на 8 хил. лева и отсрочена лихва - в размер на 97 хил.лева. На 09.03.2018 г. е сключен анекс 
с новия кредитор на дружеството във връзка с този дълг – „ЦБА Пропърти Инвестмънт“ АД 
(придобило от „Уникредит Булбанк“ АД чрез цесия вземанията по кредита от 18.12.2009 г.), 
с който анекс срока на погасяване на този кредит е договорен на 10 години с 2 годишен 
гратисен период за главницата и лихвен процент 3,5 % +3-месечен Софибор, като в същото 
време дължимата обща сума по този кредит към 09.03.2018 г. е в размер на 655 хил. лева. 

Към 31.12.2020г. задължението по заема е в размер на 555 хил. лева, от които 495 
хил. лева са нетекуща част и 60 хил. лева текуща част. 
 
На 09.03.2018 г. в резултат на взето решение от ОСА е подписан анекс с „ЦБА Пропърти 
Инвестмънт“ АД относно придобитите вземания по договор за банков инвестиционен 
кредит № 258/18.12.2013 г. и договор за стандартен кредит за оборотни средства № 
259/18.12.2013 г., с което е договорен нов 10 годишен погасителен план за връщане на 
сумата от 2,378 хил. лева  и лихвен процент 3,5% + 3 месечен Софибор. Начислените лихви 
в размер на 54 хил.лева по този кредит към 31.12.2017 г., съгласно подписания анекс вече 
не са дължими.  
Към 31.12.2020г. задължението по този заем е в размер на  2,342 хил. лева , от които 
нетекуща част 2,282 хил. лева  и текущи 60 хил. лева 
 
Към края на 2020 г. дружеството има задължения към дъщерното дружество „ЦБА 
Свищов“ ЕООД - 1 хил.лева главница (2019 г. – 1 хил.лева). 
 
Освен това дружеството има задължения за платени през 2016 г. от съдлъжниците му по 
банкови кредити  суми, събрани чрез принудителното производство от ЧСИ по изп. дело № 
1039/2015 с взискател Банка ДСК ЕАД,  както следва: 
 
     „Радомира 2006“ ЕООД  - в размер на 5 хил. лева  (2019 г. – 5 хил.лева) и „Бурлекс 2012“ 
АД - в размер на 2 хил. лева (2019 г. – 2 хил.лева). 
 

През 2016 г. срещу ипотекарния длъжник Капински ООД по инвестиционния кредит на 
дружеството от Банка ДСК ЕАД е пристъпено към принудително изълнение във връзка с 
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изп.дело № 1039/2015 г. С цел да освободят имуществото си, собствениците на капитала на 
ипотекарния длъжник Капински ООД, доброволно са заплатили стойността на направените 
от Капински ООД  ипотеки в полза на дружеството. С писмо изх. № 1/03.01.2017 г. същите 
са уведомили „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД за извършените продажби (респ. извършените 
погашения по инвестиционния му кредит) и за направените разходи във връзка с 
гореописаното изпълнително дело. Общата стойност на направените плащания е в размер 
на 205 хил. лева. В тази връзка към 31.12.2020 г. дружеството отчита задължение за 
възстановяване на тази сума, разпределена както следва: 
„Симона-К 2001“ ООД  - в размер на 55 хил. лева (2019 г. – 64 хил.лева); 
Красимир Стефанов Гърдев - в размер на 80 хил. лева (2019 г. – 80 хил.лева). 
 
  
15. Приходи 

 Годината, 
завършваща 
на 31.12.2020 

хил. лв. 

Годината, 
завършваща 
на 31.12.2019 

хил. лв. 
   
   
Приходи от лицензионни договори 579 553 
Приходи от договори за наем 271 271 
Други приходи 48 45 
Общо 898 4,943 

 
16. Разходи за външни услуги 

 
 Годината, 

завършваща 
на 31.12.2020  

хил. лв. 

Годината, 
завършваща 
на 31.12.2019  

хил. лв. 
Разходи за консултантски и одиторски услуги 21 11 
Разходи за абонамент, такси и комисионни 36 47 
Разходи по договори за управление 24 - 
Разходи за застраховки 2 2 
Други разходи - 1 
Общо   83 61 
 

Договореното възнаграждение за независим финансов одит за 2020 г. на финансовите 
отчети на дружеството е в размер на 7 хил. лева. През годината не са предоставяни данъчни 
консултации или други услуги, несвързани с одита. Настоящото оповестяване е в 
изпълнение на изискванията на чл. 30 от Закона за счетоводството.  
 
17. Разходи за персонала 
 

 Годината, 
завършваща 
на 31.12.2020 

хил. лв. 

Годината, 
завършваща 
на 31.12.2019 

хил. лв. 
   
Възнаграждение за ключов управленски персонал 6 17 
Възнаграждения на персонала 48 50 
Разходи за социално осигуряване 11 11 
Общо 65 78 
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18. Други оперативни разходи 
 

 Годината, 
завършваща 
на 31.12.2020  

хил. лв. 

Годината, 
завършваща 
на 31.12.2019  

хил. лв. 
Разходи за глоби и неустойки 1 6 
Други разходи - 2 
Общо 1 8 

 
19. Приходи/(разходи) за лихви 
 

 Годината, 
завършваща 
на 31.12.2020 

хил. лв. 

Годината, 
завършваща 
на 31.12.2019 

хил. лв. 
   
Приходи от лихви   
Приходи от лихви по предоставени заеми - - 
Общо приходи от лихви - - 
   
Разходи за лихви към свързани лица (233) (248) 
Общо разходи за лихви (233) (248) 
Приходи/(разходи) за лихви, нетно (233) (248) 

 
Разходите за лихви към свързани лица включват лихвите по договори за заем с „ЦБА 
Пропърти Инвестмънт” АД, описани в приложение 11 в размер на 200 хил. лева и лихвите по 
договор с дъщерно дружество ЦБА Свищов ЕООД в размер на 33 хил. лева. 

 
 
20. Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата 
 
 Изравняването на приходите/(разходите) за данъци върху печалбата към 31 декември 
2019 г. е извършено както следва: 

 Годината, 
завършваща 
на 31.12.2020 

хил. лв. 

Годината, 
завършваща 
на 31.12.2019 

хил. лв. 
   
Счетоводна печалба/(загуба) преди облагане 385 427 
Икономия/(данък) по приложимата данъчна ставка 39 43 
Данъчен ефект от постоянни разлики - (1) 
Данъчен ефект от непризнати данъчни активи - - 
Обратно проявление на непризнати данъчни активи, 
възникнали през предходни периоди 

 
(74) 

 
(120) 

Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата (35) (78) 

 
 Към 31 декември 2020 г. компонентите на приходите/(разходите) за данъци са както 
следва: 
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 Годината, 
завършваща 
на 31.12.2020 

хил. лв. 

Годината, 
завършваща 
на 31.12.2019 

хил. лв. 
   
Данъчен ефект върху временни данъчни разлики (35) (78) 
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата (35) (78) 
 

21. Доход на една акция 
 
 Доходността на една акция е изчислен като нетния финансов резултат към края на 
отчетния период е разделен на средно-претегления брой на акциите за съответния отчетен  
период. Емитираните акции, които са били частично платени се включват в изчислението, 
само, доколкото те право на дивидент от момента на записването им. Емитираните акции 
срещу направена апортна вноска се включват от момента на признаването на тази апортна 
вноска. 

 Годината, 
завършваща 
на 31.12.2020 

Годината, 
завършваща 
на 31.12.2019 

   
Нетна печалба/(загуба) в хил. лв. 350 349 
Средно претеглен брой на акциите в хил. бройки 2,020 2,020 
Доход на една акция в лева 0,173 0,173 
 

22. Сделки със свързани лица 
 
22.1. Сделки с дъщерни дружества 
 

Извършените през годината сделки по покупки с дъщерните дружества, оборотите и 
неуредените задължения към 31 декември 2020 г. са както следва: 

 
 

Наименование Вид на 
сделката 

Оборот Задъл- Оборот Задъл- 
 жение  жение 

2020 2020 2019 2019 
  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

      

„ЦБА Свищов” ЕООД Заеми и лихви 33 1,088 33 1,055 

Ес пи ем ин ЕАД 
Покупка на 
акции 60 28 - - 

Общо   1,116  1,055 

 
Към 31.12.2020 г. дружеството има вземане по търг. сделки от Ес пи ем ин ЕАД в размер на 
11 хил. лева. 
 
 
22.2. Сделки с други дружества под общ контрол 

 
Извършените през годината сделки по покупки с други дружества под общ контрол, 

оборотите и неуредените задължения към 31 декември 2020 г. са както следва: 
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Наименование Вид на сделката Оборот Задъл- Оборот Задъл- 
 жение  жение 

2020 2020 2019 2019 
  хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

      
„ЦБА Пропърти Инвестмънт”  АД Цесия УКБ - 2,342  2,378 
„ЦБА Пропърти Инвестмънт”  АД Лихви и такси по 

Цесия 
200 - 200 - 

„ЦБА Пропърти Инвестмънт”  АД Цесия УКБ-
предоговорен 
дългосрочен заем 

- 555 - 600 

„ЦБА Пропърти Инвестмънт”  АД Договор за новация - 
предоговорен дълг. 
Заем 

- 2,445 - 2,841 

„ЦБА Пропърти Инвестмънт”  АД Разходи по 
преструктуриране на 
кредити 

- 64 - 64 

ЦБА България ООД услуга 1 1   

ЦБА АД  Услуги - 60 - - 

К1 Мениджмънт ЕООД                      Услуги 12 9 - - 

Р1 Мениджмънт ЕООД Услуги 12 9 - - 

  225 5,485 200 5,883 

Към 31.12.2020 г. дружеството има вземане от ЦБА АД по договор за сублизинг на 
лицензионни права в размер на 72 хил. лева.  
 
Задълженията, възникнали с дружества под общ контрол и физически лица /ипотекарни  
длъжници по Договор за инвестиционен кредит/ във връзка с изпълнително дело 1039/2015 
г. с взискател Банка ДСК ЕАД, което вече е  прекратено са следните: 
 
Наименование  Оборот Задъл- Оборот Задъл- 

 жение  жение 
2020 2020 2019 2019 

    хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Симона-К 2001 ООД Ипотекарен длъжник - 55 - 64 
Красимир Стефанов Гърдев Ипотекарен длъжник - 80 - 80 

    135   144 
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22.3. Възнаграждение на ключов управленски персонал 
          
 
 Начислено 

възнаграж- 
дение 

2020 

Изплатено 
възнаграж- 

дение 
2020 

Начислено 
възнаграж- 

дение 
2019 

Изплатено 
възнаграж- 

дение 
2019 

 хил. лв.    хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
Съвет на директорите     
1. Красимир Гърдев до 
31.12.2019 

- - 2 - 

2. Надежда Владева до 
31.12.2019 

- - 3 - 

3. Атанас Кънчев до 
31.12.2019 

-  2 12 10 

4. Диан Стоянов от 01.01.2020 6 6 - - 
Всичко 6                 8 17 10 
 
През 2020 г. дружеството се представлява от две юридически лица К1 Мениджмънт ЕООД 
и Р1 Мениджмънт ЕООД. Разчетите с тези дружества са описани в т. 22.2 
 
23. Потенциални задължения 
 
Към датата на съставяне на този отчет дружеството е длъжник към свързаното дружество – 
„ЦБА Пропърти Инвестмънт“ АД, както и ипотекарен длъжник, залогодател и обезпечител 
по кредитите на свързаното дружество, предоставени му от „Уникредит Булбанк“ АД, във 
връзка с преструктурираните му кредити. Част от тези заеми са изцяло или частично 
погасени – подробно описани в т.25 
 
Към датата на съставяне на този индивидуален финансов отчет дружеството не е уведомено 
за неизпълнение по договорите, по които е обезпечител по ЗОЗ и ЗДФО, както и  
ипотекарен длъжник. 
 
24.Основни рискове, пред които е изправено дружеството  

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни 
финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите 
парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните 
цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е 
рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на 
другата, в случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че 
дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по 
финансовите пасиви. 

     От страна на ръководството на дружеството 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, цената на 
привлечените заеми и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните 
ликвидни средства.   
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25.Събития след датата на съставяне на финансовия отчет 
 
На 26.02.2021 г. е проведено ОСА на което са освободени и последващо избрани с 
мандат от 1 година досегашните представляващи дружеството  като членове на СД 
на „ЦБА Асет Мениджмънт“АД. На същото събрание е взето решение за възнагражденията 
на тези членове в размер на 500 лева бруто месечно, както и е приета Политика за 
възнагражденията на членовете на управителните и контролни органи на дружеството. 

На 01.03.2021 г. дъщерното дружесдтво - ЕС ПИ ЕМ ИН ЕАД сключи следната сделка:  

„ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД продаде на „ЦБА ИНВЕСТ“АД всички притежавани от него акции 
от капитала на „ЦБА“АД, а именно: 25 000 /двадесет и пет хиляди/ броя поименни акции, 
всяка с номинална стойност 1 (един) лев, от капитала на акционерно дружество „ЦБА” АД, 
за цена от 1 125 000 /един милион и сто двадесет и пет хиляди/ лева за всичките 25 000 броя 
акции. 

На 17.02.2021 г. „ЦБА Асет Мениджмънт“АД получи покана за ОСА на „ЕС ПИ ЕМ 
ИН“ ЕАД, което  се проведе на 05.03.2021 г. На проведеното ОСА бяха взети следните 
решения: 

  
ОСА на „ЕС ПИ ЕМ ИН” ЕАД взе решение дружеството да разпредели печалбата си 

от минали години под формата на дивидент в общ размер на 4 725 000/четири милиона, 
седемстотин двадесет и пет хиляди лева/ лева от които: 72717.57 лв./ седемдесет и две 
хиляди седемстотин и седемнадесет лева и 57ст./ – печалба от 2014 год., 1 280 431.17 
лв. /един милион двеста и осемдесет хиляди четиристотин тридесет и един лева и 17 
ст./– печалба от 2015 год., 983475.43 лв. /деветстотин осемдесет и три хиляди 
четиристотин седемдесет и пет лева и 43 ст./– печалба от 2016 год., 1 147 676.02 
лв./един милион сто четиридесет и седем хиляди и шестстотин седемдесет и шест лева 
и 2ст./- печалба от 2017 год., 1 240 699.81 лв./един милион двеста и четиридесет 
хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и 81 ст./ – част от печалбата от 2018 год. в 
полза на неговия акционер и едноличен собственик на капитала - "ЦБА АСЕТ 
МЕНИДЖМЪНТ" АД.  

Гласуваният дивидент бе заплатен на 05.03.2021 г., по следния начин: 
За погасяване на задълженията на ЦБА Асет Мениджмънт АД   към „ЦБА Пропърти 

Инвестмънт“ АД по договори за заем/кредит, както следва:  
1. По Анекс 6 от  09.03.2018 г. в резултат на взето решение от ОСА на ЦБА Асет 

Мениджмънт АД  с „ЦБА Пропърти Инвестмънт“ АД, относно придобитите 
вземания по договор за банков инвестиционен кредит № 258/18.12.2013 г. и 
договор за стандартен кредит за оборотни средства № 259/18.12.2013 г. от Банка 
Уникредит Булбанк,   Задължение в размер на 2 331 850,32 лева. 

2. Задължение по договор-овърдрафт от 18.12.2009 г., който отново 
първоначално е предоставен от „Банка ДСК“ ЕАД, а през м.09.2017 г. е 
прехвърлен чрез договор за цесия на „Уникредит Булбанк“ АД. На 
09.03.2018 г. е сключен анекс с новия кредитор на дружеството във връзка с 
този дълг – „ЦБА Пропърти Инвестмънт“ АД, придобило от „Уникредит 
Булбанк“ АД чрез цесия на вземанията по кредита от 18.12.2009 г. Размер на 
задължението: 545 000 лева 

3. Задължение, възникнало с физическо лице /ипотекарен  длъжник по Договор 
за инвестиционен кредит/ във връзка с изпълнително дело 1039/2015 г. с 
взискател Банка ДСК ЕАД Размер на задължението: 79 500,00 
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4. Задължение, възникнало с дружества под общ контрол /ипотекарен  длъжник по 
Договор за инвестиционен кредит/ във връзка с изпълнително дело 1039/2015 г. 
с взискател Банка ДСК ЕАД       Размер на задължението: 50 300,00 лева 

5. По  договор за новация, с който „Уникредит Булбанк“ АД се съгласява да 
бъде погасено цялото задължение на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД по 
договора за инвестиционен кредит и анексите към него, както и всички 
дължими такси и разноски по ИД, по силата на което този кредит, в едно с 
лихвите, таксите, комисиони и разноски се погасяват срещу замяна с 
предоставен от Банката нов кредит на поемателя на дълга „ЦБА Пропърти 
Инвестмънт“ АД, в качеството му на кредитополучател. Размера на 
задължението на дружеството към новия кредитор след извършената 
новация и подписаното споразумение с „ЦБА Пропърти Инвестмънт“ АД е в 
размер на 3,600 хил. лева       Размер на задължението: 1 718 349,68 лева 

На 01.03.2021 г. дружеството сключи нов договор с  „ЦБА“ АД за предоставяне на 

сублицензионни права на търговска марка , съгласно който: ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ отстъпва 

на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ правото да използва търговска марка „СВА", комбинирана, с 

рег.№ 48225, регистрирана за стоки и услуги ат класове: 03, 16, 29, 30, 32, 35: срещу 

възнаграждение, което ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да заплаща в размерите и 

при условията на договора. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ предоставя на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ 

сублицензия за използване на марката на територията на РБългария за срока на договора. 

Договора  се сключва за срок от осемнадесет месеца. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ си запазва 

правото сам да използва търговската марка, и да предоставя сублицензии на трети лица, по 

свое усмотрение. Това е част от основната дейност на дружеството. 

26.Одобрение на индивидуалния финансов отчет 
 
Индивидуалният финансов отчет към 31 декември 2020 г. (включително сравнителната 
информация за 2019 г.) е приет и одобрен от Съвета на директорите на 30.03.2021 г. 

 
 Представляващи:  
 
................................................... 
  / Красимир Стефанов Гърдев в качеството си на управител на 
 „К1 Мениджмънт“ЕООД  / 
 
   ...................................................   
  /Радослав Игнатов Владев в качеството си на управител на  
„Р1 Мениджмънт“ЕООД/  

 
 Съставител на индивидуалния финансов отчет: 
 Дора Петрова 
  
 30.03.2021 г. 
 Дебелец 
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