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Годишен индивидуален доклад за дейността 2019 г. 
Настоящият годишен доклад за дейността на Параходство Българско речно плаване АД 
(Дружеството) представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена 
информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството като 
обхваща едногодишния период от 01 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г.  
 
Докладът е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството и чл. 
100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).  
 
Параходство Българско речно плаване АД е публично дружество със седалище и адрес на 
управление Република България, гр. Русе, пл. Отец Паисий 2. Акциите му са регистрирани на 
Българската фондова борса – София АД. 
 
Дружеството се управлява чрез двустепенна система на управление, включваща Надзорен и 
Управителен съвет. 
 
Членове на Надзорния съвет: 

- Химимпорт АД 
- Българска корабна компания ЕAД 
- Тодор Йотов Йотов 

 
Членове на Управителния съвет: 

- Тихомир Иванов Митев 
- Любомир Тодоров Чакъров 
- Александър Димитров Керезов 
- Йордан Стефанов Йорданов 
- Румен Стефанов Попов 
- Светлана Петрова Стефанова 
- Кремена Николова Йорданова 

 
Дружеството се представлява от изпълнителните директори – Тихомир Иванов Митев и  Румен 
Стефанов Попов, само заедно. 
 
През периода не е налице информация за сключени договори от членовете на съветите или 
свързани с тях лица, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се 
отклоняват от пазарните условия. 

1. Капитал 
Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 35 708 674 на брой обикновени 

акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване 
на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на 
акционерите на Дружеството. 
Към 31 декември 2019 г. мажоритарният собственик на  Дружеството е Българска Kорабна 
Kомпания ЕАД, притежаваща 76.15 % от капитала му. Собственик на Българска Корабна 
Компания ЕАД е Химимпорт АД, чийто инструменти на собствения капитал се котират на 
Българска фондова борса - София АД.  
Дружеството не притежава собствени акции. През периода не е извършвано придобиване и 
прехвърляне на собствени акции на Дружеството. 

Предмет на дейност: търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях 
вътрешни водни пътища и басейни (пространства), в т. ч.: превоз на товари по воден път и в 
комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби, други 
плавателни и други транспортни средства, буксировка и тласкане на плавателни средства и 
товари, корабно снабдяване, извършване на речни и морски услуги и други помощни търговски 
и технически дейности и операции, свързани с търговското мореплаване, осъществяване 
дейност на специализиран пристанищен оператор, чрез извършване на пристанищни дейности, 
свързани с обработка на ро-ро и фериботни товари, фрахтова и транспортно - спедиционна 
дейност, търговско представителство, посредничество и корабно агентиране, вътрешна и 
външна търговия, кораборемонт за свои и чужди нужди, инвеститорска и инженерингова 
дейност, научно развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, други видове 
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търговска дейност, за които няма нормативна забрана. В своята дейност Дружеството може да 
сключва сделки в страната и чужбина, включително да придобива и отчуждава, недвижими и 
движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау 
и други обекти на интелектуална собственост, да предявява и отговаря по искове, свързани с 
дейността му и спазване на действащото законодателство. Допълнителен предмет на дейност 
- производствена, търговска и други дейности с горива, петролни, нефтохимически, химически 
и други продукти. 
Дружеството няма регистрирани клонове в страната или чужбина. 
 

2. Основни финансови инструменти, използвани от Дружеството и рискове, на 
които е изложено  

 
Дружеството не е използвало специални финансови инструменти при осъществяване на 
финансовата си политика, включително за управление и хеджиране на финансовия риск. 
Основните финансови активи на Дружеството са търговски и други вземания, предоставени 
заеми и парични средства, а основните финансови пасиви – търговски и други задължения и 
получени заеми. 
 

2.1. Климатични условия 
 

Климатичните факторите - основния фактор тук е нивото на р. Дунав, както и атмосферните 
условия през периода. Нивото на р. Дунав влияе пряко както върху количеството товар на 
съдовете, така и върху скоростта на конвоите. И двете  крайности- критично ниско и критично 
високо ниво на реката са изключително проблематични за корабоплаването, тъй като в 
резултат на затруднената или изцяло прекратена навигация се увеличават разходите, а 
приходите рязко намаляват. 

2.2. Повишаване цената на горивото 
 

Елементът от разходите на Дружеството, който е подложен най-силно на влиянието на 
външните пазарни фактори, е цената на горивото. Цената на горивото е силно променлива 
величина и може да се предвиди на база информацията, получавана от борсовите котировки и 
фючърсни сделки. Съобразявайки се с тази тенденция, Дружеството предприема мерки за 
съответни корекции в навлата най-вече по спот договорите или по тези с кратък срок на 
изпълнение. При дългосрочните договори Дружеството използва системата за бункерни 
добавки за актуализиране на навлата спрямо измененията в цената на горивото. Чрез тази 
система навлата се променят във възходяща или низходяща посока, в зависимост от 
промените, настъпили в цената на горивото.  
Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си 
инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен 
риск, кредитен риск и ликвиден риск. 
 

2.3. Валутен риск 
 

По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева и евро. 
Чуждестранните транзакции на Дружеството, деноминирани главно в щатски долари излагат 
Дружеството на валутен риск. За да намали валутния риск, Дружеството следи паричните 
потоци, които не са в български лева. 

2.4. Лихвен риск   
 

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно 
финансиране. Затова заемите са обикновено с фиксирани лихвени проценти. Към края и на 
двата сравними периода Дружеството не е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени 
проценти поради факта, че няма финансови активи и пасиви с плаващи лихвени проценти. 

2.5. Кредитен риск 
 

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към 
Дружеството. Дружеството е изложено на този риск във връзка с различни финансови 
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инструменти, като напр. при предоставянето на заеми, възникване на вземания от клиенти, 
депозиране на средства и други. Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до 
размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период. 
Дружеството редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други 
контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол 
на кредитния риск. Политика на Дружеството е да извършва транзакции само с контрагенти с 
добър кредитен рейтинг. Ръководството на Дружеството счита, че всички гореспоменати 
финансови активи, които не са били обезценявани или са с настъпил падеж през 
представените отчетни периоди, са финансови активи с висока кредитна оценка.  

 
2.6. Ликвиден риск 

 
Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите задължения. 
Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията 
по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и 
изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от парични 
средства се сравняват със заемите на разположение, за да бъдат установени излишъци или 
дефицити. Този анализ определя дали заемите на разположение ще са достатъчни, за да 
покрият нуждите на Дружеството за периода. Дружеството държи пари в брой, за да посреща 
ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се 
осигуряват чрез заеми в съответния размер. При оценяването и управлението на ликвидния 
риск Дружеството отчита очакваните парични потоци от финансови инструменти, по-специално 
наличните парични средства и търговски вземания. Наличните парични ресурси и търговски 
вземания не надвишават значително текущите нужди от изходящ паричен поток. Съгласно 
сключените договори всички парични потоци от търговски и други вземания са дължими в срок 
до един месец. 
 

3. Резултати от дейността  
 
Финансовият резултат на Дружеството за отчетната 2019 г. преди данъци е печалба в размер 
на 1 641 хил. лв. (2018 г.: загуба 1 776 хил. лв.). 
 
В таблицата по-долу са представени основни финансови и други показатели за дейността на 
Дружеството през двата сравними периода. 
 

Финансови и оперативни 
показатели 

2019 2018 Увеличение/ 
(Намаление)  

 Хил. лв. Хил. лв. % 
Печалба/загуба преди лихви и данъци (EBIT) 1 295 -1 413 192.0 
Печалба/загуба преди данъци 1 641 -1 776 192.0 
Нетна печалба/загуба 1 554 -1 706 191.0 
Текущи активи 7 394 9 920 -25.0 
Текущи пасиви 13 837 13 444 0,03 
Оборотен капитал -6 443 -3 524 -83.0 
Нетна стойност на активите 71 072 69 521 0.02 
Текуща ликвидност (текущи активи/текущи пасиви) 0.53 0.74 -28.0 
    

Други показатели 2019 2018 
Увеличение/ 
(Намаление) 

Средносписъчен брой на служителите (бр.) 159 201 -20.9% 
Превозени товари (хил. т.) 316.4 380.2 -17.0% 
Изработени тонкилометри (хил. тклм.) 300 110 299 237 873 

 
През отчетната финансова година не са настъпили значими промени в източниците на приходи 
на Дружеството, като основните такива са от товарни превози. Делът им от общите приходи от 
продажби възлиза на 74% спрямо 72 % за сравнимия период. 
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Приходи от продажби 
 2019 2018 Изменение Изменение 
 Хил. лв. Хил. лв. Хил. лв. % 
Товарни превози 7 017 6 884 133 1.93 
Пристанищна дейност 985 876 109 12.44 
Фериботна дейност 887 767 120 15.65 
Наеми на плавателни съдове 225 802 -577 -71.95 
Реморкаж 241 49 192 391.84 
Други приходи  71 88 -17 -0.19 

Общо: 9 426 9 466 40 0.62 

Други приходи 
 2019 2018 Изменение Изменение 
 Хил. лв. Хил. лв. Хил. лв. % 
Наеми на недвижими имоти 171 166 5 3.01 
Продажба на скрап 2 394 -392 -99.49 
Отписани задължения 209 - 209 100.00 
Продажби на активи 1 365 1 505 -140 -9.30 
Други  905 479 426 88.93 

Общо: 2 652 2 544 108 4.24 
 
Трайна тенденция на увеличение се наблюдава в приходите от пристанищна и фериботна 
дейност. 
През периода се наблюдава значително намаление на приходи от наеми на плавателни 
съдове и увеличение на тези от реморкаж. 
Другите приходи бележат известен ръст през текущия период, но причината е случайния 
характер на по-голямата част от тях. 

През текущия период Дружеството отчита печалба от продажба на нетекущи активи 349 хил. 
лв. спрямо печалба от продажба на активи в общ размер на 730 хил. лв. през сравнимия 
период. Това се дължи на вида, броя и цената на продадените активи. 

Финансовите приходи и през двата сравними периода имат два основен източник – приходи от 
лихви в размер на 190 хил. лв. (2018 г. 113 хил. лв.). Последните бележат ръст през 2019 г. 
поради увеличение на вземанията по заеми от смесено предприятие.  

Разходи за материали 
 
Основната разходна позиция за Дружеството са разходите за материали, чиито основен 
елемент е горивото, необходимо за осъществяване на транспортната дейност. Същите 
бележат спад през текущия период синхронно със спада на приходите, поради по-малката 
заетост на флота и оптимизираните цени на доставка на горива.  
 

 2019 2018 Изменение Изменение 
 Хил. лв. Хил. лв. Хил. лв. % 
Разходи за гориво  2 417 2 873 -456 -15,87 
Разходи за електроенергия 129 191 -62 -32,46 
Други 181 236 -55 -23,31 

Общо: 2 727 3 300 -573 -17,36 

Останалите по-значими разходни позиции са както следва (по-подробна информация е 
представена в съответните пояснения от индивидуалния финансов отчет на Дружеството): 

 2019 2018 Изменение Изменение 
 Хил. лв. Хил. лв. Хил. лв. % 
Разходи за външни услуги     
Разходи за пристанищни и агентийски такси 1 289 1 205 84 6,97 
Разходи за реморкаж (маневриране) 17 302 -285 -94,37 
Разходи за застраховки 221 227 -6 -2,64 
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Други 943 1 062 -119 -11,21 
Общо: 2 470 2 796 -326 -11,66 

     
Други разходи     
Задгранични дневни разходи 792 1 259 -467 -37,09 
Брак на активи - 100 -100 -100,00 
Данъци 206 212 -6 -2,83 
Други 576 336 240 71,43 

Общо: 1 574 1 907 -333 -17,46 
     
Разходи за персонала 2 893 3 250 -357 -10,98 
     
Разходи за амортизация  1 552 1 579 -27 -1,71 
     
Финансови разходи 346 363 -17 -4,68 
 
Разходите за амортизация не отчитат съществена промяна предвид момента на въвеждане в 
експлоатация на новите активи през 2019 г. 
Финансовите разходи на Дружеството са основно от лихви по заеми, чиито размер през 2019 г. 
е редуциран. 
 
Персонал 
Що се отнася до персонала на Дружеството и разходите, свързани с него. През периода е на 
лице спад в средно списъчния брой – с 42 души.  
 
Екология 
Дружеството спазва на приложимите правни и други изисквания за опазване на околната среда 
като полага усилия за постигане и поддържане на висок екологичен стандарт, при приоритетно 
внимание към въздействието, което дейността на компанията оказва върху околната среда. 
Дружеството полага грижи за развитие на висока екологична култура, осъзнаване на личната 
отговорност и съпричастност на персонала към опазване на околната среда. 
 

4. Информация в стойностно и количествено изражение относно основните 
категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в 
приходите от продажби на емитента и промените настъпили през отчетната финансова 
година. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории 
дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за предоставянето на услуги 
с определена степен на зависимост по отношение на всеки отделен клиент, като, в 
случай че относителният дял на някои от тях надхвърля 10 на сто от разходите или 
приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия 
дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.  

 
4.1. Разполагаем флот 

 
Към 31 декември 2019 г. Дружеството притежава 16 броя линейни кораба, 3 броя самоходни 
товарни кораба, 2 броя маневрени, 2 броя спомагателни кораба, 1 пътнически кораб и една 
фериботна платформа. 
 
Линейна мощност 
Разполагаемата средносписъчна линейна корабна мощност на Дружеството за 2019 г. е 29 
460 к. с. за 16 броя линейни кораба. Използваната средносписъчна мощност в работа е 21 560 
к. с. за 11 броя кораби. Процентът на натоварване на линейната мощност е 73.2 % срещу 76.2 
% за 2018 г.  
 
Несамоходен флот  
Тонажът включва списъчно закрити 38 броя шлепове и 3 приставки, открити 18 броя секции и 1 
танкер. 
Разполагаемият корабен тонаж на Дружеството за 2019 г. включва средносписъчно е 110 968 
тона за 63 броя. Превозната дейност е осъществена средносписъчно със 70 394 тона за 37 
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броя несамоходни съда в експлоатация. Процентът на натовареност на тонажа е 63,4% за 
отчетния период спрямо 58,4% за сравнимия период. 
 

4.2. Транспортна дейност  
 
За 2019 г. Дружеството осъществява международна и крайбрежна транспортна дейност, като 
отчита общо 316.4 хил. тона превозени товари и 300 110 хил. тонкилометра извършена работа. 
Обемът на превозната дейност за 2019 г. бележи спад с 63.8 хил. тона. 
Международната транспортна дейност от/до пристанищата на крайдунавските държави и 
между тях е в размер на 309.9 хил. тона превозени товари.  
 

Структурата на международните превози включва: 
- Внос за България – отчита намаление от 54.5 % спрямо 2018 г. и заема 10.23 % от 

международния товарооборот за 2019 г. 
- Износ от България – отчита намаление от 34.1 % спрямо базисния период и има 18.1 % 

дял в осъществената  международна превозна дейност. 
- Между трети страни – има увеличение от 4.1 % спрямо съпоставимите количества и 

заема 71.67 % от международните превози за 2019 г. 
 

Държави Превозени 
товари общо 

/`000 т./ 

Внос за 
България 

/`000 т./ 

Износ от 
България 

/`000 т./ 

Между трети 
страни ( до ) 

/`000 т./ 
 Година Година Година Година 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Австрия -  20.1 -  -  -  -  -  20.1 
Румъния 170.6 205.1 22.5 46.2 56.0 73.3 92.1 85.6 
Унгария 36.6 36.0 7.2 3.4 - - 29.4 32.6 
Хърватска 2.2 25.3 -  4.3 - 8.8 2.2 12.2 
Сърбия  100.4 81.7 2.0 15.8 - 3.0 98.4 62.9 
ОБЩО 309.9 368.2 31.7 69.7 56.0 85.1 222.1 213.4 

Изменение % -15.8%  -54.5%  -34.1%  4.1%   
 
 

*Забележка: В таблицата не са включени крайбрежни товари към 31.12.2019 г. – 6.5 хил. тона;           
 

Произведените тонкилометри, превозените товари и получените приходи от товарна превозна 
дейност с техните относителни тегла за двата сравними периода, са показани в таблицата по-
долу. 
 

Направление Превозени 
товари 

2019 
(`000 т.) 

Относ. 
дял 

 
% 

Превозени 
товари 

2018 
(`000 т.) 

Относ. 
дял 

 
% 

Изменение 
 

% 

Източна линия 78.5 24.8% 119.5 31.4% -34.3% 
Западна линия 9.2 2.9% 35.3 9.3% -73.9% 
Трети страни 222.1 70.2% 213.4 56.1% 4.1% 
Крайбрежна линия 6.5 2.1% 12.0 3.2% -45.8% 
ОБЩО 316.4 100% 380.2 100% -16.8% 
      
Направление Приходи от 

товарна дейност 
2019 

(`000 лв.) 

Относ. 
дял 

 
% 

Приходи от 
товарна дейност 

2018 
(`000 лв.) 

Относ. 
дял 

 
% 

Изменение 
 

% 

Източна линия 1 295 18.5% 1 558 22.6% -16.9% 
Западна линия 236 3.4% 537 7.8% -56.0% 
Трети страни 5 415 77.2% 4 665 67.8% 16.1% 
Крайбрежна линия 71 1.0% 125 1.8% -43.2% 
ОБЩО 7 017 100% 6 884 100% 1.9% 
      

Направление Тонкилометри 
2019 

Относ. 
дял 

Тонкилометри 
2018 

Относ. 
дял 

Изменение 
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(`000) % (`000) % % 
Източна линия 35 782 11.9% 44 166 14.8% -19.0% 
Западна линия 9 125 3.0% 21 896 7.3% -58.3% 
Трети страни 253 598 84.5% 230 206 76.9% 10.2% 
Крайбрежна линия 1 606 0.5% 2 969 1.0% -45.9% 
ОБЩО 300 110 100% 299 237 100% 0.3% 

 
Пазарът на транспортни услуги е свързан с местоположението на крайдунавските държави. 
Източният пазар покрива транспорта между български пристанища, разположени на р. Дунав, 
украинските пристанища Измаил и Рени, и румънското черноморско пристанище Констанца 
(чрез канал Черна вода, свързващ р. Дунав с Черно море). 
По източно направление превозната дейност отчита намаление от 34.3 % на превозените 
товари и намаление от 16.9 % на генерираните приходи спрямо базисните стойности. 24.8 % от 
общите oбеми превозени товари на Дружеството са извършени по това направление, а 
относителният дял в приходите от товарна дейност е 18.5 %. 
Западният пазар покрива товарите между дунавските пристанища на България и тези на 
Сърбия, Хърватска, Унгария, Словакия, Австрия и Германия. Това направление осигурява 2.9 
% от превозените обеми и 3.4 % от приходите от превозна дейност на Дружеството за 2019 г.  
Превозите между трети страни за 2019 г. имат 77.2 % относителен дял в превозната дейност 
на Дружеството и увеличение от 4.1 % спрямо базисните количества. Приходите от това 
направление заемат 77.2 % от общите приходи от товарните превози за годината и намаление 
от 16.1 % спрямо базисните стойности. През последните години това направление е силно 
развито и водещо като част от транспортните услуги извършвани от Дружеството. Влиянието 
на променената политическа обстановка в Украйна има съществено значение за 
неосъществени търговски договорености. 
През 2019 г. е осъществена и превозна дейност в рамките на българския участък на реката. 

 
4.3. Пристанищна дейност  

 

Дружеството е страна по договор с Министерство на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията, относно концесия на услуга върху пристанищен терминал „Видин – Север” и 
пристанищен терминал „Фериботен комплекс Видин”, части от пристанище за обществен 
транспорт с национално значение Видин. Договорът е за срок от 30 години. 
През 2013 г. влиза в сила договор, подписан между Параходство Българско речно плаване АД 
и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно 
концесия на услуга за предоставяне на концесия за услуга върху пристанищен терминал 
Пристанищен терминал Никопол, част от пристанище за обществен транспорт с национално 
значение Русе. Договорът е за срок от 35 години и предвижда и гратисен период с 
продължителност 60 (шестдесет) месеца, който започва да тече от датата на влизане в сила на 
договора за концесия. 

През периода  е налице съществено увеличение в приходите от пристанищна дейност, които 
възлизат на 985 хил. лв. спрямо 876 хил. лв. през 2018 г. 

По-подробна информация за видовете приходи на Дружеството е описана в т. 3 от настоящия 
доклад. 

4.4. Приходи от външни клиенти по пазари 
 

Приходите на Дружеството от външни клиенти (вкл. брутни приходи от продажба на нетекущи 
активи) от България, където се намира седалището на Дружеството, както и от основните 
пазари Унгария, Румъния и Сърбия, са установени на база на географското разположение на 
клиентите. Нетекущите активи принципно са разпределени на базата на тяхното физическо 
местонахождение освен плавателните средства, които са посочени по страна на регистрацията 
си, предвид движението, в което се намират. 
 

4.5. Клиенти, формиращи над 10 % от приходите от продажби на Дружеството 
 
През 2019 г. следните клиенти са генерирали еднолично над 10 % от приходите на 
Дружеството от външни клиенти:  



Параходство Българско речно плаване АД                                                                             
Годишен индивидуален доклад за дейността 2019 г. 
 

8 
 

– Интерлихтер –  21.10 % 
– Новалог ООД – 17.38 % 
– Агент плюс  –  17.35 % 

Горепосочените клиенти  не са свързани на Дружеството лица. 
 

4.6. Основни източници за снабдяване с ресурси за осъществяване на дейността и 
основни доставчици 
 

Основната разходна позиция за Дружеството са разходите за материали, чиито основен 
елемент е горивото, необходимо за осъществяване на транспортната дейност. Друго 
съществено перо са пристанищните и агентийски такси. 
 

Хил. лв. 2019 2018 Изменение Изменение 
 Хил лв. Хил лв. Хил. лв. % 
Разходи за гориво  2 417 2 873 -456 -15,87 
Разходи за пристанищни и агентийски такси 1 289 1 205 84 6,97 

Дружеството има следните основни доставчика на горива за периода с дял над 10 %: 

– Галакси Пауър ЕООД – 48.19 %  
– Нафтена индустрия Сърбия АД – 26.30 % 
– Инса Ойл ЕООД – 20.91 % 

Горепосочените доставчици  не са свързани на Дружеството лица. 
 

5. Важни научни изследвания и разработки. 
 

За 2019 г. Дружеството не е поръчвало и не е извършвало важни научни изследвания и 
разработки. 
 

6. Информация за сключени съществени сделки 
 

През периода не са сключени значими сделки, извън обичайната транспортна и 
пристанищна дейност на Дружеството. 

 
7. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето 

по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и свързани лица, през 
отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и 
сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват 
от пазарните условия, с посочване на стойността на сделките, характера на 
свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието 
върху финансовото състояние на емитента 

 
Свързаните лица на Дружеството включват собствениците, лица от тяхната група и под техен 
контрол, дъщерни, асоциирано и смесено предприятие, ключов управленски персонал. Освен 
това Дружеството е получило субординирани заеми от мажоритарния си акционер и неговия 
собственик, по които са начислени лихви. 

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални 
условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции. Разчетните суми обикновено 
се изплащат по банков път. 

Сделки със собствениците 

 2019 
 Хил. лв. 
Мажоритарен акционер  
- покупка на услуги  125 
- разходи за лихви   99 
Собственик на мажоритарния акционер  
- разходи за лихви   90 
- получени суми по договор за финансова помощ 650 
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 2019 
 Хил. лв. 
- покупка на услуги 5 

Сделки с дъщерни предприятия 

 2019 
 Хил. лв. 
Продажба на активи и услуги 58 
Покупка на услуги 85 
Разходи за лихви 70 
Получени заеми 178 
Погасени заеми 1 002 
Получени дивиденти 1 325 

Сделки със смесено предприятие  
 2019 
 Хил. лв. 
- предоставен заем 1 297 
- приходи от лихви 190 

Сделки с асоциирано предприятие  
 2019 
 Хил. лв. 
Получени дивиденти 615 

Сделки с други свързани лица  
 2019 
 Хил. лв. 
Продажба на услуги  6 
Покупка на услуги 221 
Разходи за лихви  66 
Приходи от застрахователни обезщетения 54 
Получени заеми 965 

 
Сделки с ключов управленски персонал 

Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Управителния и 
Надзорния съвет. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните 
разходи: 

 2019 
 Хил. лв. 
Краткосрочни възнаграждения:   

Заплати 103 
Възнаграждения на юридически лица, членове на Надзорен съвет 6 

Общо: 109 
 

Не са сключвани сделки със свързани лица, които са извън обичайната дейност на 
Дружеството  или съществено се отклоняват от пазарните условия.  
 

8. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, 
имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него 
приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите 
през текущата година. 

 
През 2019 г. няма събития с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние 
върху дейността на емитента. 
В началото на 2020 г. поради разпространението на нов коронавирус (COVID-19) в световен 
мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и 
цели икономически отрасли. На 11.03.2020 г. Световната здравна организация обяви и 
наличието на пандемия. С решение на Народното събрание в страната бе обявено 
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Извънредно положение считано от 13.03.2020 г. и приет Закона за мерките и действията по 
време на Извънредното положение. С него се въведоха рестриктивни мерки за бизнеса, 
движението на стоки и хора, с цел защита разпространение на вируса сред хората.  

Със Заповед на Изпълнителните директори № 7/13.03.2020 г. се въведоха противоепидемични 
мерки, с цел защита на работници, служители и гости на Дружеството. Мерките са в две 
направления: организационни и технически, включват: оценка на риска, план за действие, 
ограничение на присъстващите, редовна и ежедневна дезинфекция, раздаване на лични 
предпазни средства, ограничен достъп до административната сграда, превантивно замерване 
на температурата на всеки посетител, проведен извънреден инструктаж. 

Ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, 
ръководството на Дружеството не е в състояние да оцени влиянието им върху бъдещото 
финансово състояние и резултатите от дейността му, но счита, че въздействието ще има 
негативен ефект върху дейността на Дружеството. 

Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет Извънредното положение не е 
отменено. Все още няма пряко влияние върху дейността на Дружеството. Поради неяснотата 
на продължителността, измененията на мерките и действията свързани с Извънредното 
положение във връзка с пандемия, е невъзможно да се направи надеждна оценка на риска от 
поява на финансов или друг ефект, поради което не могат да се подготвят и предприемат 
мерки за неутрализиране или въздействие. 
 

9. Информация за сделки, водени извън балансово - характер и бизнес цел, 
посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако 
рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако 
разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото 
състояние на емитента.  

 
През годината са предявени различни правни искове към Дружеството. Ръководството на 
Дружеството счита, че отправените искове са неоснователни и че вероятността те да доведат 
до разходи за Дружеството при уреждането им е малка. Във връзка със сключени концесионни 
договори се поддържат банкови гаранции на обща стойност 427 хил. лв. 

Дружеството е солидарен длъжник по договор за инвестиционен кредит от 20 декември 2013 г. 
между негово дъщерно дружество и финансова институция. Максималният размер на кредита 
е 2 800 хил. лв., а срокът на погасяване – 21 декември 2020 г.  

10. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в 
страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални 
активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа 
извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и 
източниците/начините на финансиране. 

 
Инвестиции в дъщерни дружества 
 

Дружеството има следните инвестиции в дъщерни предприятия : 
Име на дъщерното 

дружество 
Страна на 

учредяване 
Основна 
дейност 

2019 Участие 2018 Участие 

   Хил. лв. % Хил. лв. % 

Маяк - КМ АД  България 
производствена 
дейност 4 708 86.57 1 178 51.37 

Интерлихтер – 
Словакия ЕООД 

 
Словакия 

транспортна 
дейност 12 100.00 12 100.00 

Блу Сий Хорайзън  
Корп Сейшел 

друга 
дейност - 100.00 - 100.00 

Порт Пристис ООД България 
пристанищна 
дейност 55 55.00 - - 

Порт Инвест ЕООД България 
пристанищна 
дейност 1 600 100.0 1 600 100.0 

  Общо: 6 375  2 790  
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Инвестиция в асоциирано предприятие 
 

Дружеството притежава 41 % от правата на глас и собствения капитал на Ви Ти Си АД. 
Инвестицията е отчетена по себестойностния метод. Към 31 декември 2019 г. инвестицията в 
асоциираното дружество е в размер на 519 хил. лв. 
През отчетния период са настъпили следните промени по отношение на инвестициите на 
Дружеството: през 2019 г. е Дружеството придобива 3 600 дяла от капитала на Порт Пристис  
ООД, с което придобива контрол и представя инвестицията си в състава на дъщерните си 
предприятия към 31.12.2019 г. Към 31.12.2018 г. инвестицията в Порт Пристис  ООД възлиза на 
19 хил.лв. и е представена в състава на инвестициите в асоциирани предприятия. 
 
Инвестиция в смесено предприятие 
 

Дружеството притежава 50 % от правата на глас и собствения капитал на Варнафери ООД. 
Към 31 декември 2019 г. инвестицията в е в брутен размер на 5 057 хил. лв. Ръководството е 
тествало за обезценка инвестициите и в резултат на този тест е са отразени загуби от 
обезценка на инвестицията в смесено предприятие, в размер към 31.12.2019 г. на 1 557 
хил.лв., респ. балансовата й стойност е 3 500 хил.лв. 

Дружеството притежава и дългосрочни и краткосрочни инвестиции, с несъществена стойност, в 

други дружества. 

Имоти, машини и съоръжения на Дружеството включват земя, сгради, машини и съоръжения, 
транспортни средства, разходи за придобиване на дълготрайни активи и други с обща 
балансова стойност към 31 декември 2019 г. в размер на 45 093 хил. лв. 
Нематериалните активи на Дружеството включват софтуер, права върху индустриална 
собственост, подобрения по наети активи и други с обща балансова стойност към 31 декември 
2019 г. в размер на 3 302 хил. лв. 
Инвестиционните имоти на Дружеството включват предимно земи и сгради които се държат с 
цел получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала с балансова 
стойност към 31 декември 2019 г. в размер на 19 948 хил. лв. 
Основни източници на финансиране на Дружеството са получените заеми и постъпления от 
оперативна дейност. 
 

11. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество 
или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем 
с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за 
изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на 
задължения. 

 
Дружеството е заемополучател по договор за необезпечена временна финансова помощ с 
дъщерни дружества, със срок 01 януари 2020 г. при годишен лихвен процент от 4 %. 
Дружеството е заемополучател по договори за необезпечена временна финансова помощ с 
мажоритарния акционер и неговия собственик, при лихвени проценти между от 3 %. 
Към 31 декември 2019 г. Дружеството отчита и задължение по получен краткосрочен заем от 
свързано лице под общ контрол. Лихвеният процент по същия е 3.5 %. 
Дружеството-майка на Дружеството е страна и по договор за цесия при лихвен процент 5 %. 
Получените заеми са предимно за оборотни средства. 
Дружеството е солидарен длъжник по договор за инвестиционен кредит от 20 декември 2013 г. 
между негово дъщерно дружество и финансова институция. Максималният размер на кредита 
е 2 800 хил. лв., а срокът на погасяване – 21 декември 2020 г.  

12. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество 
или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, 
включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на 
свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на 
крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати. 

 
Дружеството е страна по договори за необезпечени заеми със съвместното си предприятие в 
качеството си на заемодател. Лихвените проценти по заемите са в размер на 4.5 %, а 
сроковете на погасяване са от шест месеца до четири години към края на периода. 
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13. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия 

ценни книжа през отчетния период.  
 
Последното увеличение на капитала на Дружеството е регистрирано на 29 декември 2009 г., 
когато чрез емитирането на 6 749 999 броя безналични, поименни акции с номинал от 1 лв. 
ISIN код на емисията – BG 1100100038 капиталът на Дружеството е увеличен от 28 958 675 лв. 
на 35 708 674 лв. 
През 2019 г. не е извършвано увеличение на капитала на Дружеството. 
 

14. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, 
отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано 
публикувани прогнози за тези резултати. 

 
Дружеството няма публикувани прогнози за финансовите си резултати през 2019 г., поради 
което извършването на такъв анализ и сравнение е неприложимо. 
 

15. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите 
ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, 
евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да 
предприеме с оглед отстраняването им. Оценка на възможностите за 
реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на 
разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата 
на финансиране на тази дейност. 

Дружеството не е променяло целите, политиките и процесите за управление на капитала, както 
и начина на определяне на капитала през представените отчетни периоди. 

Управлението на финансовите ресурси е подчинено на изискването за достигане на 
максимална ефективност с едновременно съблюдаване на сроковете за плащане, които са 
договорени както с доставчици, така и с клиенти.  
Към 31 декември 2019 г. текущите пасиви на Дружеството надвишават текущите му активи със 
6 443 хил. лв., а паричния поток от основна дейност е отрицателна величина в размер на 728 
хил. лв. Въпреки това финансовото състояние на Дружеството се счита за стабилно, тъй като 
през последните десет поредни години Дружеството отчита печалби, а капиталовите 
съотношения за дейността му показват стабилен дял на собствения капитал при осигуряване 
на финансиране. Въпреки тази преценка на ръководството на Дружеството, са налице 
обстоятелства, които показват значителна несигурност, която може да породи съществено 
съмнение относно възможността на Дружеството да продължи да функционира като 
действащо предприятие без подкрепата на собствениците и други източници на финансиране. 
В резултат на извършения преглед на дейността Ръководството счита, че въз основа на 
направените прогнози за бъдещото развитие на Дружеството, както и поради продължаващата 
финансова подкрепа от собствениците, Дружеството ще има достатъчно ресурси, за да 
продължи оперативната си дейност в близко бъдеще и счита, че принципът за действащо 
предприятие е уместно използван. Направените прогнози за бъдещото развитие на 
Дружеството, са съобразени с възможните влияния върху търговската му дейност и индикират, 
че Дружеството би следвало да продължи обичайната си дейност, без да се предприемат 
съществени промени в нея.  

Параходство Българско речно плаване АД ще реализира инвестиционните си намерения чрез 
оборотни средства, изгодни лизинги и кредити и мерки за увеличаване на приходите и 
постъпленията от дейността. 
 

16. Вероятно бъдещо развитие, планирана стопанска политика през следващата 
година, в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният 
доход от инвестиции и развитие на Дружеството, както и предстоящи сделки 
от съществено значение за дейността на Дружеството. 

 
Дружеството предвижда да подобри ликвидните си позиции и регистрира ръст в приходите 
през следващите периоди.  
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Очаква се сключването на нови дългосрочни договори за превоз на зърно, въглища, торове, 
руда и оборудване. 

Текущо не се предвиждат предстоящи сделки с различен от обичайния характер по товарна и 
пристанищна дейност, които да са от съществено значение за дейността на Дружеството. 
 

17. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните 
принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група. 

 
През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на 
емитента. 
 

18. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в 
процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и 
система за управление на рискове е представена в декларацията за 
корпоративно управление, която е част от настоящия доклад за дейността. 

 

При описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление 
на риска следва да се има предвид, че ЗППЦК и Националния кодекс за корпоративно 
управление не дефинират вътрешно-контролна рамка, която публичните дружества в България 
да следват. Ето защо за целите на изпълнението на задълженията на Дружеството по чл. 100н, 
ал. 8, т. 4 от ЗППЦК при описанието на основните характеристика на системите е използвана 
рамката COSO – контролна среда, оценка на риска, контролни процедури, информация и 
комуникация и мониторинг. По-подробна информация е представена в декларацията за 
корпоративно управление, която е неразделна част от този доклад. 
 

19. Информация за промените в управителните и надзорните органи през 
отчетната финансова година. 

 

През отчетния период не са настъпили промени в органите за управление. 
 

20. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на 
всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната 
финансова година независимо от това, дали са били включени в разходите на 
емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, 
или произтичат от  разпределение на печалбата, включително: 

– получени суми и непарични възнаграждения 
– условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако 

възнаграждението се дължи към по-късен момент 
– сума, дължима за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или 

други подобни обезщетения. 

През периода са начислени 6 хил. лв. възнаграждения на Тодор Йотов (член на Надзорния 
съвет) и по 5 хил. лв. на Химимпорт АД и Българска корабна компания ЕAД (членове на 
Надзорния съвет). Начислените възнаграждения на Изпълнителните директори, в качеството 
им на такива възлизат на 103 хил. лв. Останалите членове от Управителния съвет, не 
получават възнаграждения. 

Дружеството не отчита и не е начислявало и/или изплащало условни или разсрочени 
възнаграждения както и суми дължими за изплащане на пенсии, обезщетения при 
пенсиониране или други подобни обезщетения. 

21. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на 
Дружеството 

 

Членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството могат да придобиват свободно 
акции от капитала на Дружеството на регулиран пазар на ценни книжа при спазване на 
разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа. 

 
22. Сключени през 2019 г. договори с членове на УС и НС или свързани с тях 

лица, които излизат извън обичайната дейност на Дружеството или 
съществено се отклоняват от пазарните условия. 
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Не са сключвани договори с Дружеството от членовете на Надзорния и Управителния съвет 
или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на Дружеството или 
съществено се отклоняват от пазарните условия. 
 

23. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните 
органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, 
включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент 
от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху 
негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени 
опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и 
срок на опциите. 

 

Съгласно справка от Централен депозитар, издадена към 31 декември 2019 г., членовете на 
Надзорния и Управителния съвет притежават следния брой акции от капитала на Дружеството: 
 
Членове на Управителния съвет 
 

 Име Брой  
акции 

% от 
капитала 

1 Тихомир Иванов Митев - - 
2 Любомир Тодоров Чакъров - - 
3 Александър Димитров Керезов - - 
4 Йордан Стефанов Йорданов - - 
5 Румен Стефанов Попов - - 
6 Светлана Петрова Стефанова - - 
7 Кремена Николова Йорданова - - 

 
Членове на Надзорния съвет 
 
 Име Брой  

акции 
% от капитала 

1. Химимпорт АД      - -  
2. Тодор Йорданов Йотов - - 
3. Българска Корабна Компания ЕАД   27 192 938 76.15 % 

 

Емитентът не е предоставял опции върху свои ценни книжа, както и специални права на 
притежание на страна на членовете на Съветите. 

 
24.  Участие на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено 

отговорни съдружници, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на 
друго дружество, както и тяхно участие в управлението на други дружества 
или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети към 31 
декември 2019 г.: 

 
 
 
 
 
Тихомир Иванов 
Митев 
 – изпълнителен 
директор и член на 
Управителния 
съвет 

Участие като 
неограничено 
отговорен 
съдружник 

Участие 
(повече от 25 
на сто) в 
капитала на 
други 
дружества 

Участие в управителните и 
надзорни органи на други 
дружества или кооперации като 
прокуристи, управители или 
членове на съвети 

не участва МИ – 5 ООД, 
ЕИК 130172925 

Управител на Порт Инвест ЕООД, 
ЕИК 20229934 

 Консулт Асет 
Мениджмънт 
АД, ЕИК 
203416415 

представител на Българска корабна 
компания ЕАД като председател на 
Съвета на директорите и 
представляващ Порт Балчик АД, 
ЕИК 124651860 

  член на Съвета на директорите на 
Инвест Кепитъл АД, ЕИК 831541734 

  член на Съвета на директорите на 
Шабла Марина АД, ЕИК 200831032 
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  член на Съвета на директорите на 
Маяк-КМ АД и представляващ 
дружеството, ЕИК 127010112 

  член на Съвета на директорите и 
изпълнителен директор на Ви Ти Си 
АД, ЕИК 1039703207 

  член на Съвета на директорите на 
Варна - плод АД, ЕИК 103106697 

  управител на МИ – 5 ООД, ЕИК 
130172925 

  управител на Варненска 
консултантска компания ООД, ЕИК 
103060548 

  член на Съвета на директорите на 
Шабла голф – Ваклино АД, ЕИК 
2008300717 

  член и председател на Съвета на 
директорите и представляващ 
дружеството - Пристанище Леспорт 
АД, ЕИК 103926826 

  член на Съвета на директорите и 
изпълнителен директор на 
Българска корабна компания ЕАД, 
ЕИК 175389730 

  управител на Българска логистична 
компания ЕООД, ЕИК 200904078 

  изпълнителен директор на Консулт 
Асет Мениджмънт АД, ЕИК 
203416415 

  Управител на Леспорт проджет 
мениджмънт ЕООД, ЕИК 200843077 

  управител на Портстрой Инвест 
ЕООД, ЕИК 201810315 

  представител на Българска корабна 
компания ЕАД като едноличен 
собственик на Портстрой Инвест 
ЕООД, ЕИК 201810315 

  представител на Българска корабна 
компания ЕАД като собственик на 
Дунавска инвестиционна компания 
ЕООД, Унгария 

  представител на Химимпорт АД в 
качеството си на представител на М 
Кар груп АД, ЕИК 203384266  

 

 
Румен Стефанов 
Попов – 
изпълнителен 
директор член на 
Управителния съвет  
 

Участие като 
неограничено 
отговорен 
съдружник 

Участие (повече 
от 25 на сто) в 
капитала на 
други 
дружества 

Участие в управителните и 
надзорни органи на други 
дружества или кооперации като 
прокуристи, управители или 
членове на съвети 

не участва не участва управител на Порт Пристис ООД, 
ЕИК 201270673  

  управляващ на Сдружение Дунав 
Лоджистикс Русе, ЕИК 117695746 

  управляващ на Сдружение Ловно-
рибарско дружество Филип Тотю 
Русе, ЕИК 117540094 

  управител на Порт Инвест ЕООД, 
ЕИК 202299304 
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Румен Стефанов 
Попов – 
изпълнителен 
директор член на 
Управителния съвет  

Участие като 
неограничено 
отговорен 
съдружник 

Участие (повече 
от 25 на сто) в 
капитала на 
други 
дружества 

Участие в управителните и 
надзорни органи на други 
дружества или кооперации като 
прокуристи, управители или 
членове на съвети 

   член на Съвета на директорите на 
„ВИ ТИ СИ“ АД, ЕИК 103970207 

 

 
Йордан Стефанов 
Йорданов – член на 
Управителния 
съвет  
 

Участие като 
неограничено 
отговорен 
съдружник 

Участие (повече 
от 25 на сто) в 
капитала на 
други 
дружества 

Участие в управителните и 
надзорни органи на други 
дружества или кооперации като 
прокуристи, управители или 
членове на съвети 

не участва не участва член на Управителния съвет на 
Зърнени храни България АД, ЕИК 
175410085 

   член на Съвета на директорите  
на Добрички панаир АД, ЕИК 
834017612 

   член на Управителния съвет на 
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ 
И ГАЗ АД, ЕИК 824033568 

 
 
 
 
 
 
Александър 
Димитров  
Керезов – член на 
Управителния 
съвет 

Участие като 
неограничено 
отговорен 
съдружник 

Участие (повече 
от 25 на сто) в 
капитала на 
други дружества 

Участие в управителните и 
надзорни органи на други 
дружества или кооперации като 
прокуристи, управители или 
членове на съвети 

не участва Проект АРТ ООД, 
ЕИК 203844348 

член на Съвета на директорите на  
Бългериан еъруейз груп ЕАД, ЕИК 
131085074  

 АЛЕКС АС ЕООД, 
ЕИК 131105146 

член на Управителния съвет на  
Централна кооперативна банка 
АД, ЕИК831447150  

  управител на АЛЕКС АС ЕООД, 
ЕИК 131105146 

  управител на Счетоводна къща 
ХГХ Консулт ООД, ЕИК 130452457 

  член на  Управителния съвет на  
Застрахователно акционерно 
дружество Армеец АД, ЕИК  
121076907 

  член на Управителния съвет на 
Асенова крепост АД, ЕИК 
115012041 

  член на Управителния съвет на 
Химимпорт АД, ЕИК 000627519 

  член на Управителния съвет на 
ЦКБ Груп АД, ЕИК 121749139 

  член на Надзорния съвет на 
Пенсионноосигурително 
акционерно дружество ЦКБ-Сила 
АД, ЕИК 825240908 

  изпълнителен директор и член на 
Управителния съвет на Зърнени 
храни България АД, ЕИК 
175410085 

  управител на Сдружение 
Съгласие, ЕИК 176941060 
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  Управител на Проект АРТ ООД, 
ЕИК 203844348 

   Председател на Управителен 
съвет и представляващ Фондация 
Съгласие – София, ЕИК 205004556 

 
 
 
 
 
 
 
Любомир Тодоров 
Чакъров – член на 
Управителния 
съвет 
 

Участие като 
неограничен
о отговорен 
съдружник 

Участие (повече 
от 25 на сто) в 
капитала на 
други дружества 

Участие в управителните и 
надзорни органи на други 
дружества или кооперации като 
прокуристи, управители или 
членове на съвети 

не участва не участва изпълнителен директор и член на  
Управителния  съвет на Проучване 
и добив на нефт и газ АД, ЕИК  
824033568; 

  член на съвета на директорите и 
изпълнителен директор на  
Бългериан еъруейз груп ЕАД, ЕИК 
131085074 

  член на Съвета на директорите на 
Българска корабна компания ЕАД, 
ЕИК 175389730 

  член на Съвета на директорите на 
Национална стокова борса АД, 
ЕИК 115223519 

  изпълнителен директор и член на 
Съвета на директорите на Зърнени 
храни България АД, ЕИК 
175410085 

  Член на Надзорния съвет на ЧЕЗ 
Електро България АД, ЕИК 
175133827 

  управител на Еърпорт консулт 
ЕООД, ЕИК 175144033 

 

Светлана Петрова 
Стефанова – член 
на Управителния 
съвет  

Участие като 
неограничено 
отговорен 
съдружник 

Участие (повече 
от 25 на сто) в 
капитала на 
други дружества 

Участие в управителните и 
надзорни органи на други 
дружества или кооперации като 
прокуристи, управители или 
членове на съвети 

не участва Си Ес Трейд ООД 
ЕИК 204293296, с 
50% от капитала 

Изпълнителен директор на ФААК 
България ЕООД, ЕИК 201352138 

  ФИТО ДЕКОР 
ООД - в 
ликвидация, ЕИК 
117674669 

Член на Управителния съвет на 
Кооперация ВОДОСНАБДИТЕЛНА 
КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ, ЕИК 
201403255 

  Си Ес Трейд 
ООД, ЕИК 
204293296 

 

 

Кремена Николова 
Йорданова – член 
на Управителния 
съвет  

Участие като 
неограничено 
отговорен 
съдружник 

Участие (повече 
от 25 на сто) в 
капитала на 
други дружества 

Участие в управителните и 
надзорни органи на други 
дружества или кооперации като 
прокуристи, управители или 
членове на съвети 

не участва не участва не участва 
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Българска корабна 
компания ЕАД - 
член на Надзорния 
съвет  

Участие като 
неограничено 
отговорен 
съдружник 

Участие (повече от 
25 на сто) в 
капитала на други 
дружества 

Участие в 
управителните и 
надзорни органи на 
други дружества 
или кооперации 
като прокуристи, 
управители или 
членове на съвети 

не участва Собственик на 
Портстрой инвест 
ЕООД,  
ЕИК 201810315 

член на Съвета на 
директорите на Порт 
Балчик АД, ЕИК 
124651860 

 Собственик на 
Българска логистична 
компания ЕООД,  
ЕИК 200904078 

 

 Порт Балчик АД,  
ЕИК 124651860 

 

   
 
 
 
 
Химимпорт АД - 
член на Надзорния 
съвет  

Участие като 
неограничено 

отговорен 
съдружник 

Участие (повече от 
25 на сто) в 

капитала на други 
дружества 

Участие в 
управителните и 

надзорни органи на 
други дружества 
или кооперации 

като прокуристи, 
управители или 

членове на съвети 
Актуална информация за участията на Химимпорт АД в капитала на 
други дружества може да бъде намерена на електронната страница 
на дружеството  http://www.chimimport.bg/ 

 

 
Тодор Йотов Йотов 
– член на 
Надзорния съвет  
 

Участие като 
неограничено 
отговорен 
съдружник 

Участие 
(повече от 25 
на сто) в 
капитала на 
други 
дружества 

Участие в управителните и 
надзорни органи на други 
дружества или кооперации 
като прокуристи, управители 
или членове на съвети 

не участва не участва не участва 

 
25. Информация за известните на Дружеството договорености (включително и 

след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ 
период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции 
или облигации от настоящи акционери или облигационери. 

 
На Дружеството не са известни договорености, следствие на които в бъдещ период могат да 
настъпят промени в относителния дял на акциите, притежавани от настоящите акционери. 
 

26. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни 
производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-
малко 10 на сто от собствения му капитал.  

 
Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни дела, вземанията или 
задълженията, които заедно или поотделно възлизат на най-малко 10% от собствения му 
капитал. 
 

27. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и 
адрес за кореспонденция. 



flapaxcgc:ao Sanrapclcs peqHs nna*ma*,Afl
l-ogNu:en ffiHglrnllfiyanel{ AoKna*q *a g*kv<**rxa 2*1* r.

Bceru nerbK or 13.30 4o 16.00 v.
rp. Pyce 7000, nn. Oreq flarcril Ne 2, erax 3
E-mail: gnedelchev@brp.bg ren.: 082 822132
3a xonrarru: l-eoprr Hegenvee - [uperrop 3a Bpb3Kt4 c ilHBecrilropt/re

28, Baxxr cb6nrua, Kol,tro ca Hacrbnnnt,t cneg Kpaq Ha nep[oga
B naqanoro na 2020 r. nopa4il pa3npocrpaHeHilero Ha HoB KopoHaBrpyc (COVID-19) a ceeroeex
uau{a6 ce nosBilxa 3arpyAHeHilq e 6ilsFreca il ilKoHoMr4LrecKara gefiuocr Ha peAilqa npeAnp!4erl4fi Ll

qeflil rKoHoMl4ltecKvt orpacnil. Ha 11.03.2020 r. CeeroeFtara 3ApaBHa opraHil3a4na of,aertt rtt

Hanilqilero Ha naHAeMile. C peuJeHile Ha Hapo4noro cu6panue B crpaHara 6e o6geeHo
l4saunpe4no nonoxeHile cqilraHo or 13.03.2020 r. n npiler 3arona 3a MepKilre u gefrcrernra no
BpeMe Ha l4setxpeAHoro nonoxeHile. C nero ce BbBegoxa pecrpt4lfit4BHfi MepKil ga $ilsHeca,
ABilXeHilero Ha CTOKLI H XOpa, C qen 3aqilra pa3npocrpaHeHile Ha Bilpyca cpeA xopara.

Ctc 3anoee4 na l4snrnHilrenHilre AfipeKropvr Ne 7/13.03.2020 r. ce BbBeAoxa nport4BoenilAeMilLtHLr
MepKil, c Ller 3aqilTa na pa6orxnllvr, clryxr4TentA tA rocril Ha flpyxecreoro. Meprure ca B ABe
HanpaBneHfiF: opfaHH3aqiloHHr/ il TexHilLtecKil, BKnlo'.tBar: oLleHKa Ha pilcKa, nnaH 3a Aeilcreile,
orpaHilqeHfie Ha npilcbcrBaulilre, peAoBHa il exerqHeBHa .'qe3ilHseKqHe,' pasAaBaHe Ha nilqHfi
npeAna3Hil cpeAcTBa, orpaHilqeH Aocrbn Ao aAMilHl4crparilBHara crpaAa, npeBaHrilBHo 3aMepBaHe
Ha TeMnepaTypaTa Ha BceKH nocerilren, npoBeAeH u3BbHpeAeH ilHcrpyKrax.

Cnryaqunra il npeAnp[erilTe MepKil or AbpxaBHilTe Bracril ca il3KntoqilTenHo At4HaMilLtHl4,
pbKoBoAcrBoro Ha .Qpyxecraoro He e B cbcronHvre Aa olleHfi BnnnHilero ytM Bbpxy 6u4eqoro
$rrancoeo cbcronHfie u p$ynrarilTe or geftnocrra My, Ho cqilTa, ve auageilcrBilero u.le ilMa
HerarfiBeH eSerr Bbpxy 4eilHocrra na flpyxecreoro.

Kutu 4arara Ha il3rorBqHe Ha Hacronr4r4n $unaHcoe or.ler l4geuHpeAHoro nofloxeHile He e
orMeHeHo. Bce oqe HFMa npsKo BIIUAHVe Bbpxy geranocrra na flpyxecraoro. flopa4il HeflcHorara
Ha npoAbflxilTenHocrra, il3MeHeHn*ra Ha MepKilre v peheteuara cBbp3aHil c lzlserFtpeAHoro
nofloxeHile BbB Bpb3Ka c naHAeMile, e HeBb3MoXHO Aa Ce HanpaBu HaAeMHa oLleHKa Ha pilCKa Or
noFBa Ha $rnancoa vnv gpyr eQerr, nopaAn
MepKil 3a Heyrpann3ilpaHe unu ar:s4eilcTBile.

Trxour,rp Mt,lree
hsnunuumeneu dupercmop

Pynren flonoe
l4snun u u mene u d u pe xm op

o He Morar Aa ce noArorBFr il npeAnpileMar
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Годишен консолидиран доклад за дейността 2019 г. 
Настоящият годишен доклад за дейността на Параходство Българско речно плаване АД 
(Предприятие-майка) и неговите дъщерни дружества (Групата) представя коментар и анализ на 
финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и 
резултатите от дейността на Групата като обхваща едногодишния период от 01 януари 2019 г. 
до 31 декември 2019 г.  
 
Докладът е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството и чл. 
100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).  
 
Предприятието-майка - Параходство Българско речно плаване АД е публично дружество 
със седалище и адрес на управление Република България, гр. Русе, пл. Отец Паисий 2. 
Акциите му са регистрирани на Българската фондова борса – София АД. 
 
Предприятието-майка се управлява чрез двустепенна система на управление, включваща 
Надзорен и Управителен съвет. 
 
Членове на Надзорния съвет: 
- Химимпорт АД 
- Българска корабна компания ЕAД 
- Тодор Йотов Йотов 
 
Членове на Управителния съвет: 

- Тихомир Иванов Митев 
- Любомир Тодоров Чакъров 
- Александър Димитров Керезов 
- Йордан Стефанов Йорданов 
- Румен Стефанов Попов 
- Светлана Петрова Стефанова  
- Кремена Николова Йорданова 

 
Дружеството–майка се представлява от Изпълнителните директори Тихомир Иванов Митев и 
Румен Стефанов Попов – само заедно. 
През периода не е налице информация за сключени договори от членовете на съветите или 
свързани с тях лица, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се 
отклоняват от пазарните условия. 

Капитал: Регистрираният капитал на Предприятието-майка се състои от 35 708 674 на брой 
обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всички акции са с право на 
получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание 
на акционерите на Предприятието-майка. 
 
Към 31 декември 2019 г. мажоритарният собственик на  Предприятието-майка е Българска 
Kорабна Kомпания ЕАД, притежаваща 76.15 % от капитала му.  Собственик на Българска 
Корабна Компания ЕАД е Химимпорт АД, чийто инструменти на собствения капитал се котират 
на Българска фондова борса - София АД.  
 
Предприятието-майка не притежава собствени акции. През периода не е извършвано 
придобиване и прехвърляне на собствени акции на Предприятието-майка. 
 
Предмет на дейност на Предприятието-майка: търговско корабоплаване по река, море и 
свързаните с тях вътрешни водни пътища и басейни (пространства), в т. ч.: превоз на товари 
по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на 
кораби, други плавателни и други транспортни средства, буксировка и тласкане на плавателни 
средства и товари, корабно снабдяване, извършване на речни и морски услуги и други 
помощни търговски и технически дейности и операции, свързани с търговското мореплаване, 
осъществяване дейност на специализиран пристанищен оператор, чрез извършване на 
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пристанищни дейности, свързани с обработка на ро-ро и фериботни товари, фрахтова и 
транспортно - спедиционна дейност, търговско представителство, посредничество и корабно 
агентиране, вътрешна и външна търговия, кораборемонт за свои и чужди нужди, инвеститорска 
и инженерингова дейност, научно развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, 
други видове търговска дейност, за които няма нормативна забрана. В своята дейност 
Дружеството може да сключва сделки в страната и чужбина, включително да придобива и 
отчуждава, недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, 
търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост, да предявява и 
отговаря по искове, свързани с дейността му и спазване на действащото законодателство. 
Допълнителен предмет на дейност - производствена, търговска и други дейности с горива, 
петролни, нефтохимически, химически и други продукти. 
 
Предприятието-майка няма регистрирани клонове в страната или чужбина. 
 
1. Информация за дейността на дружествата, формиращи Групата 
 
Параходство Българско речно плаване АД е най-големият български корабособственик по 
брой и товароподемност на съдовете. Има възможност да се поемат и гарантират договори за 
превоз на стотици хиляди тона насипни товари. Поддържа се добра организация и сервиз на 
превозите по всички направления по река Дунав. Дружеството е сертифицирано по стандарт 
ISO 9001:2000. 
 

Дъщерните предприятия, включени в консолидацията, са както следва: 

Име на дъщерното 
предприятие 

Страна на 
учредяване 

Основна 
дейност 

31 декември  
 2019 

участие 31 декември 
2018 

участие 

   ‘000 лв. % ‘000 лв. % 
       
Маяк-КМ АД  България производствена  4 708 86.57 1 178 51.37 
Интерлихтер – 
Словакия ЕООД 

 
Словакия 

транспортна 
дейност 12 100.00 12 100.00 

Блу Сий Хорайзън  
Корп. Сейшели друга - 100.00 - 100.00 
Порт Пристис ООД България пристанищна  55 55.00 - - 
Порт Инвест ЕООД България пристанищна  1 600 100.00 1 600 100.00 
   6 375  2 790  

 
Капитал: Маяк – КМ АД е акционерно дружество със седалище и адрес на управление: гр. 
Нови пазар, община Нови пазар, ул. Цар Освободител № 44. 
 
Предмет на дейност - производство на палубни кранове, механизми на корпуси, надстройки, 
цистерни, стоманени конструкции, оборудване и друга машиностроителна продукция, ремонт 
на техника. 
 
Капитал: Маяк – КМ АД е с капитал 1 002 663 лева, разпределен в 1 002 663 броя акции с 
номинална и емисионна стойност 1 лев всяка. 
 
Акционери Участие в капитала 

Параходство Българско речно плаване АД 86.57 % 

Други физически и юридически лица 13.43 % 

Общо: 100.00 % 

 
Органи на управление: Дружеството е с едностепенна форма на управление: 
 
Съветът на директорите е в следния състав: 
 
- Кирил Димитров – Изпълнителен директор 
- Тихомир Митев –  Председател на Съвета на директорите     
- Георги Ганчев – член на Съвета на директорите     
- Веселин Величков – член на Съвета на директорите     
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Дружеството се представлява  от : 
 
- Тихомир Митев – самостоятелно  
- Кирил Димитров и Тихомир Иванов Митев - заедно 

 
През 2011 г. дружеството е сертифицирано по ISO 9001 - 2008 от Германски лойд (Germanisher 
Lloyd, GL). 
 
Заводът реализира основно приходи от производство на метални изделия и извършването на 
услуги – главно на ремонт на оборудване. Реализират се и приходи от продажба на скрап и 
други материали. 
 
Интерлихтер – Словакия ЕООД 
 
Дружеството е учредено съгласно словашкото законодателство и е със седалище гр. 
Братислава. Предметът му на дейност е идентичен с този на Предприятието-майка. За 
управител е назначен Тихомир Митев - изпълнителен директор на Параходство Българско 
речно плаване АД.   
 
Блу Сий Хорайзън Корп 
 
BLUE SEA HORIZON CORP е вписано в Регистъра на международните бизнес компании на 
Република Сейшел. Компанията е 100 % собственост на Параходство Българско речно 
плаване АД – град Русе. За управител е назначен г-н Павел Надворни.  
 
Порт Инвест ЕООД 

Дружеството е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност в Република 
България. Седалището и адресът на управлението му е Република България, гр. Русе, пл. 
Отец Паисий № 2. Дружеството се управлява и представлява само заедно от управителите 
Тихомир Иванов Митев и Румен Стефанов Попов. 
 
Предмет на дейност: Осъществяване на дейност на пристанищен оператор; извършване на 
пристанищни услуги, фрахтовка и транспортно-спедиционна дейност; търговско корабоплаване 
по река, море и свързаните с тях вътрешни водни пътища, в т.ч. превоз на товари по воден път 
и в комбиниран транспорт; превоз на пътници и багаж; наемане и отдаване на кораби, други 
плавателни и други транспортни средства; буксировка и тласкане на плавателни средства и 
товари; корабно снабдяване, извършване на речни, морски услуги и други помощни търговски и 
технически дейности и операции, свързани с търговското мореплаване; търговско 
представителство, посредничество и корабно агентиране; вътрешна и външна търговия; 
кораборемонт за свои и чужди нужди; инвеститорска и инженерингова дейност, научно - 
развойна дейност; подготовка и квалификация на кадри; други видове търговска дейност, за 
които няма нормативна забрана. 
 
На 06 март 2013 г. влиза в сила договор между Порт Инвест ЕООД и Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията за предоставяне на концесия на 
„Пристанищен терминал Лом” – част от пристанище за обществен транспорт Лом, с цел 
национално значение – публична държавна собственост за срок от 35 години. 
 
Порт Пристис ООД 
 
Дружеството е регистрирано като дружество с ограничена отговорност в Република България. 
Седалището и адресът на управление на Дружеството е Република България, гр. Русе, пл. 
Отец Паисий № 2, ет. 8. 
 
Капитал: Основния капитал се състои от 10 000 дяла по 10 лева всеки. Към 31 декември 2019 
г. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва: 

− Параходство Българско речно плаване АД – гр. Русе       -  55 % 
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− Балкантурс ООД – гр. Русе                                             -  15 % 
− Галакси Пауър ЕООД – гр. Варна                                  -  15 % 
− ДД Логистика ЕООД – гр. Русе                                           -  15 %  

 
През 2019 г. има промяна в съдружниците на Дружеството. Балкантурс ООД продава 
закупеното през 2018 г. дялава участие в размер на 36 % на Параходство Българско речно 
плаване АД.  
 
Форма на управление: Дружеството се управлява от управителя Румен Стефанов Попов 
 
Предмет на дейност: Основната дейност на Дружеството е извършване на услуги с търговски 
характер, предоставени в пристанища и всяка друга дейност, незабранена от закона. 

На 04.01.2018 г. между Общински съвет – Русе, представляван от Кмета на Община Русе и 
Порт Пристис ООД е подписан Договор за предоставяне на концесия за пристанище за 
обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост. 
Договорът влиза в сила от 01 април 2019 г. и е със срок от 35 години.  

Съвместно предприятие 
 
Варнафери ООД е съвместно контролирано от Групата предприятие, в което дяловото и 
участие е 50 %. Варнафери ООД е със седалище град Варна и предмет на дейност – 
извършване на превози, включително и фериботни на товари по море; придобиване и 
управление на морски кораби; външнотърговска и вътрешно търговска дейност; консултантски 
услуги в сферата на морския транспорт; комисионерство, както и всички други дейности, 
разрешени от закона.  
 
Асоцииранo предприятие 
 
Ви Ти Си АД е регистрирано с решение на Варненски окръжен съд като акционерно дружество 
със седалище  и адрес на управление гр. Варна, Морска гара, ет. 1. 
 
Групата притежава 41 % от правата на глас и собствения капитал на Ви Ти Си АД.  
 
Основната дейност: морски и навигационни услуги, буксирна дейност, включително 
извършване на пристанищна услуга буксировка, влачене или тласкане на кораби, агентиране, 
чартиране и фрахтоване на кораби, опериране на кораби, спедиторска и комплексна 
транспортна дейност в страната и чужбина. 
 
Дружеството се управлява от Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. 
 
Изпълнителен директор е Росен Чернаев, който е и представляващ Дружеството заедно и 
поотделно със заместник-председателя на Управителния съвет Тихомир Митев. 
 
Всички трансфери на парични средства към Предприятието-майка, например изплащане на 
дивиденти, се осъществят след одобрението на най-малко 2/3 от всички собственици на 
асоциираното предприятие.  

През 2019 год. Групата е получила дивиденти от Ви Ти Си АД в размер на 615 хил.лева. 

Групата няма условни задължения или други поети ангажименти, свързани с инвестицията в 
асоциираното предприятие. 

2. Основни финансови инструменти, използвани от Групата и рискове, на които е 
изложена 

 
Групата не е използвала специални финансови инструменти при осъществяване на 
финансовата си политика, включително за управление и хеджиране на финансовия риск. 
Основните финансови активи на Групата са търговски и други вземания, предоставени заеми 
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и парични средства, а основните финансови пасиви – търговски и други задължения и 
получени заеми. 
 

2.1. Климатични условия 
 

Климатичните факторите - основния фактор тук е нивото на р. Дунав, както и атмосферните 
условия през периода. Нивото на р. Дунав влияе пряко както върху количеството товар на 
съдовете, така  и върху скоростта на конвоите. И двете  крайности- критично ниско и критично 
високо ниво на реката са изключително проблематични за корабоплаването, тъй като в 
резултат на затруднената или изцяло прекратена навигация се увеличават разходите, а 
приходите рязко намаляват. 

2.2. Повишаване цената на горивото 
 

Елементът от разходите на Групата, който е подложен най-силно на влиянието на външните 
пазарни фактори е цената на горивото. Цената на горивото е силно променлива величина и 
може да се предвиди на база информацията, получавана от борсовите котировки и фючърсни 
сделки. Съобразявайки се с тази тенденция, Предприятието-майка предприема мерки за 
съответни корекции в навлата най-вече по спот договорите или по тези с кратък срок на 
изпълнение. При дългосрочните договори Предприятието-майка използва системата за 
бункерни добавки за актуализиране на навлата спрямо измененията в цената на горивото. 
Чрез тази система навлата се променят във възходяща или низходяща посока, в зависимост от 
промените, настъпили в цената на горивото.  
Групата е изложена на различни видове рискове по отношение на финансовите си 
инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложена Групата са пазарен риск, 
кредитен риск и ликвиден риск. 
 

2.3. Валутен риск 
 

По-голямата част от сделките на Групата се осъществяват в български лева и евро. 
Чуждестранните транзакции на Групата, деноминирани главно в щатски долари излагат 
Групата на валутен риск. За да намали валутния риск, Групата следи паричните потоци, които 
не са в български лева. 

2.4. Лихвен риск   
 

Политиката на Групата е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно 
финансиране. Затова заемите са обикновено с фиксирани лихвени проценти. Към 31 декември 
и на двата сравними периода Групата е изложена на незначителен риск от промяна на 
пазарния лихвен процент по банков заем с променлив лихвен процент. Всички други 
финансови активи и пасиви на Групата са с фиксирани лихвени проценти. 

2.5. Други ценови рискове 
 

Групата не е изложена на други ценови рискове във връзка с притежавани публично търгувани 
акции. 
 

2.6. Кредитен риск 
 

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към 
Групата. Групата е изложена на този риск във връзка с различни финансови инструменти, като 
напр. при предоставянето на заеми, възникване на вземания от клиенти, депозиране на 
средства и други. Излагането на Групата на кредитен риск е ограничено до размера на 
балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период. Групата 
редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други контрагенти, 
установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния 
риск. Политика на Групата е да извършва транзакции само с контрагенти с добър кредитен 
рейтинг. Ръководството на Групата счита, че всички гореспоменати финансови активи, които не 
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са били обезценявани или са с настъпил падеж през представените отчетни периоди, са 
финансови активи с висока кредитна оценка.  

2.7. Ликвиден риск 
 

Ликвидният риск представлява рискът Групата да не може да погаси своите задължения. 
Групата посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по 
погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и 
изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от парични 
средства се сравняват със заемите на разположение, за да бъдат установени излишъци или 
дефицити. Този анализ определя дали заемите на разположение ще са достатъчни, за да 
покрият нуждите на Групата за периода. Групата  държи пари в брой, за да посреща 
ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се 
осигуряват чрез заеми в съответния размер. При оценяването и управлението на ликвидния 
риск Групата отчита очакваните парични потоци от финансови инструменти, по-специално 
наличните парични средства и търговски вземания. Наличните парични ресурси и търговски 
вземания не надвишават значително текущите нужди от изходящ паричен поток. Съгласно 
сключените договори всички парични потоци от търговски и други вземания са дължими в срок 
до един месец. 
 
3. Информация за консолидираните резултати от дейността  
 
Финансовият резултат на Групата за отчетната 2019 г. е печалба в размер на 245 хил. лв. (2018 
г.: загуба в размер на 2 149 хил. лв. и общо всеобхватен доход за годината – 230 хил. лв. (2018 
г.: всеобхватна загуба – 2 103 хил. лв.). 
 
В таблицата по-долу са представени основни финансови и други показатели за дейността на 
Групата през двата сравними периода. 
 

Финансови и оперативни 
Показатели 

2019 2018 
Увеличение/ 
(Намаление)  

`000 лв. `000 лв. % 
(Загуба)/Печалба преди лихви и данъци (EBIT) (29) (2 014) 99 
(Загуба)/Печалба преди данъци 480 (2 258) 122 
Нетна (загуба)/ печалба 245 (2 149) 112 
Текущи активи 12 486 11 458 9 
Текущи пасиви 12 160 12 565 (4) 
Оборотен капитал 326 (1 107) 130 
Нетни активи 74 547 77 230 (4) 
Текуща ликвидност (текущи активи/текущи пасиви) 1.61 0.91 277 

Други показатели 2019 2018 
Увеличение/ 
(Намаление) 

Превозени товари (хил. т.) 316.4 380.2 (63.8) 
Изработени тонкилометри (хил. тклм.) 300 110 299 237 873 

 
Промяната на финансовия резултат спрямо предходния период се дължи главно на малкото 
увеличение на приходите от продажби на продукция и на приходите от товарни превози, чиито 
размер е повлиян от неблагоприятните климатични условия през част от годината, което от 
своя страна неизменно рефлектира и по-малка натовареност на разполагаемия капацитет. 
 
Структура на приходите  
 
През отчетната финансова година не са настъпили значими промени в източниците на приходи 
на Групата, като основните такива са от товарни превози. Делът им от общите приходи от 
продажби бележи лек ръст до 55 % спрямо 54 % за сравнимия период. 
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Приходи от продажби 
 2019 2018 Изменение Изменение 
 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. % 
     
Товарни превози          7 017          6 884 133 2 
Пристанищна дейност 5 022 4 315 707 17 
Продажба на готова продукция 2 475 1 898 577 31 
Фериботна дейност 887 767 120 16 
Наеми на плавателни съдове 197 802 (605) (76) 
Реморкаж 446 229 217 95 
Други приходи от продажби 273 365 (92) (26) 
 16 317 15 260 1 057 7 

Други приходи 
 2019 2018 Изменение Изменение 
 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. % 
     
Отписани задължения 209 - 209 100 
Наеми на недвижими имоти 171 165 6 4 
Други  1 048 701 347 50 
 1 428 866 562 65 

 

През периода се наблюдава увеличение в приходите от продажби, основната причина, за който 
е увеличение в приходите от товарни превози, пристанищна дейност и продажба на готова 
продукция.  
Трайна тенденция на увеличение се наблюдава в приходите от пристанищна и фериботна 
дейност. 
През периода се наблюдава значително намаление на приходи от наеми на плавателни 
съдове. 
Другите приходи бележат известен ръст през текущия период, но причината е случайния 
характер на по-голямата част от тях. 

През текущия период Групата отчита печалба от продажба на нетекущи активи 321 хил. лв. 
спрямо загуба от продажба на активи в общ размер на 729 хил. лв. през сравнимия период. 
Това се дължи на вида, броя и цената на продадените активи. 

Структура на разходите 
 

Разходи за материали 
Основната разходна позиция за Групата са разходите за материали, чиито основен елемент е 
горивото, необходимо за осъществяване на транспортната дейност. Същите бележат спад 
през текущия период синхронно със спада на приходите, поради по-малката заетост на флота 
и оптимизираните цени на доставка на горива.  
 
 2019 2018 Изменение Изменение 
 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. % 
Разходи за материали     
Разходи за гориво  (2 516) (2 974) 458 16 
Разходи за основни материали (972) (465) (507) (109) 
Разходи за електроенергия (309) (397) 90 23 
Други (413) (310) (103) (34) 
 (4 210) (4 146) (64) (2) 

Останалите по-значими разходни позиции са както следва: 

 2019 2018 Изменение Изменение 
 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. % 
Разходи за външни услуги     
Разходи за пристанищни и агентийски такси (1 289) (1 134) (155) (14) 
Разходи за застраховки (208) (281) 73 26 
Разходи за реморкаж (маневриране) (17) (302) 285 95 
Разходи за ремонт и поддръжка (227) (179) (48) (27) 
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 2019 2018 Изменение Изменение 
 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. % 
Концесионни плащания (492) (312) (180) (58) 
Независим финансов одит (9) (9) - - 
Производствени услуги (24) (44) (20) (45) 
Други (1 061) (980) (81) (9) 
 (3 327) (3 241) (86) (3) 
Други разходи     
Задгранични дневни разходи (792) (1 259) 467 (37) 
Себестойност на продадени стоки и други 
текущи активи (115) (187) 72 (39) 
Данъци  (231) (237) 6 (3) 
Глоби и неустойки - - - - 
Брак на активи (1) (100) 99 (99) 
Други (630) (485) (145) 30 
 (1 769) (2 268) 499 22 
 
 

    

Разходи за персонала (5 886) (5 766)  (120) (2) 
     
Разходи за амортизация и обезценка на 
нефинансови активи (2 417) (2 571) 154 6 
     
Финансови разходи (301) (363) 62 17 
     

 
По-подробна информация е представена в съответните пояснения от консолидирания 
финансов отчет на Групата 
Разходите за външни услуги отчитат спад отново във връзка с  разходи за ремонти, реморкаж и 
пристанищни и агентийски такси, плащани във връзка с извършван транспорт за клиенти, който 
намалява през периода. 
Разходите за амортизация не отчитат съществена промяна предвид момента на въвеждане в 
експлоатация на нови активи през 2019 г.  
Финансовите разходи на Групата са основно по заеми, чиито размер през 2019 г. е редуциран. 
 

Персонал 
 

Разходите за персонала отчитат известен ръст, главно поради ръст в минималната работна 
заплата и във връзка с неизползвани отпуски и почивки на персонала. 
 

Екология 
 

Групата спазва на приложимите правни и други изисквания за опазване на околната среда като 
полага усилия за постигане и поддържане на висок екологичен стандарт, при приоритетно 
внимание към въздействието, което дейността й оказва върху околната среда. 
Групата полага грижи за развитие на висока екологична култура, осъзнаване на личната 
отговорност и съпричастност на персонала към опазване на околната среда. 
 
4. Информация в стойностно и количествено изражение относно основните категории 

стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите 
от продажби на емитента и промените настъпили през отчетната финансова година. 
Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, 
вътрешни и външни пазари, както и информация за предоставянето на услуги с 
определена степен на зависимост по отношение на всеки отделен клиент, като, в 
случай че относителният дял на някои от тях надхвърля 10 на сто от разходите или 
приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за 
неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.  

 
4.1. Разполагаем флот 
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Към 31 декември 2019 г. Дружеството притежава 16 броя линейни кораба, 3 броя самоходни 
товарни кораба, 2 броя маневрени, 2 броя спомагателни кораба, 1 пътнически кораб и една 
фериботна платформа. 
 
Линейна мощност 
Разполагаемата средносписъчна линейна корабна мощност на Дружеството за 2019 г. е 29 
460 к. с. за 16 броя линейни кораба. Използваната средносписъчна мощност в работа е 21 560 
к. с. за 11 броя кораби. Процентът на натоварване на линейната мощност е 73.2 % срещу 76.2 
% за 2018 г.  
 
Несамоходен флот  
Тонажът включва списъчно закрити 38 броя шлепове и 3 приставки, открити 18 броя секции и 1 
танкер. 
Разполагаемият корабен тонаж на Дружеството за 2019 г. включва средносписъчно е 110 968 
тона за 63 броя. Превозната дейност е осъществена средносписъчно със 70 394 тона за 37 
броя несамоходни съда в експлоатация. Процентът на натовареност на тонажа е 63,4% за 
отчетния период спрямо 58,4% за сравнимия период. 
 

4.2. Транспортна дейност  
 

За 2019 г. Дружеството-майка осъществява международна и крайбрежна транспортна дейност, 
като отчита общо 316.4 хил. тона превозени товари и 300 110 хил. тонкилометра извършена 
работа. Обемът на превозната дейност за 2019 г. бележи спад с 63.8 хил. тона. 
Международната транспортна дейност от/до пристанищата на крайдунавските държави и 
между тях е в размер на 309.9 хил. тона превозени товари.  
 

Структурата на международните превози включва: 
- Внос за България – отчита намаление от 54.5 % спрямо 2018 г. и заема 10.23 % от 

международния товарооборот за 2019 г. 
- Износ от България – отчита намаление от 34.1 % спрямо базисния период и има 18.1 % 

дял в осъществената  международна превозна дейност. 
- Между трети страни – има увеличение от 4.1 % спрямо съпоставимите количества и 

заема 71.67 % от международните превози за 2019 г. 
 

Държави Превозени 
товари общо 

/`000 т./ 

Внос за 
България 

/`000 т./ 

Износ от 
България 

/`000 т./ 

Между трети 
страни ( до ) 

/`000 т./ 
 Година Година Година Година 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Австрия -  20.1 -  -  -  -  -  20.1 
Румъния 170.6 205.1 22.5 46.2 56.0 73.3 92.1 85.6 
Унгария 36.6 36.0 7.2 3.4 - - 29.4 32.6 
Хърватска 2.2 25.3 -  4.3 - 8.8 2.2 12.2 
Сърбия  100.4 81.7 2.0 15.8 - 3.0 98.4 62.9 
ОБЩО 309.9 368.2 31.7 69.7 56.0 85.1 222.1 213.4 

Изменение % -15.8%  -54.5%  -34.1%  4.1%   
 
 

*Забележка: В таблицата не са включени крайбрежни товари към 31.12.2019 г. – 6.5 хил. тона;           
 

Произведените тонкилометри, превозените товари и получените приходи от товарна превозна 
дейност с техните относителни тегла за двата сравними периода, са показани в таблицата по-
долу. 
 

Направление Превозени 
товари 

2019 
(`000 т.) 

Относ. 
дял 

 
% 

Превозени 
товари 

2018 
(`000 т.) 

Относ. 
дял 

 
% 

Изменение 
 

% 

Източна линия 78.5 24.8% 119.5 31.4% -34.3% 
Западна линия 9.2 2.9% 35.3 9.3% -73.9% 
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Трети страни 222.1 70.2% 213.4 56.1% 4.1% 
Крайбрежна линия 6.5 2.1% 12.0 3.2% -45.8% 
ОБЩО 316.4 100% 380.2 100% -16.8% 
      
Направление Приходи от 

товарна дейност 
2019 

(`000 лв.) 

Относ. 
дял 

 
% 

Приходи от 
товарна дейност 

2018 
(`000 лв.) 

Относ. 
дял 

 
% 

Изменение 
 

% 

Източна линия 1 295 18.5% 1 558 22.6% -16.9% 
Западна линия 236 3.4% 537 7.8% -56.0% 
Трети страни 5 415 77.2% 4 665 67.8% 16.1% 
Крайбрежна линия 71 1.0% 125 1.8% -43.2% 
ОБЩО 7 017 100% 6 884 100% 1.9% 
      

Направление Тонкилометри 
2019 
(`000) 

Относ. 
дял 
% 

Тонкилометри 
2018 
(`000) 

Относ. 
дял 
% 

Изменение 
 

% 
Източна линия 35 782 11.9% 44 166 14.8% -19.0% 
Западна линия 9 125 3.0% 21 896 7.3% -58.3% 
Трети страни 253 598 84.5% 230 206 76.9% 10.2% 
Крайбрежна линия 1 606 0.5% 2 969 1.0% -45.9% 
ОБЩО 300 110 100% 299 237 100% 0.3% 

 
Пазарът на транспортни услуги е свързан с местоположението на крайдунавските държави. 
Източният пазар покрива транспорта между български пристанища, разположени на р. Дунав, 
украинските пристанища Измаил и Рени, и румънското черноморско пристанище Констанца 
(чрез канал Черна вода, свързващ р. Дунав с Черно море). 
По източно направление превозната дейност отчита намаление от 34.3 % на превозените 
товари и намаление от 16.9 % на генерираните приходи спрямо базисните стойности. 24.8 % от 
общите oбеми превозени товари на Дружеството-майка са извършени по това направление, а 
относителният дял в приходите от товарна дейност е 18.5 %. 
Западният пазар покрива товарите между дунавските пристанища на България и тези на 
Сърбия, Хърватска, Унгария, Словакия, Австрия и Германия. Това направление осигурява 2.9 
% от превозените обеми и 3.4 % от приходите от превозна дейност на Дружеството-майка за 
2019 г.  
Превозите между трети страни за 2019 г. имат 77.2 % относителен дял в превозната дейност 
на Дружеството-майка и увеличение от 4.1 % спрямо базисните количества. Приходите от това 
направление заемат 77.2 % от общите приходи от товарните превози за годината и намаление 
от 16.1 % спрямо базисните стойности. През последните години това направление е силно 
развито и водещо като част от транспортните услуги извършвани от Дружеството-майка. 
Влиянието на променената политическа обстановка в Украйна има съществено значение за 
неосъществени търговски договорености. 
През 2019 г. е осъществена и превозна дейност в рамките на българския участък на реката. 

 
4.3. Пристанищна дейност  

 
Предприятието-майка е страна по договор с Министерство на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията, относно концесия на услуга върху пристанищен терминал „Видин – 
Север” и пристанищен терминал „Фериботен комплекс Видин”, части от пристанище за 
обществен транспорт с национално значение Видин. Договорът е за срок от 30 години. 
 
През 2013 г. влиза в сила договор, подписан между предприятието - майка и Министерство на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно концесия на услуга за 
предоставяне на концесия за услуга върху пристанищен терминал Пристанищен терминал 
Никопол, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе. Договорът 
е за срок от 35 години и предвижда и гратисен период с продължителност 60 (шестдесет) 
месеца, който започва да тече от датата на влизане в сила на договора за концесия. 
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На 20 октомври 2010 г. влиза в сила договорът, подписан между предприятието - майка и 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно концесия 
на услуга върху пристанищен терминал „Видин–Север” и пристанищен терминал „Фериботен 
комплекс Видин”, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин. 
Договорът е за срок от 30 години. 
 
На 06 март 2013 г. влиза в сила договор, подписан между Групата и Министерство на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията за предоставяне на концесия на 
„Пристанищен терминал Лом” – част от пристанище за обществен транспорт Лом, с 
национално значение – публична държавна собственост за срок от 35 години. 
 
Най-значимите приходи са генерирани от претоварна дейност, чийто видовете товари от 
претоварна дейност с техните относителни тегла са както следва: 
 

 
Видове товари 

Натура 
2018 
(тон) 

Относ. 
дял 
% 

Натура 
2017 
(тон) 

Относ. 
дял 
% 

Изменение 
 

% 
Зърнени храни 176 073 35,35 220 708 46,54 -11,19 
Метали 210 021 42,18 129 808 27,37 14,81 
Въглища 10 023 2,01 58 909 12,42 -10,41 
Изкуствена тор 57 684 11,58 52 463 11,06 0,52 
Кокс и коксови отсевки 13 142 2,69 8 712 1,84 0,85 
Руди и концентрати 30 767 6,18 3 629 0,77 5,41 
ОБЩО 498 050 100% 474 229 100% 5 

 
Приходите от пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“, гр. Русе 
са както следва: 

 
2019 

хил. лв. 
2018 

хил. лв. 
А. Приходи от дейността   

I. Приходи от предоставяне на услуги 101 134 

II. Приходи от понтонни такси 147 - 

III. Приходи от пасажерски такси 182 - 

IV. Други приходи  10 - 

Общо за група I: 440 134 
 

По-подробна информация за видовете приходи на Групата е представена в т. 3 от настоящия 
доклад. 

4.4. Приходи от външни клиенти по пазари 
 

Приходите на Дружеството от външни клиенти (вкл. брутни приходи от продажба на нетекущи 
активи) от България, където се намира седалището на Дружеството, както и от основните 
пазари Унгария, Румъния и Сърбия, са установени на база на географското разположение на 
клиентите. Нетекущите активи принципно са разпределени на базата на тяхното физическо 
местонахождение освен плавателните средства, които са посочени по страна на регистрацията 
си, предвид движението, в което се намират. 
 

4.5. Клиенти, формиращи над 10 % от приходите от продажби на Групата 
 

През 2019 г. следните клиенти са генерирали еднолично над 10 % от приходите на 
Дружеството-майка от външни клиенти:  

– Интерлихтер  –  21.10 % 
– Новалог ООД – 17.38 % 
– Агент плюс     –  17.35 % 
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Горепосочените клиенти  не са свързани на Дружеството лица. 
 

4.6. Основни източници за снабдяване с ресурси за осъществяване на дейността и 
основни доставчици 
 

Основната разходна позиция за Групата са разходите за материали, чиито основен елемент е 
горивото, необходимо за осъществяване на транспортната дейност. Друго съществено перо са 
пристанищните и агентийски такси. 
 

 2019 2018 Изменение Изменение 
 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. % 
     
Разходи за гориво  (2 516) (2 974) 458 16 
Разходи за пристанищни и агентийски такси (1 289) (1 134) (155) (14) 

Групата има следните основни доставчика на горива за периода с дял над 10 %: 

– Галакси Пауър ЕООД                  – 48.19 %  
– Нафтена индустрия Сърбия АД – 26.30 % 
– Инса Ойл ЕООД                           – 20.91 % 

Горепосочените доставчици  не са свързани на Групата лица. 
 
5. Важни научни изследвания и разработки. 
 
За 2019 г. Групата не е поръчвала и не е извършвала важни научни изследвания и разработки. 
 
6. Информация за сключени съществени сделки 
 
През периода не са сключени значими сделки, извън обичайната транспортна и пристанищна 
дейност на Дружеството. 
 
7. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д 

от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и свързани лица, през отчетния период, 
предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън 
обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, с 
посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка 
информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото 
състояние на емитента 

 
Свързаните лица на Групата включват собствениците, лица от тяхната група и под техен 
контрол, асоциирано и съвместно предприятие, ключов управленски персонал. Освен това 
Групата е получила субординирани заеми от мажоритарния си акционер и неговия собственик, 
по които са начислени лихви. 

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални 
условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции. Разчетните суми се изплащат 
по банков път. 

Сделки със собствениците 

 2019 
 ‘000 лв. 
Мажоритарен собственик  
- покупка на услуги  (197) 
- разходи за лихви   (99) 
  

Собственик на мажоритарния собственик  

- получени суми по договор за финансова помощ 650 

- разходи за лихви (90) 

- получени услуги (5) 
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Сделки с асоциирано предприятие             2019   2018 

‘000 лв ‘000 лв 

- получени дивиденти             615       - 

Сделки със съвместно предприятие 

 2019 
 ‘000 лв. 
  

- предоставен заем (1 297) 

- приходи от лихви  190 

Сделки с други свързани лица  

 2019 
 ‘000 лв. 
  
Покупка на стоки и услуги (320) 
Продажба на стоки и услуги 34 
Приходи от застрахователни обезщетения 54 
Получени заеми 965 
Разходи за лихви (66) 
Приходи от лихви 3 

Сделки с ключов управленски персонал 

 2019 
 ‘000 лв. 
Краткосрочни възнаграждения:   

Заплати, вкл. бонуси (232) 
Разходи за възнаграждения на юридически лица, членове на Назорен съвет (16) 
Разходи за социални осигуровки (8)  
 (256) 

 
Не са сключвани сделки със свързани лица, които са извън обичайната дейност на Групата  
или съществено се отклоняват от пазарните условия.  
 
8. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, 

имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и 
извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата 
година. 

 
През 2019 г. няма събития с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността 
на Групата. 
 
9. Информация за сделки, водени извън балансово - характер и бизнес цел, посочване 

финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от 
тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е 
съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.  
 

През годината не са предявени правни искове към Групата.  
Групата е солидарен длъжник по договор за инвестиционен кредит от 20 декември 2013 г. с 
финансова институция. Максималният размер на кредита е 2 800 хил. лв., а срокът на 
погасяване – 21 декември 2020 г.  

Във връзка със сключени концесионни договори са поддържани банкови гаранции на обща 
стойност 427 хил. лв., обезпечени със залог върху вземане по депозити. 
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Съгласно договор за концесия на „Пристанищен терминал Лом” – част от пристанище за 
обществен транспорт Лом, Групата следва да поддържа банкови гаранции в установения 
размер: 

– банкова гаранция за изпълнение на Инвестиционната програма за шестата 
инвестиционна година в размер на 93 хил. лв.; 

– банкова гаранция за добро изпълнение за гарантиране изпълнението на задълженията 
по договора, в размер на 449 хил. лв. 
 

Не са възникнали условни пасиви за Групата по отношение на асоциирани предприятия. 

10. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната 
и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и 
недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група 
предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на 
финансиране. 

 
Инвестиции в дъщерни дружества 
 
Предприятието-майка отчита инвестиции в дъщерни предприятия, представени в т. 1 от 
настоящия доклад. 
 
Инвестиция в асоциирано предприятие 
 
Групата притежава 41 % от правата на глас и собствения капитал на Ви Ти Си АД. 
Инвестицията е отчетена по себестойностния метод. Датата на финансовите отчети на 
асоциираното предприятия е 31 декември.  
 
Инвестиция в съвместно предприятие 
 
Групата притежава 50 % от правата на глас и собствения капитал на Варнафери ООД.  
 

Групата притежава и дългосрочни и краткосрочни инвестиции, с несъществена стойност, в 

други дружества. 

Инвестициите в материални и нематериални активи са представени в пояснения 9, 10 и 12 от 
консолидирания финансов отчет на Групата. 
 
Имоти, машини и съоръжения на Групата включват земя, сгради, машини и съоръжения, 
транспортни средства, разходи за придобиване на дълготрайни активи и други с обща 
балансова стойност към 31 декември 2019 г. в размер на 44 843 хил. лв. 
 
Нематериалните активи на Групата включват софтуер, права върху индустриална собственост, 
подобрения по наети активи и други с обща балансова стойност към 31 декември 2019 г. в 
размер на 5 841 хил. лв. 
 
Инвестиционните имоти на Групата включват предимно земи и сгради, които се държат с цел 
получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала с балансова 
стойност към 31 декември 2019 г. в размер на 19 948 хил. лв. 
Основни източници на финансиране на Дружеството са получените заеми и постъпления от 
оперативна дейност. 
 
11. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или 

дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с 
посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, 
както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения. 

Групата е страна по договор за инвестиционен банков кредит в лева при лихвен процент 
тримесечен SOFIBOR + 6 процентни пункта надбавка и падеж на последната вноска 21 
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декември 2020 г. заемът е обезпечен с несамоходна сухотоварна баржа и дълготрайни 
материални активи закупени със средства от кредита. 

Групата е заемодател по договори за необезпечени заеми със срок от шест месеца до 6 години 
и лихвен процент до 4,5 %. 
Групата е заемополучател по договори за необезпечена временна финансова помощ с 
мажоритарния акционер и неговия собственик с лихвен процент 3,5 %. 
 
Безналични сделки 
През 2019 г. Групата е погасила заеми и лихви в размер на 392 хил.лева срещу предоставен 
заем. 
 
Получените заеми са предимно за оборотни средства. 
 
12. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или 

дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително 
предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с 
посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за 
плащане, и целта, за която са били отпуснати. 

 
Групата е страна по договори за необезпечени заеми със съвместното си предприятие в 
качеството си на заемодател. Лихвените проценти по заемите са в размер на 4,5 %, а 
сроковете на погасяване са от шест месеца до шест години. 
 
13. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия 

ценни книжа през отчетния период.  
 
Последното увеличение на капитала на Предприятието-майка е регистрирано на 29 декември 
2009 г., когато чрез емитирането на 6 749 999 броя безналични, поименни акции с номинал от 1 
лв. ISIN код на емисията – BG 1100100038 капиталът на Предприятието-майка е увеличен от 
28 958 675 лв. на 35 708 674 лв. 
 
През 2019 г. не е извършвано увеличение на капитала на Предприятието-майка. 
 
14. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, 

отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано публикувани 
прогнози за тези резултати. 

 
Групата няма публикувани прогнози за финансовите си резултати през 2019 г., поради което 
извършването на такъв анализ и сравнение е неприложимо. 
 
15. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите 

ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, 
евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да 
предприеме с оглед отстраняването им. Оценка на възможностите за реализация на 
инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и 
отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност. 

Групата не е променяла целите, политиките и процесите за управление на капитала, както и 
начина на определяне на капитала през представените отчетни периоди. 

Управлението на финансовите ресурси е подчинено на изискването за достигане на 
максимална ефективност с едновременно съблюдаване на сроковете за плащане, които са 
договорени както с доставчици, така и с клиенти.  
 
Към 31 декември 2019 г. Дружеството има значими по размер пари и парични еквиваленти 
(2 649 хил. лв.), както и значими търговски и други вземания (1 220 хил. лв.), събираемостта на 
които се предвижда да е един от източниците за погасяване на изискуемите задължения. 
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Ръководството е направило преценка на способността на Групата да продължи своята дейност 
като действащо предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще. 
След извършения преглед на дейността на Групата ръководството очаква, че Групата има 
достатъчно финансови ресурси, за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще и 
продължава да прилага принципа за действащо предприятие при изготвянето на 
консолидирания финансов отчет. 
 
16. Вероятно бъдещо развитие, планирана стопанска политика през следващата година, 

в т.ч. очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от 
инвестиции и развитие на Групата, както и предстоящи сделки от съществено 
значение за дейността на Групата. 

 
Групата предвижда да подобри ликвидните си позиции и регистрира ръст в приходите през 
следващите периоди.  

Очаква се сключването на нови дългосрочни договори за превоз на зърно, въглища, торове, 
руда и оборудване. 

Групата ще организира и в бъдеще предоставяните пристанищни услуги в съответствие с 
добрата инженерингова и експлоатационна практика и с най-високите стандарти на 
обслужване, приети в международната практика на р. Дунав. Групата ще проявява гъвкавост 
при ценообразуване на предлаганите услуги с цел запазване на съществуващите и привличане 
на нови клиенти.  
 
Текущо не се предвиждат предстоящи сделки с различен от обичайния характер по товарна и 
пристанищна дейност, които да са от съществено значение за дейността на Групата. 
 
17. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните 

принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група. 
 
През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на 
емитента. 
 
18. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на 

изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за 
управление на рискове е представена в декларацията за корпоративно управление, 
която е част от настоящия доклад за дейността. 

 
При описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление 
на риска следва да се има предвид, че ЗППЦК и Националния кодекс за корпоративно 
управление не дефинират вътрешно-контролна рамка, която публичните дружества в България 
да следват. Ето защо за целите на изпълнението на задълженията по чл. 100н, ал. 8, т. 4 от 
ЗППЦК при описанието на основните характеристика на системите е използвана рамката 
COSO – контролна среда, оценка на риска, контролни процедури, информация и комуникация и 
мониторинг. По-подробна информация е представена в декларацията за корпоративно 
управление, която е неразделна част от този доклад. 
 
19. Информация за промените в управителните и надзорните органи през 

отчетната финансова година. 
 

Дружеството–майка се представлява от Изпълнителните директори Тихомир Иванов Митев и 
Румен Стефанов Попов – само заедно. 
 
20. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от 

членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година 
независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, съответно 
лицето по  § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от  
разпределение на печалбата, включително: 
– получени суми и непарични възнаграждения 
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– условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако 
възнаграждението се дължи към по-късен момент 

– сума, дължима за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или 
други подобни обезщетения. 

През периода са начислени 6 хил. лв. възнаграждения на Тодор Йотов (член на Надзорния 
съвет) и по 5 хил. лв. на Химимпорт АД и Българска корабна компания ЕAД (членове на 
Надзорния съвет). Начислените възнаграждения на Изпълнителните директори, в качеството 
им на ключов управленски персонал на Групата възлизат на 232 хил. лв. Останалите членове 
от Управителния съвет, не получават възнаграждения. 

Групата не отчита и не е начислявала и/или изплащала условни или разсрочени 
възнаграждения както и суми дължими за изплащане на пенсии, обезщетения при 
пенсиониране или други подобни обезщетения, различни от посочените по-горе. 

21. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на Групата. 
 

Членовете на Надзорния и Управителния съвет на Групата могат да придобиват свободно 
акции от капитала на Предприятието-майка на регулиран пазар на ценни книжа при спазване 
на разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Закона 
за публичното предлагане на ценни книжа. 

 
22. Сключени през 2019 г. договори с членове на УС и НС или свързани с тях лица, които 

излизат извън обичайната дейност на Групата или съществено се отклоняват от 
пазарните условия. 

 

Не са сключвани договори с Групата от членовете на Надзорния и Управителния съвет или 
свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на Групата или съществено се 
отклоняват от пазарните условия. 
 
23. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните 

органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително 
акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки 
клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и 
размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на 
опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите. 

 

Съгласно справка от Централен депозитар, издадена към 31 декември 2019 г., членовете на 
Надзорния и Управителния съвет притежават следния брой акции от капитала на 
Предприятието-майка: 
 

Членове на Управителния съвет 
 

 Име Брой  
акции 

% от 
капитала 

1 Тихомир Иванов Митев - - 
2 Любомир Тодоров Чакъров - - 
3 Александър Димитров Керезов - - 
4 Йордан Стефанов Йорданов - - 
5 Румен Стефанов Попов - - 
6 Светлана Петрова Стефанова - - 
7 Кремена Николова Йорданова - - 

 
 
Членове на Надзорния съвет 
 
 Име Брой  

акции 
% от капитала 

1. Химимпорт АД      - -  
2. Тодор Йотов Йотов - - 
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3. Българска Корабна Компания ЕАД   27 192 938 76.15 % 
 
Емитентът не е предоставял опции върху свои ценни книжа, както и специални права на 
притежание на страна на членовете на Съветите. 
 
През периода не са налице новопридобити и прехвърлени акции на Предприятието-майка от 
членове на Съветите. 
 
24.  Участие на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено 

отговорни съдружници, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго 
дружество, както и тяхно участие в управлението на други дружества или 
кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети към 31 декември 
2019 г.: 

 
 
 
 
 
Тихомир Иванов 
Митев 
 – изпълнителен 
директор и член на 
Управителния 
съвет 

Участие като 
неограничено 
отговорен 
съдружник 

Участие 
(повече от 25 
на сто) в 
капитала на 
други 
дружества 

Участие в управителните и 
надзорни органи на други 
дружества или кооперации като 
прокуристи, управители или 
членове на съвети 

не участва МИ – 5 ООД, 
ЕИК 130172925 

Управител на Порт Инвест ЕООД, 
ЕИК 20229934 

 Консулт Асет 
Мениджмънт 
АД, ЕИК 
203416415 

представител на Българска корабна 
компания ЕАД като председател на 
Съвета на директорите и 
представляващ Порт Балчик АД, 
ЕИК 124651860 

  член на Съвета на директорите на 
Инвест Кепитъл АД, ЕИК 831541734 

  член на Съвета на директорите на 
Шабла Марина АД, ЕИК 200831032 

  член на Съвета на директорите на 
Маяк-КМ АД и представляващ 
дружеството, ЕИК 127010112 

  член на Съвета на директорите и 
изпълнителен директор на Ви Ти Си 
АД, ЕИК 1039703207 

  член на Съвета на директорите на 
Варна - плод АД, ЕИК 103106697 

  управител на МИ – 5 ООД, ЕИК 
130172925 

  управител на Варненска 
консултантска компания ООД, ЕИК 
103060548 

  член на Съвета на директорите на 
Шабла голф – Ваклино АД, ЕИК 
2008300717 

  член и председател на Съвета на 
директорите и представляващ 
дружеството - Пристанище Леспорт 
АД, ЕИК 103926826 

  член на Съвета на директорите и 
изпълнителен директор на 
Българска корабна компания ЕАД, 
ЕИК 175389730 

  управител на Българска логистична 
компания ЕООД, ЕИК 200904078 

  изпълнителен директор на Консулт 
Асет Мениджмънт АД, ЕИК 
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203416415 
  Управител на Леспорт проджет 

мениджмънт ЕООД, ЕИК 200843077 
  управител на Портстрой Инвест 

ЕООД, ЕИК 201810315 
  представител на Българска корабна 

компания ЕАД като едноличен 
собственик на Портстрой Инвест 
ЕООД, ЕИК 201810315 

  представител на Българска корабна 
компания ЕАД като собственик на 
Дунавска инвестиционна компания 
ЕООД, Унгария 

  представител на Химимпорт АД в 
качеството си на представител на 
МКар груп АД, ЕИК 203384266  

 

 
Румен Стефанов 
Попов – 
изпълнителен 
директор член на 
Управителния съвет  
 

Участие като 
неограничено 
отговорен 
съдружник 

Участие (повече 
от 25 на сто) в 
капитала на 
други 
дружества 

Участие в управителните и 
надзорни органи на други 
дружества или кооперации като 
прокуристи, управители или 
членове на съвети 

не участва не участва управител на Порт Пристис ООД, 
ЕИК 201270673  

  управляващ на Сдружение Дунав 
Лоджистикс Русе, ЕИК 117695746 

  управляващ на Сдружение Ловно-
рибарско дружество Филип Тотю 
Русе, ЕИК 117540094 

  управител на Порт Инвест ЕООД, 
ЕИК 202299304 

   член на Съвета на директорите на 
„ВИ ТИ СИ“ АД, ЕИК 103970207 

 

 
Йордан Стефанов 
Йорданов – член на 
Управителния 
съвет  
 

Участие като 
неограничено 
отговорен 
съдружник 

Участие (повече 
от 25 на сто) в 
капитала на 
други 
дружества 

Участие в управителните и 
надзорни органи на други 
дружества или кооперации като 
прокуристи, управители или 
членове на съвети 

не участва не участва член на Управителния съвет на 
Зърнени храни България АД, ЕИК 
175410085 

   член на Съвета на директорите  
на Добрички панаир АД, ЕИК 
834017612 

   член на Управителния съвет на 
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ 
И ГАЗ АД, ЕИК 824033568 

 
 
 
 
 
 
Александър 
Димитров  
Керезов – член на 

Участие като 
неограничено 
отговорен 
съдружник 

Участие (повече 
от 25 на сто) в 
капитала на 
други дружества 

Участие в управителните и 
надзорни органи на други 
дружества или кооперации като 
прокуристи, управители или 
членове на съвети 

не участва Проект АРТ ООД, 
ЕИК 203844348 

член на Съвета на директорите на  
Бългериан еъруейз груп ЕАД, ЕИК 
131085074  
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Управителния 
съвет 

 АЛЕКС АС ЕООД, 
ЕИК 131105146 

член на Управителния съвет на  
Централна кооперативна банка 
АД, ЕИК831447150  

  управител на АЛЕКС АС ЕООД, 
ЕИК 131105146 

  управител на Счетоводна къща 
ХГХ Консулт ООД, ЕИК 130452457 

  член на  Управителния съвет на  
Застрахователно акционерно 
дружество Армеец АД, ЕИК  
121076907 

  член на Управителния съвет на 
Асенова крепост АД, ЕИК 
115012041 

  член на Управителния съвет на 
Химимпорт АД, ЕИК 000627519 

  член на Управителния съвет на 
ЦКБ Груп АД, ЕИК 121749139 

  член на Надзорния съвет на 
Пенсионноосигурително 
акционерно дружество ЦКБ-Сила 
АД, ЕИК 825240908 

  изпълнителен директор и член на 
Управителния съвет на Зърнени 
храни България АД, ЕИК 
175410085 

  управител на Сдружение 
Съгласие, ЕИК 176941060 

  Управител на Проект АРТ ООД, 
ЕИК 203844348 

   Председател на Управителен 
съвет и представляващ Фондация 
Съгласие – София, ЕИК 205004556 

 
Любомир Тодоров 
Чакъров – член на 
Управителния 
съвет 
 
 

Участие като 
неограничен
о отговорен 
съдружник 

Участие (повече 
от 25 на сто) в 
капитала на 
други дружества 

Участие в управителните и 
надзорни органи на други 
дружества или кооперации като 
прокуристи, управители или 
членове на съвети 

не участва не участва изпълнителен директор и член на  
Управителния  съвет на Проучване 
и добив на нефт и газ АД, ЕИК  
824033568; 

  член на съвета на директорите и 
изпълнителен директор на  
Бългериан еъруейз груп ЕАД, ЕИК 
131085074 

  член на Съвета на директорите на 
Българска корабна компания ЕАД, 
ЕИК 175389730 

  член на Съвета на директорите на 
Национална стокова борса АД, 
ЕИК 115223519 

  изпълнителен директор и член на 
Съвета на директорите на Зърнени 
храни България АД, ЕИК 
175410085 

  Член на Надзорния съвет на ЧЕЗ 
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Електро България АД, ЕИК 
175133827 

  управител на Еърпорт консулт 
ЕООД, ЕИК 175144033 

 

Светлана Петрова 
Стефанова – член 
на Управителния 
съвет  

Участие като 
неограничено 
отговорен 
съдружник 

Участие (повече 
от 25 на сто) в 
капитала на 
други дружества 

Участие в управителните и 
надзорни органи на други 
дружества или кооперации като 
прокуристи, управители или 
членове на съвети 

не участва Си Ес Трейд ООД 
ЕИК 204293296, с 
50% от капитала 

Изпълнителен директор на ФААК 
България ЕООД, ЕИК 201352138 

 ФИТО ДЕКОР 
ООД - в 
ликвидация, ЕИК 
117674669 

Член на Управителния съвет на 
Кооперация ВОДОСНАБДИТЕЛНА 
КООПЕРАЦИЯ ДУНАВ, ЕИК 
201403255 

 Си Ес Трейд 
ООД, ЕИК 
204293296 

 

 

Кремена Николова 
Йорданова – член 
на Управителния 
съвет  

Участие като 
неограничено 
отговорен 
съдружник 

Участие (повече 
от 25 на сто) в 
капитала на 
други дружества 

Участие в управителните и 
надзорни органи на други 
дружества или кооперации като 
прокуристи, управители или 
членове на съвети 

не участва не участва не участва 
 
 
 
 
 
 
Българска корабна 
компания ЕАД - 
член на Надзорния 
съвет  

Участие като 
неограничено 
отговорен 
съдружник 

Участие (повече от 
25 на сто) в 
капитала на други 
дружества 

Участие в 
управителните и 
надзорни органи на 
други дружества или 
кооперации като 
прокуристи, 
управители или 
членове на съвети 

не участва Собственик на 
Портстрой инвест 
ЕООД,  
ЕИК 201810315 

член на Съвета на 
директорите на Порт 
Балчик АД, ЕИК 
124651860 

 Собственик на 
Българска логистична 
компания ЕООД,  
ЕИК 200904078 

 

 Порт Балчик АД,  
ЕИК 124651860 

 

   
 
 
 
 
Химимпорт АД - 
член на Надзорния 
съвет  

Участие като 
неограничено 

отговорен 
съдружник 

Участие (повече от 
25 на сто) в 

капитала на други 
дружества 

Участие в 
управителните и 

надзорни органи на 
други дружества или 

кооперации като 
прокуристи, 

управители или 
членове на съвети 

Актуална информация за участията на Химимпорт АД в капитала на 
други дружества може да бъде намерена на електронната страница на 
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дружеството  http://www.chimimport.bg/ 
 

 
Тодор Йотов Йотов 
– член на 
Надзорния съвет  
 

Участие като 
неограничено 
отговорен 
съдружник 

Участие 
(повече от 25 
на сто) в 
капитала на 
други 
дружества 

Участие в управителните и 
надзорни органи на други 
дружества или кооперации като 
прокуристи, управители или 
членове на съвети 

не участва не участва не участва 

 
25. Информация за известните на Групата договорености (включително и след 

приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да 
настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от 
настоящи акционери или облигационери. 

 
На Предприятието-майка не са известни договорености, следствие на които в бъдещ период 
могат да настъпят промени в относителния дял на акциите, притежавани от настоящите 
акционери. 
 
26. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни 

производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 
на сто от собствения му капитал.  

 
Групата няма висящи съдебни, административни или арбитражни дела, вземанията или 
задълженията, които заедно или поотделно възлизат на най-малко 10% от собствения й 
капитал. 
 
27. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и 

адрес за кореспонденция. 
 
Всеки петък от 13.30 до 16.00 ч. 
гр. Русе 7000,  пл. Отец Паисий №  2, етаж 3 
Е-mail: gnedelchev@brp.bg тел.: 082 822 132 
За контакти: Георги Неделчев – Директор за връзки с инвеститорите 
 
28. Важни събития, които са настъпили след края на периода 

 
В началото на 2020 г. поради разпространението на нов коронавирус (COVID-19) в световен 
мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и 
цели икономически отрасли. На 11.03.2020 г. Световната здравна организация обяви и 
наличието на пандемия. С решение на Народното събрание в страната бе обявено 
Извънредно положение считано от 13.03.2020 г. и приет Закона за мерките и действията по 
време на Извънредното положение. С него се въведоха рестриктивни мерки за бизнеса, 
движението на стоки и хора, с цел защита разпространение на вируса сред хората.  

Със Заповед на Изпълнителните директори № 7/13.03.2020 г. се въведоха противоепидемични 
мерки, с цел защита на работници, служители и гости на Дружеството. Мерките са в две 
направления: организационни и технически, включват: оценка на риска, план за действие, 
ограничение на присъстващите, редовна и ежедневна дезинфекция, раздаване на лични 
предпазни средства, ограничен достъп до административната сграда, превантивно замерване 
на температурата на всеки посетител, проведен извънреден инструктаж. 

Ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, 
ръководството на Дружеството не е в състояние да оцени влиянието им върху бъдещото 
финансово състояние и резултатите от дейността му, но счита, че въздействието ще има 
негативен ефект върху дейността на Дружеството. 



nopaAl4 HegcHorara Ha npoAlnxrlTetHocrra, tl3MeHeHutra Na i'epKtlre u aeicrBr4ira cBbp3aHu c

t13BlHpeAHoro llonoxeHre 14 nocneABanara t En[AeMv']Ha o6craHoBKa sbB Bp!3Ka c naHAeMu9' e

HeB!3tqoxHo aa ce HanpaBl4 HaAeMHa oqeHrc Ha pucKa or noFBa Ha Q|4HaHcoB Jll4 apyf eQeKl'

nopaar KoeTo He MoraT aa ce noalorBgT 14 npeanpl4eMaT Mep(14 3a Herrpanu3vpaHe l4nr4

Br3AeFcrB14e,

Tnxoiinp MxreE
I43nbt H u nen e H d uPeKmoP

PyMeH nonoB



Писмени материали по т.2 от дневния ред на насроченото за 26.08.2020 г. 

редовно годишно Общо събрание на акционерите 

на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, гр. Русе 

 

 

 

Предложение за решение по т.2 от дневния ред - Разглеждане и приемане на 

докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния 

финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. 

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно 

Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр. Русе, да 

приеме следното решение по тази точка:  

„ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена 

проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов 

отчет на дружеството за 2019 г.“ 

 

Приложение:  

1. Доклади на регистрирания одитор. 

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  

„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, ГР. РУСЕ 
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aKqlroHepnTe Ha,, flapaxogcreo
Eunrapcro peqHo nnaBaHe'I A,q,
rp.Pyce

EOKnM HA HE3ABnCnMUfl OEUTOP

EoxnaR orHocHo oAilTa Ha SxHaHGoBxe orqer

Mnenue

Hre rsauplxr4xMe o4hr Ha Qnxaxcoenfl orqer ua ,,flapaxo4crBo Srnrapcro peL{Ho

nnaBaHe" A[ (,*[pyxecreoro"), cbrqbpxaq orqera 3a SnHaHcoaoro cbcronHne KbM 31

AeKeMBpt4 2Q19 r. r orL{era sa ne..{an6ara unn sary6ara vi Apyrn+ Bceo6xBareH AoxoA , orqera
3a npoMeHnre B coocrBeHilg KanhTan n orLrera 3a napilt{HilTe noTolll4 3a roAhHaTa,

3aBbpuJBaqa Ha ra3h Aara, KaKTo il nolcHilTenHure nprnoxeHilF t(bM Srxaxcoang orqel
cbAbpxau.ll4 h o6o6qeHo onoBecTflBaHe Ha cbulecTBeHilTe cL{eToBoAHil nonnTilKl4.

flo Haule MHeHre, nphnoxeHnnr SuHaHcoB orqer npe4craBn AocroBepHo, BbB BctlqKil
cbllecrBeHr acne](rh, Sruaucoeoro cbcroffHfie Ha,[pyxecraoro t(bM 31 gexenaepn 2019 r. n
HeroBnre $rnancoera pe3ynrarr or 4efrnocrra il naprqH[Te My norot-{]4 3a roAilHara,
3aBbpuBau-la Ha ra3v Aara, B cborBercrBne c Me44yHapoAHt4Te craHAapla sa SnxaHcoBo
orqmraHe (MCOO), nphern or Eeponefrcrran curos (EC).

Easa sa u3pa3fleaHe Ha MHeHue

Hre il3Bbptut4xMe Hau;l+ oAr4T B cborBercrBile c Me44ynapo4Hhre o4ylropcKt4
craHAapril (MOC). Haulnre orroBopHocr4 cbrnacHo re3il craHAapril ca onrcaHla
AonbnHnreflHo B pa34ena or Haunl AoKnaA "Omeoeopuocmu ua odumopa ga oduma ua
Quuaucoeun omrtem". Hre cMe He3aBrcnMla or flpyxecraoro a cborBercrBhe c
Me4qyxapoAunn errqeH Ko,qeKc Ha npoQecr,roxanHhre cqeroBoAr/Tenil (arnrcvnrenno
Me4qyHapo4Ht4 craHgapril 3a He3aBncnuocr) Ha Crsera 3a MeXqyHapoAHt/ craH4aprn no
errKa 3a cqeToBoAtATenn (Kogerca Ha CMCEC), sae4uo c ernqHnre v3vcRBaHnA Ha 3aroHa sa
He3aBVcnMVfl Sruaucoe ognr (3HOO), nprnoxrMil no orHouJeHhe Ha HawtAA oAt4T Ha

SnHancoens orL{er e Eunrapnn, Karo Hvre r3nbnHhxMe r HalttilTe Apyrr errqHr orroBopHocl4 B

cboTBercrBile c il3l4cKBaHnATa xa 3HOO u Ko4erca Ha CMCEC. Hre cqrraMe, '.{e oAilTopcKilTe

AoKa3arencrBa, noflyL{eHr or Hac, ca AocrarbqHu r yMecrHr4, 3a Aa ocnrypFT 6aga ga Hauero
MHCHilE.

Cut4ecmeeHa HecueypHocm, cebp3aHa c npednonoveHuemo sa deilcmeat4o
npednpunmue

O6puqanae BHuMaHile Ha floscHrrenHo npnnoxeHile 2 - OcHosa 3a r3ForBFHe Ha

Qunaucoenn orqer, B Koero ce nocoL{Ba, ve KbM 31 4ererraapvi 2019 r. reryqure nacrBil Ha

flpyxecreoro HagBiluaBar reKyrlr4re My aKrnBil crc 6 443 nrtn. ne. (31 .12.2018 r.: 3 524
xrn.ne.), a napilqHilF noroK or ocHoBHa 4efrHocr e orpr4qareflHa BennqrHa B pa3Mep na 728



xrn. nB. (2018 r.'. 572xh!-t.nB.). Karro e nocoqeHo e floRcHrrenHo nphnoxeHtte 2, resil cuoilrhg

nn4 ycnoB4fl, Hape4 c ocraHanilTe Bbnpoct4, h3noxeHil e noqcHnrenHo npnnoxeHne 6, coqar'

qe e Hannue cirulecrBeHa HecilrypHocr, KoFTo 6n uorna ,qa nopoAl4 3HaqilTenHil cbMHeH[F

oTHOCHO CnOCO6nOCrTa Ha EpyxecrBoro Aa npoAbnxil 4a QyHrqraoHnpa raro AefrcrBau-lo

npegnpngTrae. Hape4 c u3noxeHoro, B iloncttvlrenHo npilnoxeHhe 38 - Cv6vtnn cneA KpaF Ha

orqeTHnfi nepno4 e onOBeCTeHO CbqecTBeHo HeKophrnpaqo cb6u1ae, CBbp3aHO c

pa3npocTpaHeHilero Ha naH,qeMnFra or KopoHaBnpyc (COVID-19). Hapyuaaanero Ha

o6rqafrnara nKoHoMylqecxa geirnocr s P Sunraprn B p€ynrar Ha COVID-19 tuoxe Aa noBnilFe

re6naronpnFTHo Bbpxy onepaqnhTe Ha ,[pyxecreoro, B L{acTHocT Bbpxy peanil3npaHnre

npnxogrl or geiluocr-ra h cBbp3a+ara c rflx oqeHKa Ha npe4nonoxeHnero sa Aeilcraaqo
npegnp[flrne. flopa4ra Henpe4cKa3yeMara AnHaMvlKa na COVID-19, na ro3]4 eran npaKrnqecKil

e HeBb3MoxHo Aa ce HanpaBn HaAeXAHa npeqeHKa h n3MepBaHe Ha noreHLlilafiHhf e$err na

naHAeMnFTa. Haulero MHeHile He e nloguSrqrpaHo nO oTHoueHne Ha T93n Bbnpoc.

Kn pqoe u o d u m opc Ku ebII Poc u

Knloqoer oAnropcKyt Bbnpocl4 ca re3r Bbnpoclt, Kol4TO CbrnacHo Haluara

npoeecrrroHanHa npeqeHKa ca 6vtnu c nafr-ronRnaa 3HaquMocr npta oAhra Ha SrHaHcoBl4F

oTqeT 3a TeKyulr4F nepnoA. Teau eunpocil ca pa3rneAaHu KaTo qacT oT Haulnfl oAl4T Ha

QrnaHcoanF oTL{eT KaTo qgno vr soprvrurpaHeTo Ha HauJeTo MHeHue oTHocHo Hero' KaTo Hile

He npeAocTaBFMe OTAeflHO MHeHne orHocHo re3n Bbnpocl4'

l\pounua e npunaeaHama cqemoeodHa 6asa' flpeMuHaeaHe om HCC ram MCC /
UTCOO u npedcmaeflHe na Qunancoeue om.tem sa 2019 e. no MCQO

Kax mo3u Knoqoe
odumopcxu ebflPoc 6ewe
adpecupan ITPu

edenun om Hac odum

Kntoqoe oAnropcKl4 BbnPoc

ofl14TopcKr4

npoqe.qyph BKnpqBar, Hape,q

c ocTaHanhTe, TecToBe Ha

N3MCHEHhffTA B

KannTanoBaTa ceKLll4F B

pe3ynTaT Ha

npevr3qhcneYnF.Ta B

cpaBHrTeaHaTa
ranQopvraqrr c eQerra or
pa3flnKilTe B npnnaraHilTe B

cbnocraBilMl4g nephoA
cqeToBoAHn nonilThKvl.

Hrae ce SorYcrPaxue
c]'lJ]o TaKa il BbPXY

aAeKBarHocTTa Ha

npeACTaBffHeTO B1'B

Snxaucoann orqer, B T.\'1. 14

nbnHoTara Ha HanpaBeHnTe
onoBecrflBaHilfi Ha e$eKTa
oT npexoAa Bbpxy aKTnBnTe,

nacnBilTe n co6craeHnq
Kanhran Ha flpyxecrBoro.

ioscuumenHu npunoxeuus 2 u 17.4 xam Quuaucoeun
omqem.

Cuc 3arona 3a vl3MeHeHile il AonbnHeHile Ha

3axona 3a KopnoparnBHoro noAoxo4Ho o6naraHe
(3t4E3KnO), O6n., EB,6p 98 or 27.11.2018 r', B crna or
1.01.2019 r., 6nxa HanpaBeHh MHoxecrBo npoMeHn B

3axoua 3a cqeroBo4crBoro (3Cv). CurnacHo aKTyanHnre

roraBa HopMarrBHil pa3nope46r (vn.34' an.1)
npegnpnnrilfiTa cbcraBffT Qnnancoerre cn orveril Ha

6asata Ha HaqroHanHilTe cLleroBoAHl4 craHAapru (HCC)'

Ha ocHoBaHile S 56 or f'lpexogHure n 3KnrcqrrenHil
paonopeg6vt KbM 314E3KflO, cbrnacHo '{ilfrro pasnope46ut

KOHKperHara 3aKOHOBa HopMa ce npilnara h no oTHOI'leHre

Ha rorqnuJHrre QnnaHcoBl4 orL{erv 3a 2Q18 r. [1pegen4

Koero ,[pyxecraoro e rs6pano Aa npe4craBn roAhLuHna cv

SrnaHcoa orqer 3a 2018 r. Ha 6asa Haqronannnre
c\.{eroBoAH 14 CraHAaprut (HCC).

C S 59 or f'lpexoglttre vi 3K'noqilreflHra paanope46n

ruv 3arona 3a il3MeHeHne n AonbflHeHre Ha 3aroHa sa

Bb3CTaHOBFBaHe il npecTpyKrypilpaHe Ha KpeflilTHilTe

14HCTylryl1l4 t4 t/ 14 H BeCrilt-11/OH Hr/ nOcpeAHil uu (3Bf'l Kt4 14 F',l),

o6n. EB 6p.37 or 07.Q5.2019 r. orHoBo 6nxa HanpaBeHn

MHoxecrBo npoMeHil e 3axoHa 3a cqeroBo4crBoro.
Cqnrano or Aarara na o6Hapo4BaHe Ha ,4B 6p.37 or
07.05.2019 r., no cnnara Ha ..ln. 34, an.2 or 3a



c'-{eToBoAcrBoTo, npeAnpnFTilflTa, L{1414TO npexBbpnnMn
LleHHn KHnXa Ca AOnyCHarh Eo rbproB[F Ha perynnpaH
na3ap B flbpxaBa - qneHKa Ha Eeponeficxrn cbto3,
3aAbnxnTenHo cl'cTaBFT srnaxcoanre ct oT\.{eTr Ha

6asara Ha Me4qyuapoAHilTe cL{eroBoAHt4 craHAaprh
(MCC). o[pyxecreoro ct'craBn SnuancoBttA cv orL{er 3a
2019 r. Ha 6aeara Ha Me4gyuapoAHhre cqeroBoAHt4
craHAapril (MCC).

Vlsnct<aaanata KbM orpa3fiBaHe Ha eSexrur Bbpxy
aKThBure, nacilBilTe il co6crgeHilR Kannran Ha

flpyxecreoro, B ToBa L{ncflo KbM npeil3l{ncnnBaHero Ha

cpaBHilTennara nn$opMaLlilF, ca cbr4ecrBeHn, nopaflil
KOeTO Hile CMe OnpeAennnr To3l4 Bbnpoc Karo KnHcqoB.

O6es4enxa na npedocmaeeHu xpedumu u egeMaHus om KnueHmu, e,qrcqumenHo
npunaeaHe Ha u3ucKeaHusma na MCTDO 9 cDuuancoeu uHcmpyMeHmu e cuna om
01.01 .2018 e.
Knlo.roe oAHTopcKl4 Bbnpoc Kax mosu KnKtqoe odumopcxu ebnpoc

6eue adpecupaH npu npoeedenufl om
nac odum

[-loscuumenHu npunoxeuus 4.14., 15, 17.4.
u 31 xunt Quuaucoeun omqem.

Kurvr 31 AeKeMBpl/ 2017 r. xafr-4o6para
npeLleHKa Ha pbKoBoATcBoTo 3a
ueo6xo4rrtvra say6a or o6esqenxa Ha

B3eMaHnF e Bb3nil3ana na 413 xnn.ne.
flpes 2018 f. npeqeHKnre Ha

pbKoBoAcTBoTo ca npepa3rneAaHn.
l-lnnocrHo e o6cneAeax cbcraBa Ha

B3eMaHnHTa, B TOBa qrcno npocpol{eHnTe.
YcraHoeeHil ca Kareropvrt{Ho uecu6rpaeun
B3eMaHnfl or MnHanh foAnHV. flo pega Ha

nprnoxnMr4+ 3a 2018 r. CC 8 ,,HerHn
neLfanHn n 3ary6n, $yu4auenranHn rpeuKil
n npoMeHil B cLteToBo.qHaTa nonilTnKa" ca
HanpaBeHvr KopeKqhil B cyMilTe Ha

B3eMaHilFTa n nonaraulara ce sary6a or
o6egqexra 3a cMerKa Ha

Hepa3npeAefleHara ne,{an6a Ha

Ipyxecraoro.
C nporrltrHara B nprnafaHara cLteroBoAHa

6asa - npeMilHaBaHe or HCC ruu MCC /
MCOO il npegcraBnHe Ha QnnaHcoern
orqer sa 2Q19 r. no MCOO, il3t4cKBaHvlq Ha

MCOO 9 Aoee4oxa Ao HapacrBaHe Ha

cfloxHocTTa n cTeneHTa Ha npeLleHKh, Kol4To

ce il3hcKBar npil paapaboraaHero Ha Moflen
3a vBqncnABaHeTO Ha OqaKBaHilTe KpeAnTHn

sary6n (OK3), rofrro Aa e noAXoAFtI 3a
pa3Mepa n 4eiluocrra na,flpyxecrBoro.

floscurrenno nphnoxeHne 4.14 KbM

tAHAtABtAAyanP.nB Snnancoa orL{er
noe.dcraBq noaoo6na nndoonaauilF orHocHo

Haurnre oAhropcKr4 npoqegypt4
BKfi}OLIBAT, HAPCA C OCTAHANilTE:

- Ananu3 Ha a4eKBarHocrra Ha

nonr4Tr4Knre n npoqeAypilTe, cBbp3aHil c
npoqectaTe Ha rnacuSnxaqnn t

nocneABau-lo or'-{ilTaHe Ha Snnancoanre
AKTNBT N CbOTBCTCTBNCTO ilM C

n3vctBaquflra Ha MCOO 9;
- f'lpoeepra vr olleHKa Ha npoLlecrre,

paapa6orenn 3a HoBilTe MoAenr 3a
il3qhcnFBaHe Ha oqaKBaHnTe KpeAilTHil
sary5u Ha rbproBcKhre u cu4e6nr
B3eMaHilg, n npeAocTaBeHilTe 3aeMil,
onpeAenFHeTo Ha ueo6xoguruara
ooe3LleHKa Ha KoneKTilBHa n vHAnBnAyanHa
6a3a, Karo h3Bbplxr/xMe recroBe no
cbulecrBo orHocHo crofruocrra rnlt.

- klseupur4xMe npoBepKa Ha

l43qilCneHUflTa Ha pbKOBOACTBOTO Ha

flpyxecraoro 3a oqaKBaHvrre Kpe,qilTHt4

sary6n Ha KoneKTnBHa v nt1nlvt4yanHa
6asa n cpaBHilxMe nonyqeHrre pe3ynrarn c
HauJilTe oqaKBaHilF n npn5na onren+vl
r43L{ncfieHiln na 6asa Ha npo$ecroHanHara
Hn npeLleHKa.

- Hue ce Qoxycnpaxnae cbu.lo raKa tA

Bbpxy aAeKBaTHocTTa Ha npeAcTaBFHeTo
eua SrxancoBhl orqer, B T.L{. 14 nbnHorara
Ha HanpaBeHilTe onoBecrflBaHnfl Ha e$erra
oT KOpeKLll4rTe Bbpxy aKTvrBilTe n
co6craeHnF KanilTan xa fipyxecrBoro.

?



npeqeHKilTe n AonycKaHnFTa Ha
pbKoBo4crBoro Ha ,Qpyxecraoro npil
oqeHf,BaHeTo Ha oL{aKBaHilTe KpeAnTHr
sary5n or o6eaqeHKa Ha npe4ocraBeH[Te
KpeAilTr4 14 B3eMaHilfl OT KnneHTn Ha

Hpyea unSopua4un, pa3nu.tHa om Qunancoeun omqem u odumopcxun
domad ebpxy Heeo

PuxoeogcrBoro Hoch orroBopHocr 3a Apyrara raxsopMar-Il4fl . fl pyrara r,rxsopruarlran
ce cbcTol4 or AoKnaA 3a 4eilHocrra il AeKnapallLlfl 3a KopnoparhBHo ynpaBfleHne,
il3rorBeHr or pbKoBorqcrBoro cbrnacHo l-naea ce4Ma or 3arona 3a cqeroBoAcrBoro, Ho He
BKnPL{Ba SruaucoanF orqer v Hau|,vif, oAl4TopcKr4 AoKnaA, Bbpxy Hero, KoffTo nonyqnxMe
npeAn AaTaTa Ha HauJrF oAl4TopcKr,l AoK.naA.

Haulero MHeHre orHocHo $rHaHcoann orL{er ne o6xaaqa Epyrara nnsopvaqrn ra

Hhe He vt3pa3flBaMe KaKBaro v Aa e Qopua Ha 3aKntoqeHtae 3a chrypHocr orHocHo HeF,
ocBeH aKo He e n3pilt{Ho nocoqeHo B AoKnaAa HV v Ao cTeneHTa, Ao KoFTO e noco\.{eHo.

Bua apusra c Hawna oAr4T Ha $ruaHcoenfi orqer, Hauara orroBopHocr ce cbcrotl B

ToBa Aa npoL{ereM Apyrara nnSopuaqn+ n no ro3r HaqnH Aa npeqeHnu AantA Ta3il ,qpyra
nnQopvaqnfl e B cbqecrBeHo HecborBercrBne c SnnancoBr4r orqer vnn c HauJnre
no3HaHilfl, npngo6mn no BpeMe Ha o4rra, tAnn no Apyr HaqnH il3rne)t(Aa Aa cbAbpxa
cbulecrBeHo HenpaBnnHo AoKflaABaHe. B cnyvafr qe Ha 6asara Ha pa6orara, KoFTo cMe
l43BbpuJnnn, Hne ,qocTnrHeM Ao 3aKflpqeHne, Lte e Hannqe cbulecTBeHo HenpaBnnHo
AoKnaABaHe B ra3il Apyra ru$opuaqnfl, or Hac ce il3rcKBa Aa AoKnaABaMe ro3t4 6arr.

HqMarue KaKBo Aa AoKnaABaMe B ToBa orHorxeHile.

Omeoeopnocmu Ha puxoeodcmeomo u nuqama, HamoeapeHu c o6t4o
ynpaeneHue 3a $unancoeuf, omqem

PuxoaogcrBoro Hocvl orroBopHocr 3a n3rorBflHero u rqocroBepHoro npe4craBsHe Ha
rosr $nHaHcoB orL{er B cborBercrBne c MCOO, npheril or EC r 3a raKaBa cilcreMa 3a
BbrpeueH KoHTpon, KaKBaro pbKoBo,qcrBoro onpe,qenF Karo Heo6xogrua 3a ocnryprBaHe
il3rorBFHero Ha Srnancostrt orqeril, Kohro He cbAbpxar cbqecrBeHh HenpaBrfiHn
oTqrTaHilF, He3aBhcl4MO Aann Abnxaqr ce Ha il3MaMa ylnil rpeuJKa.

flpvt n3rorBnHe Ha Qrnaucoanfi orqer pbKoBo4crBoro Hocr4 orroBopHocr 3a
olleHtBaHe cnocoouocrra Ha lpyxecreoro Aa npoAbnxil ga QyHxrlraoHilpa raro 4eilcrBaulo
npeAnphnTile, onoBecrnBafrKn, Koraro roBa e npilnoxhMo, Bbnpoch, cBbp3aHn c
npe4nonoxeHrero sa AefrcraaLqo npe4npnflTne n n3non3Bafrxn c.{eroBoAHara 6asa Ha

ocHoBara Ha npegnonoxeHnero sa 4eticreau-lo npe4npn+Tne, ocBeH aKo pbKoBo4crBoro He

Bb3HaMepfiBa Aa nilKBh4ilpa lpyxecreoro tAntA fla npeycraHoBt4 4efrHocrra My, nnn aKo
pbKoBoAcTBoTo Ha npaKTilKa HffMa Apyra anTepHaTUBa, OCBeH Aa nOCTbnr no To314 HaqhH.

Jlnqara, HaroBapeHr c o6t4o ynpaBneHne HocflT orroBopHocr 3a ocbt{ecrBrBaHero
Ha HaA3op HaA npoqeca no Qnnaucoao orvhraHe na flpyxecrBoro.

Omeoeopnocmu na odumopa sa oduma na $unaHcoeuf, omqem

Haulrre qenil ca Aa nonyqilM pa3yMHa creneH Ha cilrypHocr orHocHo roBa Aann
$nHaxcoennr or'-{er Karo unno He cbAbpxa cbulecrBeHn HenpaBilnH14 olvnranl+,
He3aBhcl4Mo AantA Abflxaulr ce Ha il3MaMa hnil rpelrjKa, n Ea h3AaAeM oAr4TopcKl4 AOKnaA,



KofrTo Aa BKnp\.{Ba Hauero ogr4TopcKo MHeHile. Pasyuxara creneH Ha cilrypHocr e BilcoKa
creneH Ha chrypHocr, Ho He e rapaHll4n, L{e oAnr, ,r3BbpueH B cborBercrBne c MOC, BnHanA

u.le pa3KprBa cbulecrBeHo HenpaBnnHo orL{nraHe, Koraro raKoBa cbu.lecrByBa. HenpasrnHn
OTqUTaHtAfl MOraT Aa Blr3Hl4KHaT B p$ynTaT Ha V3MaMa nnw rpeuJKa h Ce CqnTaT 3a

cbt4ecrBeHn, aKo 6n uorno pa3yMHo Aa ce oqaKBa, L{e re, caMocroflTeflHo ilnn Karo

cbBKynHocr, 6vixa Mornr Aa oKaxar BnAflHtAe Bbpxy r4KoHoMt4qecKilTe peueHilF Ha

norpe6rrenilTe, B3eMaHr Bb3 ocHoBa Ha ro3t4 Qrxaxcoa orL{er.

Karo qacr or oAnra B cborBercrBhe c MOC, Hile n3non3BaMe npo$ecroHanxa
npeqeHKa n 3ana3BaMe npoSecroHaneH cKenrnqn3bM no BpeMe Ha qennn o4rr. Hre cbulo
TAKA:

. rAeHrnQnqupaue n oqeHtBaMe pncKoBere or cbulecrBeHil HenpaBnnHn orqnraHnfl
aue $rxaHcoBr4F orqer, He3aBhcr4Mo Aantt Abnxaulr ce Ha n3MaMa nnn rpelrlKa,
paapa6oreaMe n h3nbnHfiBaMe oAnropcKil npoqeAypr4 B orroBop Ha re3n phcKoBe n

nony'.{aBaMe oArTopcKl4 AoKa3aTencTBa, Kor4To Aa ca AocTaTbLrHr 14 yMecTHtA, 3a Aa
ocilrypffT 6asa sa Haluero MHeHre. Pncrur 4a ne 6r4e pa3Kprrro cbu]ecrBeHo
HenpaBilflHo oTr.{nTaHe, KoeTo e pe3ynTaT oT 143MaMa, e no-B]4coK, oTKonKoTo pr4cKa oT

cbulecrBeHo HenpaBnnHo orL{ilTaHe, Koero e pe3ynrar or rpeuKd, rufr raro h3MaMara
Moxe Aa BKflroqBa rafrHo cnopa3yMFBaHe, QanurSrqnpaHe, npeAHaMepeHr

nponycKr4, nsABneHnF 3a BbBeXEaHe Ha oAvlropa e sa6ny44eHile, KaKTo n
npeHe6perBa+e nnvi sao6ilransHe Ha BbrpeuJHt4n KoHTpon.

r fioflygaBaMe paaonpaue 3a BbrpeuHilF KoHTpofl, ilMalu orHouJeHre KrM oArra, 3a na
paspa6ornu oAr4TopcKr4 npoqeAypr4, Kor4To Ea ca no4xo4ffr4n nptA KoHKperHrre

o6croRrencrBa, Ho He c qen il3pa3nBaHe Ha MHeHvre orHocHo eQerrneHocrra Ha

BbrpeuJHr4F KoHTpon Ha flpyxecraoro.
. OqeHFBaMe yMeCTHOCTTa Ha h3nOn3BaHilTe CqeTOBOAHn nOnilTnKu il pa3yMHOCTTa Ha

cL{eroBoAHrre npn6nnsrrenHn oqeHKil 14 cBbp3aHhre c rFX onoBecrnBaHrAA,

HanpaBeHn or pbKoBoAcTBoro.

o flOCTl4raMe AO 3aKn0qeHre OTHOCHO yMeCTHOCTTa Ha il3nOn3BaHe OT CTpaHa Ha

pbKoBo4crBoro Ha cqeroBoAHara 6aea Ha ocHoBara Ha npe4nonoxeHrero 3a

4efrcraaqo npe,qnpilFTtAe n, aa 6asata Ha nonyqeHnre o.qilTopcKr4 AoKa3arencrBa,
orHocHo roBa Aanh e Haflhqe cbr4ecrBeHa HecnrypHocr, orHacFr4a ce Ao cu6urrn
nnvi ycnoBr4n, Kovlro 6vxa Mofnil Aa nopoflffT 3Ha'.{hrenH[ cbMHeHilF orHocHo
cnoco6nocrra Ha flpyxecraoro Aa npo4bnxn ga SynrrlnoltApa raro geilcrBau]o
npeAnpilFThe. Axo Hile AocrrrHeM flo 3aKflHcLteHile, L{e e Hanhrle cbtlecrBeHa
HecnrypHocT, oT Hac ce h3ncKBa Aa npnBneqeM BHilMaHile B OA]4TOpCKI4F C14 AOKnaA
KbM cBbp3aHrre c ra3il HecilrypHocr onoBecrflBa+nfr aua QruaucoBr4r orqer nnn B

cnyvafr L{e re3h onoBecrFBaHtAA ca HeaAeKBarHV, Aa uo4rQnqnpaMe MHeHtAero ctA.

Hauture 3aKnpL{eHrF ce ocHoBaBar Ha oAt4TopcKrre AoKa3arencrBa, nonyqeHr Ao

Aarara Ha o4rropcKr4n Hk1 AoKnaA. 5u4eu1r cu6ntun nnn ycnoBrR o6aqe Morar Aa
craHar npnqnHa,flpyxecraoro,qa npeycraHoau SyuxquoHilpaHero ch Karo geilcreaqo
npeAnpnFrne.

. oLleHFBaMe qFnocrHoro npeAcraBFHe, crpyKTypa il cbAbpxaHre Ha snxaxcoenn
orLrer, BKnpLrnrenHo onoBecrgBaHu+Ta, v Aanv Srxaxcoernr orqer npeAcraBn
ocHoBononaraulnre 3a Hero cAenKil u cv6ntun no HaqhH, rofrro nocrnra AocroBepHo
npeAcTaBFHe.

Hre xouynhKvrpaMe c flhuara, HaroBapeHr c o614o ynpaBfieHile, Hape4 c ocraHalrvrre
Bbnpocr4, nnaHupaHilR o6xgar n BpeMe Ha n3nbnHeHre Ha oAVTa h cbulecrBeHnre



KOHCTaTaLlrn OT OflilTa, BKnPqilTenHO ClrUleCTBeHn HerqOCTaTbqn BbB BbTpeUJHnF KOHTpOn,
KO]4TO ilAeHTil+r4llnpaMe nO BpeMe Ha il3BbpuJBaHnfl OT HaC OAI4T.

Hre npe,qocraBlMe cbr{o raKa Ha nviLlara, HaroBapeHr c o6tr1o ynpaBneHre,
u3fiBneHre, L{e cMe v3nbnHlAnn nphfloxl4MilTe erilL{Hyt n3ncKBaHVA BbB Bpb3Ka C

He3aBilCr4MOCTTa il L{e Ule KOMyHl4Kr4paMe C TFX BCl4qKr B3aLIMOOTHOUJeHilfl n Apyfn BbnpOCl4,
KOI4TO 6UXa MOrnU pa3yMHO Aa 6U4ar pa3rnexAaHh KaTO ilMaulil OTHOIUeHile KbM
He3aBilCr4MOCfia Hil, a KOTaTO e nprnOXVtMO, Vl CBbp3aHhTe C TOBa npeAna3Hil MepKyt.

CpeA BbnpocilTe, KoMyHt4KtlpaHn c nvqrara, HaroBapeHra c o614o ynpaBneHile, Ht4e
onpenenflMe re3r Bbnpocl4, Kot4To ca 6vtnn c nafr-ronsMa 3HaqnMocr npr oilVra Ha

Qnnancoenn orL{er 3a reKyulvtt nepilog 14 Kor4To cfle4oBarenHo ca Kl'ltor.{oBt4 oAr4TopcKt4
Bbnpocl4. Hne onrcaaMe re3il Bbnpocl4 B Ha[JlnF oAt4TopcKt4 AoKfla,q, ocBeH B cnyqarre, B

Kot4To 3aKoH tAnv HopMarnBHa ypeg6a Bb3npenrrcrBa ny6nrvnoro onoBecrflBaHe Ha
rnQopvaqnfl 3a ro314 Bbnpoc vnn Koraro, B r43KnpqilTenHo peAKr cnyqail, Hne peuJnM, qe

AaAeH Bbnpoc He cneABa Aa 6uAe KoMyHl4Kl4paH B Ha[unA AoKflaA, rufr xaro 6r uorno
pa3yMHo Aa ce oqaKBa, qe He6naronprflTHnre nocneAcTBvtfl or roea 4efrctene 6nxa
HaABiltxt4nn non3ilTe or rneAHa roqKa na o6uqecrBe+nfl nHTepec or ra3n KoMyHtaKaLlnF.

,Qoxna,q BbB Bpb3Ka c Apyrlr 3aKoHoBl,r ta perynaropnra ]t3ucKBaHrF

flonunnumenHu ebnpocu, Koumo nocmaenm sa doKnadeaue 3axonum sa
cqemoeodcmeomo u 3axonum sa ny6nuunomo npednaeaHe Ha qeHHu KHtDre

B 4onunueHne Ha Haunre orroBopHocrtA tA rqoKnaABaHe cbrnacHo MOC, on[caHh
no-rope B pa3Aena ,,Epyea uuQopmat4ue, pasnuqHa om $uuaucoeun omLtem u odumopcxun
doxnad ebpxy Heeo" no orHouleHre Ha AoKflaAa sa 4efrnocrra n AeKflapa1wflra 3a
KopnoparnBHo ynpaBneHne, Hne il3nbnHnxMe r npoqe4ypnre, 4o6aBeHil K'bM t43t4cKBaHnre
no MOC, cbfftacHo ,,YKa3aHnF orHocHo HoBvr r pa3uJnpeHh o4tlTopcKt4 AoKnaAn tA

KoMyHrKaqnfl or crpaHa Ha oAnropa" Ha npo$ecnoHanHara opraHn3allylr Ha
perrcrpnpaHrre o4nroph a SunrapnR, lAactvryta Ha AilnnoMnpaHnre eKcnepr
cl{eroBo4nrenil (l/EEC). Tesr npoqe4yp14 KacaffT npoBepKil 3a HanuL{nero, KaKTo tA

npoBepKn ua Sopuara n cb,qbpxaHnero Ha ra3v Apyra rar+sopvraqrar c qefl rqa HV

no4noMorHar BbB SoptunpaHe Ha craHoBr/qa orHocHo roBa Aanil Apyrara nnsopvraqun
BKnpLfBa onoBecrffBaHt ATa r AoKnaABaHVATa, npeABhAeHh e l-naaa ceAMa or 3aroHa ga
cqeroBo,qcrBoro il e 3aroxa sa ny6nrvHoro npeAnaraHe Ha LleHHil KHLlxa (vn.100n, an.10
or 3f1f1!K BbB Bpb3Ka c .{n.100n, an.8, r.3 vt r.4 or 3l-1f11-lK), npnnoxnur e Sunrapun.

Cmauoeuu.4e ebe epbsKa c un. 37, an. 6 om Saxoua ga cqemoeodcmeomo
Ha Oasara Ha yt3BbpuJeHrre npoLlegypyl, HauJero craHoBt4ule e, qe:
a) l4HQoptr,taLJViATa, BKntoqeHa B AoKnaAa ea 4eriuocrra 3a $rnancoeara ro,qilHa, 3a

KoflTo e il3rorBeH SulHancoenffT orqer, cborBercrBa ua QnnaHcoBt4fl orqer.
6) flornagbr 3a geilHocrra e r3rorBeH B cborBercrBne c v3ttccBalnflTa Ha l-nasa

ce4Ma or 3aroHa 3a cqeroBoAcrBoro r Ha L{n. 100(n), an.7 or 3axoua sa ny6nrvnoro
npeAnaraHe Ha LleHHil KHilxa.

e) B 4ernapaunflTa 3a KopnoparnBHo ynpaBfleHre sa QnxaHcoBara ro4ytHa, 3a
KoflTo e il3rorBeH SruaucoenflT orL{er, e npegcraBeHa r3ilcKBaHara cbrnacHo l-naea ce4Ma
or 3aroHa 3a cqeroBo,qcrBoro 14 qn. 100 (x), an. 8 or 3arona sa ny6nnvHoro npeAnaraHe
Ha qeHHn KHilxa rn$opvaqnn.

Cmauoeuule ebe ep'bsKa c un. 100(u), an. 10 sbe egaKa c qn.100u, an.8, m.3 u 4
om Saxoua sa ny6nuuuomo npednaeaHe Ha L4eHHu KHuxa

Ha 6asa Ha h3BbpuJeHnre npoqerqypn r Ha npr4o6nroro no3HaBaHe n pae6npane Ha
getiuocrra Ha npegnpa f,Trero r cpegara, B KoFTo ro pa6orn, no Haue MHeHre, onhcaHnero
Ha ocHoBHilTe xapaKTepncT|/'Rn Ha cncTeMnTe 3a BbTpeueH KoHTpon r ynpaBneHile Ha
prcKa Ha npe.qnpl ATnero BlrB Bpb3Ka c npoqeca ua QnxaHcoBo oTrlilTaHe, Koero e LtacT or
AornaAa ga Aefrl-locrra (raro eneMeHr or cuAupxaHhero Ha AqKnapaqhfiTa 3a



KOpnopaThBHO ynpaBneH[e) il t4H+opMa+nATa no qfl' 10, naparpaQ 1', 6yxar',r "B""'f""'"""'3"

lr ',r4', or grapera,ea 2OO4lislEO Ha EBponeitcrnn napnaMeHr n Ha CbBera or 21 anpnn

2OO4 foAnHa OTHOCHO npeAnoxeHhFTa ga nornbulaHe', He cbAbpxaT Cnyqan Ha

cbl4ecrBeHo HenpaBnnHo,qoKnaABaHe'

flonrnnumeflHodo'{IadeaHeomHocHoodumaHaQuHaHcoeugomqemebe
epb3Ga c .tn. lOOi;);, i. n, m. 3 om 3axoua 3a ny1nuqHomo flpednaeaHe Ha ueHHu

KHUKA

y'lsneneuue ebe ep-bsKa c qn' 100(u)' an' 4' m' 3' 6' "6" om 3axoua sa ny6nuuHomo

npednaeaue Ha LPHHU KHuxa

trlHQopnraqnfl oTHoCHO CAenKilTe cbc cBbp3aHn nnqa e onoBecTeHa s noRcFll/TenHo

npnnoxeHyle 30 ,,cgenKyl cbc cBbp3aHU" fivtq1a vi 31 ,,Pa3'{ern cbc CBbp3aHil nnqa B KpaF Ha

Fo4nHaTa" *u,v,6ril*"o"r" oTqeT. Ha6asa Ha n3BbptueHhTe oT Hac oAt4TopcKl4 np.qeAyph

Bbpxy cAenKnTe cbc cBbp3aHil nrlla KaTO qacT oT HauJhF oAilT Ha snnaHcoenfl oTqeT KaTO

Llgno, He Ca ", "r"*rn, 
,a"""rg Saxrn, o6cronrencTBa hnil Apyra urnQoprvrarlt1n' Ha 6a3a

Ha KOI4TO ,qa HanpaBnM 3aKnpL{eHhe', ''1e crqenKnre cbc cBbp3aHn nnqa He ca onoBecreHh B

npnnoxeHiln QuHancoB oTqeT 3a roAuHaTa,3aBbp|'lJBau]a rra 31 AeKeMBpyl 2019 r', eue

BCr4qKh cbulecTBeHu acneKTvl, B CboTBeTCTBile c il3l4CKBaHhfrTa Ha MgC 2!.,',onoaecTFBaHe

Ha cBbp3aHn nhLla"' Pesynrarnre or Haurre oAilTOpCKh nporle4ypra Bbpxy cAenKilTe cbc

cBbp3aHnnhLlacapa3r'.leAaHhoTHacBKoHTeKcTaxaQoprvry|paHeToHaHaUeToMHeHhe
oTHOCHO shHaHCOehF oTqeT KaTO qflno' a He c qefl n3pa3FBaHe Ha oTAenHo MHeHre Bbpxy

cAenKilTe cbc cBbp3aHh nnqa'

l4gneneuueebeep-bgKacqn'100(u)'an'4'm'3'6''B"om3axouasany5nuuHomo
npednaeaue Ha u,eHHu KHwKa

Haulrre oTroBopHo cTvt 3a oAnT Ha srHaxcoerf, oTqeT KaTO LlFno', onrcaHr B

pa3Aena "" ,"*r" ao,in"n ,,orroeopHocrul Ha o,qnropa 3a o*nra Ha $rHaHcoBl4F OTqer"'

BKflIOLtBaT OqeHFBaHe Aann SrHanCOarFT OTqeT npeACTaBfl CbuleCTBeHrTe CAenKh n

c*6ntnnno HaqnH, xoirro nocrrra ,qocroBepHo npeAcraBnHe. Ha 6asa Fla n3BbpueHl/Te or

Hac oEt4TopcKn npoqeAypyl Bbpxy cbU]ecTBeHhTe cAenKr, ocHoBononarau]n sa $rHancoaun

oTqeT 3a roAnHaTa, 3aBbptlJBau]a Ha 31 AeKeMBpl4 2Q19r, He ca 
"-1..:'^"""nt4 

yI3BecTHh

Qarrn,oocrosrencteatAnnApyrarnQopuaqnn'Ha6asaHaKohroAaHanpaBrM
3aKflpL|eHne,qecaHanhLlecnyqahHacbqecTBeHoHeAocToBepHo'npelqcTaBFHev|
onoBecTflBaHe B cboTBeTCTBre c nphnoxt4MilTe il3vlcKBaHhA Ha MCOO' npvleTvl OT

Eeponeircxytfl c1'1o3. PesynraruTe OT HaUvlTe oAt4TOpCKl4 npolleAypl4 Bbpxy cbllecTBeHilTe

sa snHancoBr4F oTqeT cAenKil vt cY6vrnn na [pyxecTBOTO Ca pa3rfleAaHh oT Hac B

KOHTeKCTa Xa Qoprvrr'rpaHeTo Ha HaUJeTo MHeHhe oTHocHo SnHaHCOAnF oTqeT KaTO qFno' a

HecLlenn3pa3FBaHeHaoTAenHoMHeHueBbpxyTe3hcbu]ecTBeHrcAenKh.

flowadeaHe cbenacHo en. 10 om Peenaueum (EC) Ns 537/2014 eue epb3Ka c

u3ucrceaHugr, i" qn. 5g om 3axoua 3a He3aeucuMuf, $unancoe odum

curnacHo yl3l4cKBaHr flTa Ha 3aroHa 3a He3aBncnurn snnaHCOB or4vlT BbB Bpb3Ka c

,{n. 10 or Pernaueirr (EC) Ne 537/201 4, Hue AOKnaABaMe AOnbnHuTenHo t4 n3noxeHaTa no-

4Ony r,rnsopMaqhF.

,,AKT[4B. ooE e Ha3HaqeHo 3a 3aAbnxi:i"1 "l':"1:,1"1tr1t::5"::t::"::- il#;",".I;"p*Baula na 31 AeKeMBpr4 2O1g r. Ha ,,flapaxo,qcrBo Eunrapcro peqHo
rrrnaeneHO HA

;"#ffi:l'AA lffiF"craoro,,) or o6r.4oro cu6paHne Ha aKllyroHephre, npoBeAeHo Ha
f-lrrnran ?t

!tifu.ro,'ff, IiILohoA or [sHa rosvrHa. o4nropcKr4nr aHraxhMeHr e noer c fl',tctuo ea

noeMaHe Ha oAvlropcKil aHraxvlMeHT or 31 ' 10'2019 r'

- o4rrrrur Ha QnxaHcoBtIF OTqeT 3a roAnHaTa,3aBbpulBaqa na 31 EeKeMBpl4 2019 r' Ha

lpyxecraoTonpeAcTaBIFBaBTopylnbfleHHenpeKbcHaTaHraXhMeHT3a3aAbnxuTeneH
oArT Ha ToBa npeAnpvATVe, vl3BbpueH oT Hac



- floraupx4aBaMe, L{e il3pa3eHoro or Hac oAvrropcKo MHeHile e B cborBercrBile c
AonbnHnrerHilt AoKnaA, npe4craBeH Ha oAhrHr4F KoMhrer xa,[pyxecrBoro, cbrnacHo
tA3tAcKBaHnFTa Ha qn. 60 or 3aroua 3a He3aBilcnwva $wtaHcoB oAt4T.

- floreup4AaBaMe, qe He cMe npe4ocraBffnn noco\.{eHnre B L{n. 64 or 3aroHa 3a
He3aBrcilMrtn SnnancoB oAr4T aa6paneur ycnyrn il3BbH oEVTa.

- floraupx4aBaMe, L{e npn il3BbplxBaHero Ha oAilTa cMe 3ana3hnh cBoFTa He3aBncnMocr
cnpflMo lpyxecraoro.

3a nepno4a, sa xoriro ce orHacn vr3BbpuJeHnFT or Hac 3aAbnx[TeneH oArrr, ocBeH
oAnra, Hue cMe npegocraBrnil cneEHWe ycnyfn ua ,[pyxecrBoro, Kot4To He ca nocoveHr B

AoKnaAa sa 4efruocrra, Ho ca onoBecreHil B noHcHrrenHilTe npnnoxeHhg ruru SnnancoBn+
or.{er na,[pyxecrBoro:

. AoroBopeHn npoqe.qypil no npoBepKa Ha AonbnHnrenHa Qnnaucosa nHSopuaqrr
ea2018r., BbB Bpb3Ka c npoBepKa Ha '.{n. 3.4,15. orloroeop 3a npe,qocraBflHe Ha KoHLlecnfl
Ha ycnyra Bbpxy nphcraHhuleH TepMrHan ,,HilKonon", Hacr or npncraHilule 3a o6lqecrseF{
TpaHcnopr c HaqiloHanHo 3HaqeHre Pyce, cKflroqeH MexAy ,,flapaxo4crao EunrapcKo peqHo
nnaBaHe" A! n MnxncrepcrBo Ha rpaHcnopra, ranQoprvraqyloHHilTe rexHoflorilh il
cuo6lqeHrgra;

. npoBepKa Ha nporHosna SnnaHcoaa uH$opMalliln na ,,flapaxoAcrBo Eunrapcro
Pe'-{r-ro flflaBaHe" A.[, e qacrHocr gefiHocrra Ha npncraHiluleH TepMnHan Hytxonon, qacr or
npncraHilrle sa o6qecrBeH TpaHcnopr c HaqnoHanHo 3HaL{eHne Pyce, il cbnocraBfiHe c

Sarrnvecrilre flaHHvr sa 2018 r.',

. ,qoroBopeHvr npoqe,qypr no npoBepKa Ha h3rorBeHa or ,,llapaxo4crao Eunrapcro
Pe..{Ffo flnaBaHe" Ar[ 4onunHnrenHa SnHaHcoea rH*opvrarlvifl 3a 2018r., BbB Bpb3Ka c
npoBepKa Ha qfi. 61, an. 5 or ,Qoroaop 3a npegocraBnHe Ha KoHLlecilf, Ha ycnyra Bbpxy
npilcraHnuleH TepMhHan ,,Oepr6oteH KoMnneKc - BvgtAH", qacr or nphcraHiltle 3a
o6qecreen rpaHcnopr c HaLlroHanHo 3HaL{enne Bngnn, cKnpqeH MexAy ,,flapaxo4crao
Sunrapcxo pe\.{Ho nnaBaHe" A,[ n MnHrcrepcrBo Ha rpaHcnopra, rrrHsoprvraqiloHHrre
TexHonornu n cro6r4eHnATa;

' AoroBopeHil npoL{eAypn no npoBepKa Ha il3rorBeHa r3rorBeHa or ,,[lapaxo4crao
Sunrapcxo Per{Fto flnaeaHe" A.Q 4onunHilTenHa $nHancoea ran$oprr,rarltA aa 2018r., sue
Bpb3Ka c npoBepKa Ha qn. 61, an. 5 or n[oroaop 3a npe4ocraBflHe Ha KoHqecilr Ha ycnyra
Bbpxy npilcraHilUeH TepMrHan ,,Bn4rn-Cesep", L{acr or npncraHilule sa o6r4ecreen
TpaHcnopr c HaLliloHanHo 3Haqeuue Bn4rn, cKnroqeH MeXEy ,,flapaxo4crso Eunrapcro
pe."{Ho nnaBaHe" ArQ n MnHncrepcrBo Ha rpaHcnopra, rH$optvtaqnoHHilTe rexHonornil il
cboouleHntTa.

Ogrropcro ApyxecrBo
"AKTUB" OOA,
ep.Bapna, yn."flynae"N : 5

PerncrpupaH oAr4Top, orroBopeH 3a o.qilTa (,qunnoru N9020

Vnpaanren: npo$. Ha,qs Kocroea

fiara'.05 uafr 2020 r.
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EOKnM HA HE3ABUC|4Mufl OA|4TOP

AoKraA orHocHo oAltra Ha KoHcoJtxAxpaHrfl OxHaHcoB or,ler

MHeHue

Hr4e rcBbpLr]rxr\,re oA T Ha KoHconrAt4paH!1t Q[HaHcoB oTgeT Ha ,,riapaxoacTBo
EbfrapcKo pe,]Ho nfaBaHe' AA r HeroBure ArlJlepHr npeAnpxrr r (, Tpynara"), crAbpxat4
KoHcofrlAf/paH or,ler 3a +hHaHcoBoro cbcroFHue KbM 31 AekeMBptl 2A19 a. u
KoHco|1,iA[paH orger 3a ne.]a,r6ara vrv 3ary6ara n 4pyrrr eceo6xaareH AoxoA,
KoHcon Ar4paH orqer 3a npoNreHure B co6crBeH!4r Kan'.'rar v KoFconuA!4paH orger 3a
nap[L]Hrre noroqu 3a ro,ql,1HaTa, 3aBrpLlBatqa Ha ra3r4 Aara, Kamo |,l o6o6qeFto
onoBecTFBaHe Ha cbt4ecTBeHllTe cgeToBoAHt4 nonVlVKV Vl ApyraTa nOFCH[TenHa
hHdopMauuF.

flo Halue MHeHre, npt4noxeH!1tT KoHconuA!1paH + HaFcoB orger npeAcraBq
AOCTOBepHO, BbB BCl4'.rKl4 CrUleCTBeHr acnem , QI.4HaHCOBOTO CTCTO'HUe Ha ApyXeCTBOTO KrM
3'1 AeKeMBpu 2019 r I HeroB!4Te OrHaHcoB!4 p$ynraru or AeiHocna t4 naprqHxre My noroql4
3a roAi4Hara, 3aBrplrBaula Ha ra3 Aara, B ct orBercrBqe c lvle44yHapoAHlare craHAapT 3a
Q!4HaHcoBo oT.lt4raHe (MCOO). np!4eTr4 or EBponeicKara Ko[,1[cl,lr.

Ea3a 3a u3pa3geaHe Ha MHeHue

FIfe 3Brpuuxrlie Haulvq oEVr B ctorBercrB[e c Me]qyHapoAHrre oA TopcKtl
craHAaprh (l\iloc). Hall]ure orroBopHocrl/ cbr,rlacHo re31,1 craHAaDT ca onrjcaFrl
AonbnHrrenHo B pa3Aena or HaL! r AoKnaA "AmeoeopHocmu Ha odumopa sa aduma Ha

&uHaHcoeu4 omqem" Hve cMe He3aBr1ct4Mr1 or lpyxecrBoro B crorBercrB e c
Mer€yHapoAHl,r9 erytqeH KoAeKc Ha npo+ec oHanH Te cleroBoAl.4Ten| (Bfi|og TenHo
Me)lqyHapoAHt4 cTaHAapru 3a H$aBrclrMocr) Ha CbBeTa 3a [4e)gyHapoAt]14 craHAapr]4 no
errKa 3a cqeroBoA Tenr (KoAeKca Ha CIVICEC), 3aeAHo c erfiLtHrre V3ucKaaHVtF Ha 3aKoHa 3a
He3aB clrM!1r S!,rHaHcoB oAlrr (3HOO), np'anoxuM{ no orHoLl]eH!4e Ha HaLLlt4r oat4T Fa

+!4HaHcoBtlF or.{er B Brnrapus, Karo Hl4e !43nrnHuxtlle HaL! Te Apyr erul]Ht1 orroBopHocfl,i B

cborBercrBre c [3l,1cKBaHlirra Ha 3HOO l, KoAeKca Ha CI\,4CEC. H e c.]tlraMe, ve oAljropcKhre
AoKa3arencrBa, nonyqeHr4 or Hac, ca AocraTbLlHl, l, yMecrHt,lj 3a Aa ochryprr 6a3a 3a Hauero
MHEH E.

CbulecmeeHa HecueypHocm, cebp3aHa c npeddoroxeHuemo 3a detcmeau,o
npednpuamue

O6pbulaMe BHuMaH e Fta floFcHt4TerHo npqroxeHhe 2. oT KoHcon A,4paH[F StlHaHcoB
orr.lgr B Koero ce noco.rBa, qe fpynara e noHecna HerHa 3ary6a B pa3Mep Na 2 149 x n.nB. npe3
roA Hara. 3aBrpLlBar4a Ha 31 AeKeMBpla 2018 r, Karo Kbr/ ra3t4 Aara e ycraHoBfiMo e, Lte

TeKyu.l re 3aArnxeFrl4t Ha Tpynara HaAB LlaBar cyMara Ha rekyu.lfiTe tt afivE;u c 1107
xhn.flB. Kafio e noco\.teHo B notcHfrenHo np[noxe{qe 2, re3v c.66vt1vA t/lnr ycroBrlr. co!]ar,
Lte e HanuL.F cu4ecrBeHa HecflrypHocr, KogTo 6r Morna Aa nopoAl,4 3HaguTer!|a cbMHeH!,rF
orHocHo cnocooHocria Ha fpynaTa Aa npoArnx Aa SyHKqtaoHupa Karo Aet4qrEaulo
npeAnprlrrre. npe3 2019 r Tpynara orel,lra HerHa ne,{an6a 3a neproAa B pa3Mep Ha 245 xvrl



rB., a KbM 31 AeKe[4Bp 2019 r TeKyrqhTe fi afillBfl npeBhluaBaT TeKyul[Te i r]acnBr cbc 326
xrn rtB. HapeA c rcnoxeHoTo, B fiorcH TerHo np!1floxeH[e 41 - C66vrvF cneA Kpaq Ha
oTl,]eTHrF nepfoa e onoBecTeHo cbulecTBeHo HeKopulr paulo cr6uTue cBrp3aHo c
pa3npocrpaHeFrfero Ha naHAeMrlrra or KopoHaBupyc (covlD-19). HapyuaBaHeTo Ha
o6r,rafHara rKoHorvr4lecKa AeiHocr B P Sbrrapur B p*ynrar Ha COVID-19 Moxe Aa noBfi Fe
He6naronphrTHo Bbpxy onepaqfi Te Ha ApyxecTBaTa oT qbcTaBa Ha TpynaTa, B gacTHocT Brpxy
pear!,r31/paH Te npuxoAh oT AeiHocTTa h cBbp3aHaTa c Trx oL{eHKa Ha npeAnonoxeHreTo 3a

AeicrBar4o npeAnp rrhe. nopa,q HenpeAcKa3yeMara ArlHaMrrKa Ha COVID-19, Ha ro3 eran
npamrvecK e HeBb3t\,1oxHo aa ce HanpaB[ HaAeMHa fpeqeHKa u ,r3MepBaHe Na
noTeHL{ anH F eQeKT Ha naHAeM rTa. HauJeTo MHeHqe He e MOAUQl,qt/paFO nO OTHOIlleH e Ha
TO3l' Btnpoc.

Ktpqoeu odumopcxu e bnpocu

KnroloB oAl,4TopcKtl Bbflpocr ca re3h Bbnpocr, Koriro cbrlacHo HaLlara
npo$ec oHanHa npeqeHKa ca 6unu c HaL:r'ronrMa 3HaLtuMocT npu oA!4Ta Ha
Kor-rconuA paH!4r +rHaHcoB oTLreT 3a TekyllxF neplloA Te3u Bbnpocl,l ca pa3rneAaHh KaTo
qacT oT NaLllrr oar4T Ha KoHcon a!4paHuf, +uHaHcoB orgeT KaTo qq|o u +opMl.4paHeTo Ha
HaLleTO MHeHte OTHOCHO HerO KaTO H[e He npeAOCTaBtMe OTAe,iHO MHeH[e OTHOCHO Te3rl

cv.

KrM 31 AeKeMBp 20lg r. fpynara
npeacTaBr B KoHconuAupaHr4F oTLreT 3a

+!4HaHcoBoro crcroFHue rrproBcKl4 t4

Apyrtl B3eMaHr4F c 6pyrqa croi1ocr 2 412
xun.rB. tt1 KopeKTxB 3a o6e3rleHKa 3a
ogaKBaH!1 KpeArlTHl,l 3ary6!4 B pa3Nrep Ha
1 154 xv'n.rB. (fipranoxeH e Ne 17).

npoqecrr Ha onpeAenFHe Ha

cyMaTa Ha oqaKBaHuTe KpeAuTH!4 3ary6t1
oT o6e3qeH{a Ha B3eNiaHflFTa BKnpqBa
l43nof3BaHeTo Ha MHO)(eCTBO npeqeHK!1 t4

npeAnonoxeHllg oT cTpaHa Ha
pbKoBoAcTBoTo Ha TpynaTa, (aKIo no
oTHOL!eHl,e F]a UAeHTIsrLlrpaHeTO Ha
npo6reN4Hr4 eKcno3lrL.l!I4 TaKa u nprl
caMoTo l43qtlcrtBaHe Ha o\laKBaHxre
KpeA rHl,l3ary611

flopaAl,1 o6croFTercrBara, 9e: a)
npoqecbT Ha onpeAefrHe Ha 3ary6[Te oT
o6e3qeHka Ha rrproBcK4 B3e[,1aH t
npeAnonarc MHoxec'rBo npeqeHK , B14coKo

HXBO Ha Cy6emLlBHOCT np npOfHO3Hl,lTe

AOnycKaH r h cneqhQulrHll v3!'tAcne1qf,
oT cTpaHa Ha pbKoBoacTBoro Ha
croTBeTHoTo ApyxecrBo 11 Ha TpynaTa
oTHOCHO pa3Mepa Ha O6e3tleHKaTa, Kamo
r 6) ctutecrBeHoct-Ta Ha caMltF orqereH

HaLlJtlTe OAU-OpcKll rpoue4ypl/ B

Ta34 O6naCT BKnrcgBaT, HapeA C

ocTaHaruTe 4 cneAHl4Te npoqeaypr:
- AHanu3 Ha aAeKBarHocrra Ha

nonllTllKuTe 14 npoqeaypulTe, cBbp3aHh c
npoqecuTe Ha Knac +xKaq r t/l

nocneaBaulo oTgr,lTaHe Ha QtlHaHcoBt/Te
AKTABU V CbOTBETCTBTCTO l,,IM C

r43l4cKBaH!1rTa Ha lvlcoo 9;
- flpoBepKa L1 oqeHKa Ha npoqeo4re,

pa3pa6oTeHtl 3a MoAen 3a u3Lr[cnFBaHe
Ha oqaKBaHuTe KpeauTHu 3ary6h Ha
TrproBcKuTe ,4 crAe6H[ B3eMaHrr, t4

npeaocTaBeHuTe 3aeMr, onpeAenrHeTo
Na Heo6xoAtltvaTa o6ffqeHKa Ha
KO,rreKrllBHa v tAHAtABVAyanHa 6a3a, karo
ll3BtpLlll4xMe TecToBe no cbl4ecTBo
OTHOCHO CTOiHOCTTA UM.

- 3a h3BaAka or crr4ecrBeHll
eKcno3r4r-{r41, r,l3BbpLlJtlxNre npoBepKa Ha
r43gr4clleHrrTa Ha pbKoBoAcTBOTO Ha
Tpynara 3a oLraKBaHqTe KpeA[THr 3arybn
Ha KOnefi BHa V r4HAVFVAyanHa 6a3a V

cpaBHuxMe nonyqeHylTe pe3ynTaT4 c
HaL.UUTe OqaKBaHrr U npv1nu3fienNv
t43r'i t4 c'le H fit FA 6a3a HA

npo$ecuoHaIl HaTa Htl npeqef Ka.

- Hxe ce +oKycupaxMe crr4o raKa q
Bbpxy aAeKBaTHocTTa Ha npeacTaBFHeTo
BbB +uHaHcoBl4r oTL{eT, B T.q. !,r

OqeHKa Ha mbpeoect<u e3eMaHug

Knro,ros oA[TopcKx Bbnpoc KaK mo3u KnKtgog odumopcKu etsnpoc
6eule adpecupaH npu npoeedeHuq om
Hac odum

obeKr 3a KoHcor Htlt orHaHcoB



oTLreT Ha TpynaTa, H e cMe
TO3l,4 BrnpOC KaTO KI]IoVOB

Bbnpoc.

Ha HanpaBeHllTeonpeaen nll
o4l.4TO pCKl,4

NtI]HOTAT 
onoBecTrBaHnF, cBrp3aHu c KpearrTHfrt
phcK I o6e3ueHKaTa 3a oqaKBaH Te
KpeaxHu 3ary6[ Ha T]pfoBcKhTe rl Apyfrl
B3EMAH!1' HA T

Apyea uH$opMaque, pa3rugHa om KoHconudupaHur euHaHcoe omqem u
odumopcKuf, doxnad ebpxy Heeo

PbKoBoAcrBoro Hocl, orroBopHocr 3a Apyrara rH60pMaqrt. Ipyrara laHSopMaLlnt
ce cbcTor4 oT KoHcorr,lAl,lpaH aotllaa 3a AeiHocTTa. B T.Lt. koNcon AupaHa AeMapaquF 3a
KopnopaTrlBHo ynpaB|eHhe, 3roTBeH!,r oT pbKoBoACTBOTO ClrnaCHO TnaBa CeAMa OT
3akoHa 3a cqeroBoAcrBoro Ho He BK,rlrcvBa KoHconrA paHrlt drHaHcoB or.ter |4 Hau.]!4F
oar4TopcKr4 AoKnaA, Brpxy Hefo, KorTo nonylt4xNle npeAll AaTaTa Ha HauhF oat4TopcKl4
AOKnaA

naLleTo MHeHue oTHocHo KoHconrlArrpaHfit
qHQopMaL.[4r fr Hfe He u3pa3gBaire KakBaTo ! Aa
oTHOCHO Heq, OCBeH aKO He e tl3pl4qHo nOCOLteHO B

noco!eHo.

SuFraHcoB orger He o6xBaqa Apyrara
e +op[4a Ha 3aKnEL]eHue 3a orrypHocT
Aoknaaa H Ao cTeneHTaj Ao KotTo e

BbB Bpb3Ka c Hau r oA!4T Ha KoHcontAupaHrlF dhHaHcoB or,{er, HaLuara
oTroBopHocr ce crcTo! B ToBa Aa npolreTel4 apyfaTa hHsopN4aqxF no To3l.4 HaqhH Aa
npeqeH!,rM Aanr4 Ta3!,r apyra rH@opMaqur e B crulecTBeHo NecboTBeTcTBre c
KOHCOnl,4AUpaHrF S NaHCOB OTqeT rrl,l C HaLltlTe nO3HaHUF, nprAo6 T nO BpeMe Ha OA!1Ta,
!4rr no apyr- HaLr H l.43rne44a Aa cbabpxa cbt4ecTBeHo HenpaB[IHo aoKnaABaHe. B cnyqar
9e ra 6a3aTa Ha paboTaTa, KoFTo cMe lt3BrpLllt4rl4, Hue AocTLlrHeM Ao 3aKnpqeH e, qe e
Hanr4qe cbulecTBeHo HenpaBt4nHo ,qoMaaEaHe B Ta3 Apyra rlH+opMaqrr, oT Hac ce
l,l3lrcKBa aa aoKnaaBaMe To3t1 6am.

nrMaMe kaKBo aa aoKnaaBaMe B ToBa oTHoLleHue.

OmeoeopHocmu Ha pbkoeoAcmaomo u nuqama, HamoeapeHu c o6uto
ynpaereHue 3a KoHconudupaHug $uHaHcoa om,lem

PrKoBo,qcTBoro Hoch orroBopHocT 3a 3forBrNeTo AocroBepHoro npeAcraBrHe Ha
TO3r KOHCOrrrAl.4paH $ HaHCOB OT']eT B CbOTBeTCTBLIe C lvlcoo np eTu oT Ec 3a TaKaBa
crcTeMa 3a BbTpeLleH KoHTponj KaKBaTO pbKOBOACTBOTO OnpeAenr KaTO Heo6xoa[Ma 3a
ocLlrypFBaHe u3roTBgFeTo Ha orHaHCOBl,l OTgeTU, KOI4TO He CrAlpXaT C!UIeCTBeHU
HenpaBr,rrH oTlru-raH4t, He3aB crlMo Aanu Abnxaulrl ce Ha r3MaMa rr1 fpeL]lKa.

flpr 
'43rorBgHe 

Ha KoFcoJt!1Al,1paH r +uHaHcoB or.ter plKoBoAcrBoro Hocl4
oTfoBopHocT 3a oqeHrBaHe cnoco6HocTTa Ha TpynaTa aa npoAbnxl,1 Aa SyHKLIlaoHrpa KaTo

Ael,lcTBau.{o npeAnp!1tTre, onoBecTrBal4Kh, KoTaTo ToBa e np nox Mo, Brnpoctl, cBbp3aH, c
npeanonoxeHfeTo 3a aeicTBaulo npeAnpllFTre !1 [3non3BaiKrl cqeToBoaHaTa 6a3a Ha
ocHoBaTa Ha npeAnonoxeHueTo 3a AeicTBat4o npeanpugTue, ocaeH aKo prKoBoAcTBoTo He

Bb3FaMeprEa Ea naKBVAUpa rpynara vnn aa npeycTaHoBtl AeiHoct-ra ,i, t/nu aKo
pbKoBoacTBoTo Ha npaKTuka Hc[4a Apyra anTepHaTfiBa. ocBeH Aa nocT.bnn no To3!4 Haq!4H.

fl qaTa. HaroBapeH c o6qo ynpaB|eHre HocFr orroBopHocr 3a ocbtqecrBrBaHero
Ha Haa3op Haa npoqeca no +uHaHcoBo oTqrTaHe Ha TpynaTa.

OmeoeopHocmu Ha odumopa 3a oduma Ha KoHconuaupaHun euHaHcoe
om9em



HaL! Te qer ca aa nonygrlM pa3yMHa cTeneH Fa curypBocT oTHocHo ToBa aa,Tr
KOHCOIj r,lAl,4paHurT +UHaHCOB OTgeT KarO q-FnO He CrArpXa CbqecrBeHr HenpAB nH

oTqt4TaF[4r, F]e3aBhcl4rMo Aary aLnxaul ce Ha 3MaMa rln{ rpe[rKa u aa r3aaaeM
oal,lropcK[ aoKnaA. KoliTo Aa BK,rroL]Ba HaueTo oAlrTopcKo MHeHrle. Pa3y[,IHaTa cTeneH Ha

c rypHocr e BrlcoKa creneH Ha cfifypHocl Ho He e rapaHqllt, \le oa!,tT, r43BrpLleH B

cboTBeTcTBrle c MOC, B Harh r4e pa3KpfiBa cbr4ecTBeHo HenpaBfnFro oTlMTaHe, KoraTo

TaKOBa CbUleCTByBa. HenpaBr4nH OT![4TaHfir MOraT Aa B-b3Hl,lKHaT B p$yr]TaT Ha r43MaMa

flnr rpeuKa ! ce cq[TaT 3a c-bl]lecTBeNr4 aKo 6h Momo pa3yMHo Aa ce otrakBa, qe Te,

caMocTorTenHo !4nr KaTo cbBKynHocr 6rxa MorlrI Aa oKaxaT Bfr4tHoe Bbpxy
fiKOHOMt4LteCKt4Te peL!eHUt Ha noTpe6lTen Te, B3eMaHU Bb3 oCHOBa Ha TO314 KOHCO|t4Al4paH

@[HAHCOB OTL]CT

Karo vacr or oA!4Ta B cborBercrBhe c MOC, HMe r3no,.l3BaMe npo$ec oHarHa
npeqeHka !4 3ana3BaMe npo+ecroHaneH cKenTMqr3rNt no BpeMe Ha L{en[r oAl,lT. H e cru.{o

. 4AeHTr+r4q paMe oqeHtBa[,Ie purcKoBeTe oT clr4ecTBeHrl HenpaB[rH, olL]r4iaHr1t

BbB koHconuArlpaHllq srHaHcoB oT,reT, He3aBucl,lMo Aa,rr abflxau.{r4 ce Ha M3MaMa

[nf rpeL!Ka, pa3pa6oTBaMe u h3nrnHqBaMe oA!4TopcK!4 npoqeAypl,l B oTroBop F]a Te3fi
ptlcKoBe !r nollylraBaMe oarTopcKr4 aoKa3aTencTBa, kol,.TTo Aa ca AocTaTELrHl, r,r

yMecTHr4, 3a Aa oavrypAJ 6a3a 3a HaLUeTo MHeHue. PrcKbf Aa He 6rAe pa3Kpl,rTo

cbulecTBeHo HenpaB!4nHo oT,{,4TaHe, KoeTo e pe3yfTaT oT !13MaMa, e no-Br4coK,

oTKOTKOTO pl,lcKa OT CTqeCTBeHO HenpaBU,rrHO OTqrlTaFe, kOeTO e pe3ynTaT OT rpeuKa,
Trri Karo r3MaMara lroxe Aa BKnrclBa TaiHo cnopa3yMrBaHe, Sanuu$ LlrpaHe.
npeaHaMepeHr4 nponycKll, l,13FBrTeHt1t 3a BbBe4qaHe Ha oArrTopa B 3a6np+(neHue,
KakTo u npeHe6perBaHe !.T,r 3ao6!4KanrHe Ha BrTpet!Hl4t KoHTpor.

. notyqaBaMe pa36upaHe 3a BbrpeLllF]'1r KoHTpor, l.4Mau] orHoueHue GM oAl,,rra, 3a Aa
pa3pa6oTxr\4 oar,1TopcKr,1 npoqeaypl,l, Kofiro Aa ca noAxoarlJ.ll4 npfl KoHKpeTHxTe

o6cTorTefcTBa, Ho He c qen r3pa3rBaHe Ha [,!HeHIe oTHocHo edeKTuBHocTTa Ha

BrTpeL!F[4F KOHTpOn Ha TpynaTa.

. oqeHrBaMe yMecTHocTTa Ha [3non3BaHhTe cgeToBoAHrl norr'tTuKtl 11 pa3y[,lHocTTa Ha

cLreToBoAHhTe np!46llrl3uTenFM or-{eHKfl t4 cBrp3aF[Te c rrx onoBecTFBaHfir.
HanpaBeH14 oT prr{oBoAcTBoro.

. aocTl/faMe ao 3aKIEgeH!4e oTHocHo yMecTHocTTa Ha Ll3non3BaHe oT cTpaHa Ha
p!KoBoACTBOTO Ha CLTeTOBOAHaTa 6a3a ha OCHOBaTa Na npeAnOItOXeNtleTO 3a

AeicrBar4o npeAnprltT[e v, Ha 6a3ara Ha nonyleH[Te oA TopcK!4 AoKa3arer]crBa.
oTriocHo ToBa aaffi e Farirl{e cbu]ecTBeHa Hecr[ypHocT, oTHacrt4a ce Ao cr6uT!4t
anu ycno9t4q, Kol4To 6rxa Morf!4 Aa nopoAgr 3HaqrTe.nHt4 crr\4HeHur oTHocHo

cnoco6Hocrra Ha Tpynara Aa npoArnxu ,qa SyHKr.I4oH pa Karo AeicrBaulo
npeanp rTle. AKo Htle AocT[rHeM Ao 3aKnrcgeHt1e, qe e faI]nL'le cbrJ]ecTBeHa

HecfirypHocT oT Nac ce r3ucKBa Aa np!4BfelreM BHtlMaHte B oat4TopcKlr9 cl.r AoknaA
KbM CBrp3aHhTe C Ta3 HeC r-ypHOCT OnOBeCTrBaHrr B KOHCOI AUpaHTT sllHaNCOB
oTgel y,rl, B cnylrai Lre Te3r ofloBecTrBaH!4F ca HeaAeKBaTH!4, Aa Moaus!4qrpa[4e
i/HeHfieTo ct1. FiaLluTe 3aK,tpveHrt ce ocHoBaBaT Ha oAfiTopct{ Te AoKa3aTe|cTBa,
nofylreH!4 Ao AaTaTa Ha oAfiTopcK q Hu AoknaA. Sbaeulfi cb6uT!4F hnq ycnoBtlA o6a9e
MOfaT Aa CTaHaT npull,lHa rpynaTa Aa npeycTaHoBr4 +yHKl4hoHfipaHeTo cu KaTo

aericTBa!.lo npeAnpf rrqe.
. olleHrBaMe qrnocTHoTo npeacTaBrHe, cTpyKTypa 11 cbabpxaHre Na KoFlcofr4ar/paHfit

SuHaHcoB orqet BKrroLrhrenHo onoBecrrBaH FTa, v Aanv RoHconvAupaFt[r + HaHcoB

oTleT npeAcTaBr ocHoBononaralluTe 3a Frero caenKr,l v1 cb1tAltAF no Hag[H KofiTo

nocr/-a aocroBepHo rpeacraBrHe.



Hue koMyNllKupaMe c n L{aTa, HaToBapeH!4 c o6ulo ynpaBneHl,1e, Hapea c ocTaHan!4Te
Bbnpoo4, nnaHupaH!4F obxBaT I BpeMe Ha 3nrnHeHhe Ha oauTa !4 crulecTBeHrTe
{oHcTaTaq[u oT oaqTa, BKn|oqxTenF]o cbulecTBeHll HeAOCTaTtq B.bB BrTpeUHtlt KOFTpO|,
KOI4TO AeHThCp q paMe r]O BpeMe Ha r3BrpLlBaHrr oT Hac oalrT.

Hfie npeAocTaBrMe cbulo TaKa Ha nuqaTa, HaToBapeH c o6t4o ynpaBneHtle,
l,13tBneH|,e, !]e cMe r3ntuHlr,tl, np noxhMuTe eTrqHt h3l4cKBaHrt BbB Bpb3Ka c
He3aBIlCt4f\4OCrTa 9e qe KOMyHUKtlpaMe C T9X BctlilKr 83ahiIOOTHO|lleHrr l,,tApyf!4 Bbnpocl4,
KOUTO 6r,4xa MOmr4 pa3yt\rtHo aa 6rAaT pa3rne44aH[ KaTo rltvau]ll oTHoLleH e KbM
He3aBrcrMocTTa Hr, a KoraTo e np!1noxuMo, 1,1 cBbp3aH Te c ToBa npeAna3Hr MepKLl.

CpeA Bbnpocqre, KoMyH!4KupaH!1 c n qaraj HaroBapeH c o6qo ynpaBneFthe, Hle
onpeAefri/e Te3 Brnpoclr, KotaTo ca 6tlt4 c Hai-ronrMa 3Ha9!4MOCT nptl OAl,4Ta Ha
KOHCOII,IAUpaHUT + HaHCOB OTgeT 3a TeKyUl r neproa r Ko!4To cneAoBaTeJTHo ca KnrcLtoBt4
oal4ropcKl,l Blnpocl.,r. H e onllcBaMe Te3fi Bbnpocl4 B Hau!,tt oataTopcKt4 aoKnaA, ocBeH B
cnylrahTe, B Ko|To 3aKoH t4jrrl HOpMaTTBHa ypeaoa Br3npenrTcTBa nyo,TngHoTo
onoBecTtBaHe Ha uHsopNlaLltlF 3a TO3l/ BrnpOC Unr/4 kOraTO, B l,13Knrc! TenHO peAK'4 Cnyqah,
H e peL![M, qe AaaeH Bbnpoc He cfleABa aa 6rAe KoMyHt4Kl,lpaH B HaUUF AOknaA, Tri KaTO
6[ Morno pa3yNrHo Aa ce oL]aKBa, qe Fe6naronpqFTHl4Te noc,teAcrBlrr or roBa AeicrBl,le
6qxa HaABrllrjr4f l,4 no.n3ure or freAHa roL]Ka Ha o6ulecTBeH r lrHTepec or ra3r.T
KOMVHtat<aU!4t.

EoKnaA Ba'B Bpb3xa c Apyrx 3al(oHoBx 14 peryIaropHr,t H3ncKBaHl,ta

gonEnHume!|Hu ebnpocu, Koumo nocmaeam 3a doKnadeaHe 3a\oH.bm 3a
cgemoeodcmeomo u 3axouum sa ny6nuuxomo npedtaeaHe Ha qeHHu KHoKa

B AonbrHeHhe Ha HaLlrTe oTroBopHocTt4 14 AoKnaABaHe crrnacHo IVIOC, on ca|-]tl
no-rope B pa3Aena,rpyea uH*opMaquq. pasnuqHa am KoHconudupaHug 6uHaHcoe omqem
u adumopcKuq dorJlad eLpxy Heao" no orHolueHue Ha KoHconl,lAtjpaHrl, AoKnaA 3a
AeiHOCrra u KoHcon alpaHaTa AeKnapaqurTa 3a KopnopaT BHo ynpaBneH e, H!1e
I3nrnHuxMe !1 npoqeayp4Te, Ao6aBeHr4 KbM t43t4CKBaFrTe no Moc, cbrnacHo ,yKa3aH ,
or'rocHo HoBl4 1,1 pa3L![peH!t oAllTopcKl,r AoknaAuj t4 KoMyHuKaqur oT crpaHa Ha oAqropa.Ha
npooecuoHarHara apratav3aqvq Ha per crp!4paHltTe oA,Topl4 B BrnrapqF, l,,lHcl,tryra Ha
ArnroMrpaHhre eKcnepr cqeroBoAt4ren[ (LIAEC). Te3r npoqeAypl,l Kacarr npoBepKr 3a
Ha,rrqheTo, KaKTo I npoBepKll Ha sopMaTa n c.babpxaHreTo Ha Ta31, Apyra H+opNaaqll, c
qen Aa Hr,r noanoMorHaT BrB $opN,lupaHe Ha craHoBxula oTHocHo ToBa Aanq apyfaTa
hHSopNraql,1r BKnior]Ba onoBecrrBaHl,4cTa AoKnaABaHhrra, npeABuAeHLl B TnaBa ceAira oT
3akoHa 3a c\.reroBoAcrBoro q B 3aKoHa 3a ny6n qHoro npeAflaTaHe Ha r-.{eHHrj KHuxa
(qn.100H, an.10 or 3nnLlK BrB Bpb3Ka c qn.100H, an.8, r.3 u r.4 or 3nnq$, nphnoxyTNlrl B
Srnrapfr.

CmaHaeuule el,e epb3Ka c qn. 37, an. 6 om 3aKaHa 3a caemoeodcmeofito
Ha 6a3ara Ha l,13BbputeHl,1Te npoqeAypl4, HaueTo craHoBtlu]e e qe:
a) ly'H+opMaq cra, B(nrcqeHa B KoHcon[AupaHut AoKnaA 3a AeiF]ocrra 3a

QrlHaHcoBaTa roAuHa,3a Korro e !43roTBeH KoHcon AUpaH r OuHaHcoB orqer, crorBercrBa
Ha KoHcon A!4paHuF +!,rHaHcoB oTqer.

6) KoHconhA paHhrr AoKnaA 3a AetiHocrra e Ll3rorBeF B cboTBercrBue c
h3ticKBaHrlrra Ha l_faBa ce,qMa or 3aKoHa 3a cleroBoAcrBoro u Ha,.tfl. 100(H), an 7 or
3aKoHa 3a nyonurHoro npeAnaraHe Ha qeHHrl KH Xa.

B) B koFconxA paHara Aek|apaqur 3a KopnoparfiBNo ynpaBneHqe 3a ShHaHcoBara
roAlrHa. 3a KoFTo e q3rorBeH KoHcontlA paH[q S HaHcoB or,]er, e flpeAcraBeHa
tl3r4cKBaHaTa crrrTacHo TnaBa ceAIVa oT 3aKoHa 3a clteToBoAcTBoTo l,t .l|. 100 (H), al.t. g oT
3aKoHa 3a ny6n .rHoro npeAtaraHe Ha qeHHr Kt-t xa uHdooMau r.

Cmaeoauule ebe apb3Ka c qn. 10A@I an. 10 el,e epb3Ka c qn.1OOH. an.8. m.3 u 4
om 3aKoHa 3a ny6nuqHoma npednaeaHe Ha qeHHu KHur<a

5



Ha 6a3a Ha r43BbpliieHrre npoqeAypr,r u Ha nprA06riroro no3HaBaHe 11 pa36fpaHe Ha

AeiHocTTa Ha TpynaTa 11 cpeAaTa, B (otTo Tr pa6oTr, no HaL.ue MHeHre. on caH!4eTo Ha
ocHoBHyTe xapafieptlcTt4Kll Ha ctlcTe[4uTe 3a BlTpeueH KoHTpOfi 1,1 ynpaBneH e F]a pt4cKa

Ha TpynaTa BrB Bpr3Ka c npoqeca Ha QqHaHcoBo oT,]uTaHe. KoeTo e qacT oT
KOHCOI A paH[r AOKITaA 3a AefrHOCna (KaTO efe^IeHT OT CrAbpXaH eTO Ha

KOHCOn!4Al,,rpaHaTa AeKnapaq c 3a KopnopaT[BHo yflpaBneFhe) rlHQop[4aL{{tTa no vn. 10,
naparpa$ 1, 6ykBr4 "8", "r", or AupeKr!4Ba 20041251EO Ha EBponeicK q

napnanleHT 
'4 

Ha c-bBeTa or 21 anpv!1 2004 roat4{a oTHocHo npeAnoxeH[FTa 3a
nor,rrr4aHe, He crArpxaT cnyqa Ha cbLr.lecTBeHo HenpaBt4I]Ho aoKnaABaHe.

AoxtadeaHe cbetacHo.tt. 10 om PeenaMeHm (EC) N9 537/2014 BbB epb3(a c
u3ucKeaHutma Ha sn. 59 om 3aKoHa 3a He3aeucuMug buHaHcog odum

Clrl]acNo r,13licKBaHuFTa Ha 3aKoHa sa He3aBllcltM q QrlHaHcoE oAl,1T BbB Bp!3ka c
rn. 10 or PernaMeHT (EC) N9 537/2014, Hfie AoKnaABaMe AonlrHhrerHo l, l,.T3foxeHara no-
Aony hH+opMaq|4c.

-'AKTI4B'OOA 
e Ha3Ha,]eHo 3a 3aAbIXl/TeneH oAl,,rrop Ha KoHconuAl,lpaHuq SrHaHcoB

oTqeT 3a roafHaTa, 3aBrpuBaula Ha 31 AeKeMBpr4 20'19 r. Ha,,flapaxoAcTBo Errrapcko
pe!Ho nnaBaHe" AA (,,Fpynara") or 0614010 cb6paH!4e Ha aKquoHepure, npoBeAeFto Ba
30.06.2019 r , 3a nep oA oT eAHa roA[Ha. OALlropcK qr aHrax MeHT e noei c Tl[cMo 3a
noeMaHe Ha oA TopcKu aHTaX MeHT oT 3'1 .10.2019 r.

- OAurbT Ha KoHconlTA paHfiF Q!4HaHcoB or.rer 3a roAulHaTa, 3aBbpluBaula Ha 31

AeKeMBpr 2019 f. Ha TpynaTa npeAcTaBnrBa BTopa nopeAHa roAhHa Ha nrneH
HenpeKbcHaT aHfaxrMeHT 3a 3aabflx TefeH oAr4T Ha ToBa npeAnp rTfie. r3BbpLrleH oT
Hac.

- norBrpr(qaBaMe, lre u3pa3eHoro or Hac oAl,lTopcKo MHeHue e B crorBeTcTBye c
AOn brHrTe,.rHr,rr aoKnaa. npeAcTaBeH Ha oAVt'rHt F KoMl,lTeT Ha apyxecrBoTo. cbf,racHo
u3t cKBaHVAra Ha qll. 60 0T 3aKoHa 3a He3aBl1cl,lMt4t 6 HaHCOB O!hT.

- norBbpMaBaMe, 9e He cMe npeAocraBtnr nocogeHqre B qn. 64 or 3aKoHa 3a
He3aBUCr,rMUr +qHaHCOB OAI4T 3a6paHeHU yonyru rr3BbH OAt/Ta.

- nofB!p4qaBaMe 9e np!4 l,l3BbpLlBaHeTo Ha oA4Ta CNre 3ana3rlllt1 cBorTa He3aByrclrMocr
cnprMo Tpynara.

- 3a neproAa, 3a KoiTo ce orHacr u3BrpuleHlTrr or Hac 3aAbrx reneH oAl,4T, ocBe|
oA Ta. Hr.Te He cMe npeAocTaBt'lt/t apyfu ycnyfv Ha TpynaTa, Ko4-ro He ca nocoqeH B

YnpaBuren: HaAr KocroBa

Aa\a: 02 rcnta 2020 | .



Писмени материали по т.3 от дневния ред на насроченото за 26.08.2020 г. 

редовно годишно Общо събрание на акционерите  

на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, гр. Русе 

 

 

 

Предложение за решение по т.3 от дневния ред - Приемане на доклада на одитния 

комитет на дружеството за 2019 г. 

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно 

Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр. Русе, да 

приеме следното решение по тази точка:  

„ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2019 г.“ 

 

Приложение:  

1. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2019 г. 

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  

„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, ГР. РУСЕ 

 

 



Ao
0BTIIOTO CbBPAHT4E HA AKIU',TOHEPTITE

HA,,IIAPAXOACTBO BbJITAPCKO PEIIHO TIJIABAHE" AA

AOKnAA

HA OAIITHITfl'KOMIITET

HA,,TTAPAXOACTBO EbJIf APCKO PErrHo IIJTABAHE* AA

3A 2019 f.

HacrosilIraqT AoKlaA sa OAursus KOMHTST Ha,,flapaxoAcTBo Eurapcrco peqHo nIaBaHe"

A,{ sa 2019 r. e I,I3rorBeH B cboTBercTBHe c pasnopeg6rare Ha ul'108, an'l r'8 or 3aroHa sa

He3aBI4cI,IMHr Sunaucoa o4ur.

OcHosHure tfynrqura Ha OAI'IrHufl KoMnTeT Ha 
',flapaxoAcTBo 

Eurrapcrco peqHo nJIaBaHe"

A,[ oxrrcunar:

1. Ha6moAeHIIe Ha 1lpoqecl{re 11o SI{HaHcoBoTo OTqIrTaHe B 1lpeAnpgflrHero;

2. Ha6nronaBaHe Ha eoeKTr,rBHOCTTa Ha CIICTeMHTe 3a BbTpeIxeH KoHTpon;

3. Ha6ruoaaBaHe Ha eoeKTr,rBHOCTTa Ha CI{CreMaTa 3a ylpaBJIeHI',Ie Ha pl',lcKoBeTe;

4. HaoruoaeHr.re Ha He3aBr,rcr4MHr {uuauCOn OAI4T B npeAnpl,If,rl{ero;

5. I,IATTPUNAUC HA IIPE|NEA HA HE3ABI'ICHMOCTTA HA PETUCTPHPAHI'Ifl OAI'ITOP HA

[peA[pHqTueTo B cboTBeTcTBI'Ie C I'I3HCKBaHI/STa Ha 3aKoHa'

Ha ocHosaH ve Ha [onyqeHara rbpBr{qHa LIHOopMaIIur, npoBeAeHHTe [poibecHoHaJlHll

aHaJIr.r3H 14 B crpoto cboTBeTcrBI,Ie c [3ucKB aHVflTaHa 3aKoHa 3a He3aBl'Icllt*lur SuuaucoB OAI'IT I'I

Ha 3arOna ,U ary6rrrt6To npeAnalaHe IIa qeHHI'I KHI'Ixa, O4urunrr KOMHTCT Ha ,,fIapaxOACTBO

Eurapcxo per{Ho nJIaBaHe.' A.( QopuyJII'Ipa cneAHl4re KoHcTaralluu, [3BoAH I'I [peropbKl4 3a

AefiHocrra Ha ApyxecrBoro npe3 2019 t-:.

I. IIpoUecLI Ha QLIHaHSOBSTO OTrI[TaHe B npeA[pusTlreTo II e$eKTIrBHocT Ha

BbrperlrHIrfl KOHTpOJT.

flpes 2019 r. pbKoBoAcrBoro Ha ,,flapaxoAcrBo Etlrapcro per{Ho rIJIaBaHe6( An e

[p[narano [ocneAoBaTenHa aAeKBaTHa crIeToBoAHa [oJlHTHKa v HenocpeAcTBeHO e

KoHrpoJrr4pano npoqeclrre no SHHaHcoBo orqlrraHe Ha rlpeArrpl'Itrl4ero. To ce e rIpHAbpxaJIo KbM

Aeftcisaqgre HiquonanHl{ cqeroBoAHI'I cTaHAapTI4, Karo SnuaucoauTe oTqeTI'I ca I43roTBqHH Ha

nprrqrnu Ha AeficTBauloTo npeAnpr4flTl,Ie. PtrconogcrsoTo e oTroBopHO 3a KOpSKTHOTO BOAeHe

Ha cr{eroBoAcrBoro, 3a rrenecbo6pasHoro ynpaBneHr4e Ha aKTHBHTO I{ 3a npeAnpl'IeMaHero Ha

HSO6XOAI.IMI,ITS MepKI,I 3a L{36qrBaHe Ha eBeHTyanHI'I 3JIoy[oTpe6H H Apylu HepeAHocrI.I'



B crorsercTBrre C H3I,ICKBaHI..Iflra ua 3arona sa uy6lnuuoT6 llpeAnaraHe Ha IISHHH KHHxa'

peAoBHO Ca lr3roTBflHr'r tr [peAcTaBrHI,I Or 
"flapaxoacrso 

Eutrapcro per{Ho tulaBaHe" AA ua

Korr{ucuqra sa $uuaucoB HaA3Op I,I Ha pelyn vpaF{vfl na3ap Ha ueHHI'l KHuXa - "Burapcra
A;;;;;6"pca,,'A,{, npes 2019 i. torrr, AocroBepHpl H eaAT,r6oqeHl4 rp1rMeceqHu I4 roAulIrHI'I

Suuaucoau orr{eru Ha KoHc oJl I{AI'lpaHa H HeKoHcoJI ugupatta 6 aza'

octulecmrBaHeTo ua eQerrueeu BbTpeIu€H KOHrpon e 6lln eAIIH OT ocHoBHI'Ire

flprrop,reTr,r n 4efiuocrra Ha pbKoBoAcTBoTo na,,[apa*olciso Burapcro peqHo nlanaHe" A'{

,p".'iOfq r.'Vnpannerr"io ua SnuaucoBlrre pecypcu e 6ulo peanl'I3l'lpaHo B crporo

cbOTBeTcTBtre c peuIeHI,IqTa Ha YnpannrelHuq I'I HaAgopHHfl cbBeT Ha ApyXecTBOTo'

BaxeH eJreMeHT Ha cllcTeMara 3a BbrpelxeH KoHrp_on e puspl99l"Hara 14 BHeApeHa Ha

05.07.2018 r. CucreMa 3a yrrpaBneHl4e Ha KaqecrBoro ISO 9001:2015' B 4pyxecrBoro ce

r,r3rroJr3Ba u cucrenra 3a 3ApaBocnoBHlI I{ 6egouacupt ycnoBHfl 3a TpyA.

Ha OcHosaHL{e Ha ropelr3noxeuoro O,qllrHHrT KoMuTeT Ha ,,flapaxO4croo EurapCrO

peqHo rrJraBaHe" A[, roucrarupa, qe 
-n APYXecrBoTo ce ocbulecTBf,BaT 3aKOHOCtO6pasuu l',t

geficrneuo *orrporrpun, npoqec, no sunaucoBo oTr{HTaHe. cucreuaTa 3a BbTpeIIIeH KOHrpon

Ha ApyxecTBoro e pa:pa6oieua no npnnaepa Ha go6pure enponeficru rpaKrI'IKII H no3BoJItBa

etferruauo yrpaBneHue Ha $IaHaucoBI'Ire pecypcr'

II. EQerrnBuocr Ha clrcreMlrre 3a yrlpaBJreHlre Ha plrcKoBere'

tlpes 2019 r. pbKoBoAcTBoTo ua ,,flapaxoAcTBo Burapcrco peqHo nJIaBaHe.. AA e

oar,rlaarurlo eQemuBHO ynpaBJIeHIle Ha pHCKOBeTe Ha ApyxecrBoTo qpe3 npl',rnalaHe Ha

e$errnnua cHcTeMa 3a rflxHoTo [porHo3l4paHe L KoHrpon[paHe' flo,qpo6Ho oflucaHl'Ie Ha

pasnr.rqHr.rTe pr4CKOBe, BJrr,rreulu Bbpxy cnequsu'firara 4eiluocT Ha ApyxecTBOTO, Ce cbAbpxar B

foAuurHuq AoKnaA ga Aeftuocrra na APYXeCTBOTo za 2019 I., H3roTBeH H npeAcTaBeH or

VnpanurelHl'L cbBer na O6rqoro cr6paulre Ha aKlrl'IoHepl4re'

ogulruqT KOMr4reT ua ,,fIapaxoAcTBO Etlrapcro per{Ho fIJIaBaHe" A'{, roucrarupa' qe

ApyxecrBoro peanr.r3r,rpa eQerrunuo yrpaBneHvrc Ha pI'IcKoBeTe. Ha rasr ocHoBa npe:2019 r'

YnpaourelHl,Irlr cbBeT Ha ApyxecTBoTo e peanl'I3gpiln qelecto6pasHfi AefiCrsld fl 14 LtHLr1.111aT16Brr c

oara1 e$errunuoro yflpaBneHl.{e Ha pHcKoBeTe [peA pa3BHTI4eTo Ha ApyxecTBoTO'

III. Ha6lroAaBaHe [a He3aBIICIIMIIfl QUUancoa 0AIIT B CLOTBeTCTBIIe c Ir3IrcKBaHIIflTa

na 3aroua u Eruqnus KoAeKC na npoQecuoHaJIHHTe cqeToBOA[TeJIII'

B crorsercTBlre c r,l3HCKBaHI,tflTa Ha 3axoua 3a cqeToBoAcTBOTO, Ttproocxur 3aKoH I',I

3axOHa ny6luuuOro flpeAnaraHe Ha qeIHI'{ KHI'IXa, KaKTO I'I C H3ptgKBaryasTa KBM He3aBLCr4Mvts'

QuuaHcoe oAL{r Ha np'a1lprrrrqra no 3arosa 3a He3aBgcl'ttvtu $uuaucoB oAHr' npes 2020 r' e

r43BspureH n"ru"r"r, suHaHCOr_oAL{T _Ha ,,flapaxo4crBo E6nrapcKo peqHo IIJIaBaHe(( A[ Sa

A;;;;;"; a 2019 .. br r-Na HaAq Kociosa, AI'IrnoMa J'lb 0207, upe3 ,,Axrran" oo,{, n

KaqecrBoTo Ha oAnropcKo ApyxecTBo. Perplcrpapa1tflT oAlrrop e ll36paH 3a He3aBucHM oAl{rop

Ha ApyxecrBoro or bOrroio cr6paHl,Ie Ha aKlr,oHepllre Ha ,,Ilapaxogcreo BtlrapcKo peqHo

nnaeaHe,, A,{, nporeAeHo Ha 30.06.2019 r. Aoxna.(lT Ha HesaBv.Cvt*vtfl OAt'Irop, }I3forBeH B

cborBercTBue c MexAyHapoAHI4Te cqeroBoAHl4 CTaHAaprl4, e rrpeAcTaBen na O6qoro cl6panue

Ha aKIILIOHepnre 3a pa3trexAaHe I{ npneMaHe'

B crorsercTBr.re c pasuopeA6uTe Ha qJI. 40 or 3axona 3a He3aBucutrll{r suuaHcoB oAI4T'

oAgrHgrr KoMr4Tepu ,,IupiroAcrBo Eutrapcro per{Ho rIJIaBaHe6' AA, KoHcrarl'Ipa' qe

"aauararr1ag 
$Uuaucon 9AHT e IIpoBeAeH HanbJIHO garouoclo6pzBH6' npu crpl'IKrHo cna3BaHe

Ha I43ucKBaHr,rsTa KbM He3aBHCHMI,ts suuaucos oAI',IT Ha IIpeAlpHflTHflTa a B cboTBeTCTBHe c

Mex,qynapoAHl'Ire cqeroBoAHI'I craHAaprl'



I4serpuenuflT npeHIeA Ha He3aB[cllMocTra Ha perllcTpilpa]fiilfl oA1rop na 
"flapaxoAcTBo

Blmapcro peqHo nrasaHe" AA, s cboTBeTcTBLIe C U3I'ICKBaHuflTa na 3axosa n na Eruqnras

KOAeKc na npo([ecnoHaJIHI,ITe gTISTSBOAI'ITSJIpI, [oKul3Ba, qe r-xa HaAs Koc'roBa', AL11JIOTTAa N

0207, qpe3 ,,AKTI,IB.( ooA, B KaIIecTBoTo Ha oAlnTopcKo ApyxecTBo, H3IIf,JIo noKpI,IBa

tr3lrcKBa'r,rflTa 3a He3aBI,IcI,IMocT Ha per[cTpvpal*tfl oAI{ToP ua 
"flap-axoAcTBo 

Burapcro peqHo

nJraBaHe66 AA. Hesasu ckrMtrsTOAHTOp 'u 
gpyx"cteo'ro un{opruupa oAnrnu' KOMI'ITeT 3a BoI'IqKI'I

Apyruycnyru,[peAocTaBflHLIHagpyxecrnoto}I3BbHoAI,ITanpes20lgr.No6ctAucoAurHuq
KoM[rrer Bcr,rqKn npenopbKr.r KbM ptKoBoAcrBoro Ha gpyxecrnoro BbB Bpb3Ka c ,[eftnocrra na

ApyxecrBoro 3aHalrpeA'

ororTEH KOMr{TET:

CEBEPI4HA CTEOAHOBA

CTIAC



Писмени материали по т. 4 от дневния ред на насроченото за 26.08.2020 г. 

редовно годишно Общо събрание на акционерите  

на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, гр. Русе 

 

 

 

Предложение за решение по т.4 от дневния ред - Одобряване и приемане на 

годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 

2019 г. 

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно 

Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр. Русе, да 

приеме следното решение по тази точка:  

„ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания 

годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.“ 

 

Приложение:  

1. Годишен финансов отчет и консолидиран годишен финансов отчет на 

дружеството за 2019 г. 

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  

„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, ГР. РУСЕ 

 

 



 

 
 

Индивидуален финансов отчет 
 

Параходство Българско речно плаване АД  
 

31 декември 2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Or..rer ea $nnaHcoBoro cbcroflHile

flapaxogc:co Sanrapers peLiFifi nnanmne,Afi
k1 n6mnlrgyaneH S* *a x*om 0rrl*r
3'1 Aexennapw 201* r.

Axrueta

Herexyur,r aKrlrBl,l
Heruarepran H il aKTrlBr4

lAwotu, MauilHr4 14 cbopbxeHilF
h Heecru qiloHH14 14 Morl'l
14neecrrqun B AbqepH14 npeAnpilel4e
Vluaectvtqttu B acoqt! ilpaH n n peAn pilert4e
Vlneectn1vvt B cbBMecrHfi npeAnprFrilF
fl rnrocpov n r $unancoe v aKrvBtA

flrnrocpovirfi B3eMaHilF or cBbp3aHil nilqa
Hereryqr aKrklB14

Texyqr aKrr,rBll
Mareprannv sanacv
Trproecrr v ApyttA B3eMaHfiq
BgeMaHilq or cBbp3aHil nilLla
llapv n napILrHn eKBilBaneHT]4

Teryqn aKrrBil

O6uo aKTrBil

Aara: 23 uapr 2020 r.

,,i 
'' 

1 l,i il :

i:, :j: ii,i *'ip:4 i:A l i';rT,r.:"iiip

iiii:1x K**rr:n,'i::

i i-ipi:1is !1 f liil : $"1 :': i:;ji iir)

l4gnunnreneH AxpeKrop:

l4gnunnnreneH AupeKrop:

lloRcnenne

14
15
2.4

16

31 4exeuepn
2019

'000 ne.

3 302
45 093
19 948
6 375

519
3 500

17
3B

AeKeMBpx
20'18

'000 ne.

3 211
47 100
'19 938
2790

538
3 500

17
38

31

5

B

9
10
11

12
31

78 792 77 132

1 158
447

5 060
729

1 099
4 602
3 575

644
7 394 9 920

86 186 87 052

iJ I I:.r



Or.{er sa SuHaHcoBoro cbcroeHne
(npogrnxenne)

Go6creex Kant,tTan ]t naclrBl,l

Co6creeH Kanlrran
Arquonepen Kanilran
[lpen,tuen pe3epB

Apyril pe3epBil
Hepaenpegenena neqanOa
O6ulo co6creex Kanuran

llacl,ter
Hereryun nacnBr,l
flencnonnn 3aAbnxeHilt KbM nepcoHana
firnrocpovnu 3aAbnxeHrF KbM cBbp3aHil nilqa
,Qrnrocpovnil 3aeMLl

Orcpovenn AaHbqHr nacilBt,t

Hereryqr nacvBtA

Teryulrl nactaBr,l
flencronsr u ApyilA 3aAr,nxeHre KbM nepcoHana
Tr'proecrn v ApynA 3aAbnxeHilff
KparxocpovHil 3aAbnxeHrF KbM cBbp3aHil nilLla
KparrocpovHil 3aeMil
Teryulr nacilBr4

06ulo flac],rBr,l

O6qo co6creeH Kanxrar n nactaBr,l

fiapaxcgcruc banrapcxo peqHo nnaeane Afr
i,1 nguaugyanex Su xanccs srqer
31 AexeMepil 201$ r.

flara: 23 uapr 2020 r.

l4snun xr,rreneH Ar perTop :

lloscnenne 31 4exeuepu 31

2019
'000 ne.

?6 7nO

9 403
21 102
4 B5B

AeKeMBpr,r
2018

'000 ne.

35 709
I 403

21 282
3 127

17.1
17.2
17.3
17.4

71 072 69 521

18.2
31

13

18.2

'2.4

, rr_

I 144

158
2 247

624
1 058

1 277 4 087

I 287
570

11 980

1 544
1 914
I 554

432
13 837 ',3 444

151',14 17 531

86 186

/Tnxoul,rp Mnree/

J4gnr'n n ureneH AHpeKrop:



fiapaxogmno Sanrapett# fi)eqHo nnaxmne Afl
f4 ngunNgyanen $l*x*u*offi orrtgr
31 6exen*mpr. 201* r.

20

21

22

ZJ

(2 470)
(2 8e3)

(1 552)
(1 574)

(2 7e6)
(3 250)

(1 57e)
(1 907)

(154)

(346)

2 130
11

(1 5e7)

(363)
117

67

1 641 (17761

(87) 70

(3)(3)

(3)(3)

1 551 (1 709)

29

/l-eopna He

Or.{er 3a neq anlata nnv 3ary6ara
u npynAF BceooxeareH fqoxoE
3a ro,qnHara, npmKnrcL{Baula Ha 31 RexeMBpl4

lloscnexne

l-1puxo4r or npogax6u

lpyrn npr4xoALl

fleqanOa or npo4ax6a Ha HereKyqil aKrLlBl4

Pasxogn 3a MarepilanN

Pasxo4r 3a Br'Hr.uHl4 ycnyfll
Paaxo4n 3a nepcoHana
Paexo4r 3a aMoprr43aqv+ tA o6esqeHxa na ne$rnaHcoan
aKf vlBu

Apyrfi pa3xoA14

(3ary6a)/ fleqan6a or oneparilexa geirocr

OilHaHcosl4 pa3xoAt4

OIHaHcoeil npnxo,qil

Apyru $nnancoen no3lr-14 kl

fleqan6a/ (3ary6a) npeAn AaHbqr

flpnxo4u or/ (Pasxogr,r aa) 4anr'qil Bbpxy AoxoAa

lle,{an6a/ (3ary6a) 3a rogrHara

fipyr eceo6xBareH Aoxo.q/ (eceo6xearna sary6a)
Kounonenrn, Konro He ce peKnacr$nqnpar e
neqan6ara nnn aary6ara:
flpeoqenrr Ha 3aAbfixeHfiFra no nnaHoBe c
AeQilHnpaHil AoxoALl
flpyr eceo6xBareH AoxoA/ (eceo6xearxa aary6a) sa
roAhHaTa, HeTHO OT AaHbrll,l

O6qo eceo6xaareH AoxoA 3a roAnHara

Aoxo4 Ha aKqHfl:

OcHoeeFr AoxoA Ha aKllr/e

Cucraern:

18.1

5,6,8
25

zo
26

27

28

174

J4snunHt,treneH AtapeKrop:

2019

'000 ne.
I 426
1 287

349

(2727)

1 554 (1 706)

2018

'000 ne.
I 466
1 n?o

730

(3 300)

Aara: 23 uapr 2020 r.
l4gfi un x nreneH ArpeKTop :
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lloqcHeHr,re

Oneparnexa geinocr
flocrunnenuF or KrileHTr
flnaqannr KbM AocraBqilUil
flnaqannn KbM nepcoHan u ocilrypilrenHI tAHcruryLlt/1t

flocrunnenuF 3a AaHbLl4, pa3flLrL{Hr4 or AaHbK Bbpxy AoxoAa
llnaqanun 3a AaHbLll4, pa3rfiL{H14 or AaHbK Bbpxy AoxoAa
fipyril nnar4aHilc 3a oneparuBna 4efinocr, HerHo
Herex napnqeH noroK or oneparr,rexa AeiHocr

14xeecrrqroxna geinocr
[pu4o6uaaHe Ha uMorr4, MauilHvr Lr cbopbxeHilq
l-locrrnnennq or npoAax6a na unltorr, MalunHfi il cbopbxeHfiq
flnaqanrr no KoHLleciloHH14 AoroBop14
l'lpe4ocraseHt,l 3aeMil fi Aeno3nrfi
flonyvenr ArBilAeHrLl
Heren naphqeH noroK or r4HBecr,rqHoHHa geinocr

OnHaHcoea Aeinocr
flonyveHu 3aeMkl
flnaqaHun no noflyLteHu 3aeMil
llnaLqaHilc Ha flilxB14

Apyru nnaulaHrF ea $uHancoea gefinocr
Heren naplqeH norox or Sunancoea AeiHocr

Herra npoMtna B napt,l ta napnqHu eKBl,lBaneHr}l
llapn u napilqHil eKBilBafleHTH B Haqanoro Ha roAuHara
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'000 ne. '000 ne.
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(7 056) (6 753)
(3 e01) (4 6ee)
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(503) (648)
(446) (222)
(7281 (5721

(67e) (337)
1 365 1 505
(178) (124)

(12e7) (1674)
1 940
1 151 (630)

1 216 5062
(1 481) (3 04e)

(671 (357)

(332) 1 656

644 190
(6)

45491

/Tnxounp Mrree/
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Пояснения към финансовия отчет 
1. Предмет на дейност 

Основната дейност на Параходство Българско речно плаване АД се състои в търговско 
корабоплаване по река Дунав, в това число: превоз на товари по воден път и в комбиниран 
транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби, други плавателни и 
други транспортни средства, буксировка и тласкане на плавателни средства и товари, корабно 
снабдяване, извършване на речни и морски услуги и други помощни търговски и технически 
дейности и операции, свързани с търговското мореплаване, осъществяване дейност на 
специализиран пристанищен оператор чрез извършване на пристанищни дейности, свързани с 
обработка на ро-ро и фериботни товари, фрахтова и транспортно-спедиционна дейност, 
търговско представителство, посредничество и корабно агентиране, вътрешна и външна 
търговия, кораборемонт за собствени и чужди нужди, инвеститорска и инженерингова дейност, 
научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, други видове търговска 
дейност, за които няма нормативна забрана. В своята дейност Дружеството може да сключва 
сделки в страната и чужбина, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими 
вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и други 
обекти на интелектуалната собственост, да предявява и отговаря по искове, свързани с 
дейността му и спазване на действащото законодателство. Допълнителен предмет на дейност 
е: производствена, търговска и други дейности с горива, петролни, нефтохимически, химически 
и други продукти. 
 

Параходство Българско речно плаване АД е регистрирано като акционерно дружество в 
Република България с ЕИК 827183719. Седалището и адресът на управление на Дружеството е 
Република България, гр. Русе, пл. Отец Паисий № 2. 
 

Акциите на Дружеството са регистрирани на Българска фондова борса - София АД. 
 

Дружеството се управлява чрез двустепенна система на управление, включваща Надзорен и 
Управителен съвет. 
 
Към 31 декември 2019 г. съставът на органите на управление е както следва: 
 
Членове на Надзорния съвет са: 

– Химимпорт АД; 
– Българска Корабна Компания ЕAД; 
– Тодор Йотов Йотов. 

 

Членове на Управителния съвет  са: 
– Тихомир Иванов Митев; 
– Любомир Тодоров Чакъров; 
– Александър Димитров Керезов; 
– Йордан Стефанов Йорданов; 
– Румен Стефанов Попов; 
– Светлана Петрова Стефанова; 
– Кремена Николова Йорданова. 

 
Дружеството се представлява от изпълнителните директори – Тихомир Иванов Митев и  Румен 
Стефанов Попов, само заедно. 
 
Дружеството има сформиран одитен комитет с членове Спас Веселинов Пещерски и Северина 
Стефанова Петрова. 

Към 31 декември 2019 г. персоналът на Дружеството на трудов договор е 164 души, а средната 
численост за 2019 г. е 159. 
 
Мажоритарният собственик на  Дружеството е Българска Корабна Компания ЕАД, чийто 
инструменти на собствения капитал не се котират на фондова борса. Собственик на Българска 
Корабна Компания ЕАД е Химимпорт АД, чийто инструменти на собствения капитал се котират 
на Българска фондова борса - София АД.  
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2. Основа за изготвяне на финансовия отчет 

Финансовият отчет на Дружеството е съставен в съответствие с Международните стандарти за 
финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни 
счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (МСФО, приети от ЕС). По 
смисъла на параграф 1, точка 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, 
приложим в България, терминът „МСФО, приети от ЕС“ представляват Международните 
счетоводни стандарти (МСС), приети в съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета. 

През финансовата 2018 г.  Параходство Българско речно плаване АД изготви своите 
индивидуални финансовите отчети в съответствие с изискванията на Националните 
счетоводни стандарти. 
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане 
(ЗИДЗКПО), oбн. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бяха направени множество 
промени в Закона за счетоводството (ЗСч). Съгласно актуалните нормативни разпоредби (чл. 
34, ал.1) предприятията съставят финансовите си отчети на базата на Националните 
счетоводни стандарти (НСС). По силата на § 56. от Преходните и зключителни разпоредби към 
ЗИДЗКПО конкретната законова норма се прилага и по отношение на годишните финансови 
отчети за 2018 г. На база посочените законови разпоредби, Параходство Българско речно 
плаване АД през 2018 г. извърши преход от този момент прилаганата официална счетоводна 
база - Международни счетоводни стандарти към прилагането на Националните счетоводни 
стандарти. 
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на 
кредитните институции и инвестиционни посредници (ЗВПКИИП), обн. ДВ бр.37 от 07.05.2019 г. 
отново бяха направени множество промени в Закона за счетоводството. Съгласно актуалните 
нормативни разпоредби (чл. 34, ал.2) предприятията, чиито прехвърлими ценни книжа са 
допуснати до търговия на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз,  
задължително съставят финансовите си отчети на базата на Международните счетоводни 
стандарти (МСС). На база посочените законови разпоредби, Параходство Българско речно 
плаване АД през 2019 г. извърши преход от приетата през 2018 г. официална счетоводна база 
- Националните счетоводни стандарти отново към прилагането на Международни счетоводни 
стандарти. 

Финансовият отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута на 
Дружеството. Всички суми са представени в хиляди лева (‘000 лв.) (включително 
сравнителната информация за 2018 г.), освен ако не е посочено друго.  

Този финансов отчет е индивидуален. Дружеството съставя и консолидиран финансов отчет в 
съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и 
публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от 
Европейския съюз (ЕС), в който инвестициите в дъщерни предприятия са отчетени и 
оповестени в съответствие с МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети”. 

Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие. 
 

Към 31 декември 2019 г. текущите пасиви на Дружеството надвишават текущите му активи с     
6 443 хил. лв. (31.12.2018 г.: 3 524 хил.лв.), а паричния поток от основна дейност е отрицателна 
величина в размер на 728 хил. лв. (2018 г.: 572 хил.лв.) Въпреки това финансовото състояние 
на Дружеството се счита за стабилно, тъй като, с изключение на финансовата 2018 г., през 
последните десет поредни години Дружеството отчита печалби, а капиталовите съотношения 
за дейността му показват стабилен дял на собствения капитал при осигуряване на 
финансиране. Въпреки тази преценка на ръководството на Дружеството, са налице 
обстоятелства, които показват значителна несигурност, която може да породи съществено 
съмнение относно възможността на Дружеството да продължи да функционира като 
действащо предприятие без подкрепата на собствениците и други източници на финансиране. 
 

В резултат на извършения преглед на дейността Ръководството счита, че въз основа на 
направените прогнози за бъдещото развитие на Дружеството, както и поради продължаващата 
финансова подкрепа от собствениците, Дружеството ще има достатъчно ресурси, за да 
продължи оперативната си дейност в близко бъдеще и счита, че принципът за действащо 
предприятие е уместно използван. Направените прогнози за бъдещото развитие на 
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Дружеството, са съобразени с възможните влияния върху търговската му дейност и индикират, 
че Дружеството би следвало да продължи обичайната си дейност, без да се предприемат 
съществени промени в нея.  

Независимо от горепосоченото Ръководството счита, че настъпилите след датата на изготвяне 

на годишния финансов отчет до датата на неговото одобряване последващи събития (виж 

бележка 38) биха имали негативен ефект върху дейността на Дружеството, а именно: 
В началото на м. март 2020 г. в следствие на разпространиние на коронавирус-инфекция 
(COVID-19) в световен мащаб Световната здравна организация обяви и наличието на 
пандемия от коронавирус. В резултат на това се появиха затруднения в бизнеса и 
икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. Ситуацията и 
предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични. След обявяване на 
извънредно положение в страната от 13.03.2020 г. обемът на дейност на Дружеството бележи 
спад. На този етап Ръководството на Дружеството не е в състояние да направи адекватна и 
точна качествена и количествена оценка на потенциалното влияние на COVID-19 върху 
дейността и финансовото състояние на Дружеството. Въпреки това счита, че ефекта върху 
дейността ще бъде до известна степен негативен, като това до голяма степен зависи от 
настъпването на бъдещите събития и дейностите, които ще предприеме правителството във 
връзка с пандемията. 
 

3. Промени в счетоводната политика 

3.1. Нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които са влезли в сила от 1 
януари 2019 г. 

Дружеството прилага за първи път следните стандарти и изменения за своя годишен отчетен 
период, започващ на 1 януари 2019 г.: 

- МСФО 16 Лизинг; 

- Тълкуване 23 Несигурност относно третирането на данъците върху дохода;  

- Функции за предплащане с отрицателно обезщетение - Изменения на МСФО 9; 

- Дългосрочни участия в асоциирани предприятия и съвместни предприятия - Изменения 
на МСС 28;  

- Годишни подобрения на МСФО за периода 2015-2017; 

- Изменения, свиване или уреждане на плана - Изменения на МСС 19; 

Нови стандарти и изменения, приложими от 1 януари 2019 г. 

Следните стандарти и тълкувания се прилагат за първи път за периодите на финансово 
отчитане започващ на или след 1 януари 2019 г.: 

- МСФО 16 Лизинг 

МСФО 16 ще засегне основно счетоводството на лизингополучателя и ще доведе до 
признаването на почти всички лизингови договори в баланса. Стандарта премахва текущото 
разграничаване между оперативен и финансов лизинг и изисква признаването му като актив (с 
право на ползване) и финансово задължение за плащане на наемни вноски за почти всички 
лизингови договори. По избор има изключение за краткосрочни и лизингови договори с ниска 
стойност. 

Отчетът за всеобхватния доход също ще бъде засегнат, тъй като общия разход обикновено е 
по-висок в началните години и по-нисък в крайните. Също така оперативните разходи ще бъдат 
заменени с лихви и амортизация, което ще доведе до промяна на ключови показатели в 
EBITDA. 

Паричните потоци от оперативна дейност ще бъдат по-високи, тъй като паричните плащания за 
основната част от лизинговото задължение са класифицирани в рамките на финансови 
дейности. Само частта от плащанията, която отразява лихвата, може да продължи да се 
представя като оперативни парични потоци. 
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Осчетоводяването при лизингодателя няма да се промени съществено. Някои разлики може да 
възникнат в резултат на новите насоки за определянето на лизинга. Съгласно МСФО 16, 
договорът е или съдържа лизингов договор, когато се предава правото на контрол на актива за 
определен период от време в замяна на заплащане. 

Дата на влизане в сила 1 януари 2019 г. ранното приемане е разрешено само ако МСФО 15 се 
приеме едновременно.  

- Тълкуване 23 Несигурност относно третирането на данъците върху доходите 

Тълкуването разкрива как да се признават и измерват отсрочени и текущи данични активи и 
пасиви, когато има несигурност относно данъчното трениране. По-специално: 

• Как да се определи подходящата разчетна сметка и всяко несигурно данъчно 
третиране трябва да се разглежда отделно или заедно като група, в зависимост от това кой 
подход по-добре прогнозира разрешаване на несигурността.  

• Предприятието трябва да приеме че данъчният орган ще разгледа несигурните 
данъчни тълкувания и ще има необходимата информация. 

• предприятието трябва да отразява ефекта от несигурността в счетоводството си върху 
данъка върху дохода, когато не е вероятно данъчните власти да приемат третирането  

• въздействието на несигурността трябва да се оцени, като се използва или най-
вероятната сума, или методът на очакваната стойност, в зависимост от това кой метод по-
добре прогнозира разрешаването на несигурността, и  

• че направените преценки и оценки трябва да бъдат преоценявани винаги, когато 
обстоятелствата са се променили или има нова информация, която влияе на преценките.  

 Въпреки че няма нови изисквания за оповестяване, се напомня на предприятията за общото 
изискване за предоставяне на информация за преценки и оценки, направени при изготвянето 
на финансовите отчети. 

Дата на влизане в сила 1 януари 2019 г. 

- Функции за предплащане с отрицателна компенсация - Изменения на МСФО 9 

Измененията в тесен обхват, направени в МСФО 9 Финансови инструменти през октомври 2017 
г., позволяват на предприятията да оценяват определени предплатими финансови активи с 
отрицателна компенсация по амортизирана стойност. Тези активи, които включват някои 
заемни и дългови ценни книжа, в противен случай трябва да бъдат оценявани по справедлива 
стойност в печалба или загуба.  

За да отговарят на изискванията за оценяване на амортизираната себестойност, 
отрицателното обезщетение трябва да бъде „разумна компенсация за предсрочно 
прекратяване на договора“ и активът трябва да се държи в бизнес модел „държан за 
събиране“. 

Дата на влизане в сила 1 януари 2019 г. 

- Дългосрочни участия в асоциирани предприятия и съвместни предприятия - Изменения 
на МСС 28 

Измененията изясняват осчетоводяването на дългосрочни участия в асоциирани предприятия 
и съвместни предприятия, които по същество представляват част от нетната инвестиция в 
асоциираното или съвместното предприятие, но към която не се прилага счетоводно отчитане 
на собствения капитал. Предприятията трябва да отчитат такива участия по МСФО 9 
Финансови инструменти, преди да прилагат изискванията за разпределение на загубите и 
обезценка в МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия. 

Дата на влизане в сила 1 януари 2019 г. 

- Годишни подобрения на цикъла на МСФО 2015-2017 г. 

Следните подобрения бяха финализирани през декември 2017 г.: 

•  МСФО 3 Бизнес комбинации - пояснява, че получаването на контрол върху бизнес, 
който е съвместна операция, е бизнес комбинация, постигната на етапи; 
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• МСФО 11 Съвместни договорености - пояснява, че страната, която получава съвместен 
контрол върху бизнес, който е съвместна операция, не трябва да преоценява предишния си 
дял от съвместната операция; 

•  МСС 12 Оповестяване на лихви в други предприятия - изяснено е, че последствията от 
данъка върху дохода върху дивидентите върху финансови инструменти, класифицирани като 
собствен капитал, трябва да бъдат признати в зависимост от това, къде са били признати 
миналите сделки или събития, които са генерирали разпределими печалби; 

•  МСС 23 Разходи по заеми - пояснява, че ако конкретен заем остава неизплатен, след 
като съответният квалифициращ актив е готов за предвиденото му използване или продажба, 
той става част от общите заеми. 

 Дата на влизане в сила 1 януари 2019 г. 

- Изменение, свиване или уреждане на плана - Изменения на МСС 19 

Измененията на МСС 19 Доход на наети лица изясняват счетоводството за изменение, свиване 
или уреждане на плана. Те потвърждават, че субектите трябва да: 

•  изчислят текущата цена на услугата и нетна лихва за остатъка за отчетния период 
след изменение, свиване или уреждане на плана, чрез използване на актуализираните 
предположения от датата на промяната 

•  признават всяко намаление на излишък незабавно в печалбата или загубата, било 
като част от разходите за предишни услуги или като печалба или загуба от уреждане. С други 
думи, намалението на излишъка трябва да бъде признато в печалбата или загубата, дори ако 
този излишък не е бил предварително признат поради въздействието на тавана на активите 

• отделно признават всички промени в тавана на активите чрез друг всеобхватен доход. 

Дата на влизане в сила 1 януари 2019 г.  

3.2. Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се 
прилагат от по-ранна дата от Дружеството. 

- МСФО 17 Застрахователни договори 

МСФО 17 е издаден през май 2017 г. като заместител на МСФО 4 Застрахователни договори. 
Той изисква текущ модел на измерване, при който оценките се преизмерват през всеки отчетен 
период. Договорите се измерват с помощта на градивните елементи на: 

• дисконтирани парични потоци, претеглени по вероятност;  

• изрична корекция на риска, и  

• договорна надбавка за услуга (CSM), представляваща непридобитата печалба от 
договора, която се признава като приходи през периода на покритие. 

Стандартът позволява избор между признаване на промените в дисконтовите проценти или в 
отчета за печалбата или загубата или директно в друг всеобхватен доход. Изборът вероятно 
отразява как застрахователите отчитат своите финансови активи съгласно МСФО 9. 

Допълнителен, опростен подход за разпределяне на премиите е разрешен за отговорността за 
оставащото покритие за краткосрочни договори, които често се изписват от застрахователи, 
различни от животозастраховането. 

Има модификация на общия модел на измерване, наречен „подход с променлива такса“ за 
определени договори, написани от животозастрахователи, при които притежателите на полици 
споделят възвръщаемостта от основните позиции. При прилагане на подхода на променливата 
такса делът на предприятието в промените в справедливата стойност на основните позиции се 
включва в CSM. Следователно е вероятно резултатите от застрахователите, които използват 
този модел, да са по-малко променливи, отколкото при общия модел. 

Новите правила ще засегнат финансовите отчети и ключовите показатели за изпълнение на 
всички предприятия, които издават застрахователни договори или инвестиционни договори с 
функции на дискреционно участие. 

Дата на влизане в сила 1 януари 2021 г. (вероятно ще бъде удължен до 1 януари 2022 г.) 
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- Определение за съществено - Изменения на МСС 1 и МСС 8. 

СМСС е направил промени в МСС 1 Представяне на Финансови Отчети и МСС 8 Счетоводна 
политика, промени в счетоводните оценки и грешки, които използват последователно 
определение на съществеността в Международните стандарти за финансово отчитане и в 
Концептуалната рамка за финансово отчитане, изяснява кога информацията е съществена и 
включените някои от насоките в МСС 1 относно несъществената информация. 

По-специално, измененията поясняват: 

• че позоваването на затъмняваща информация се отнася до ситуации, при които 
ефектът е подобен на пропускането или неправилното извеждане на тази информация и че 
предприятието оценява съществеността в контекста на финансовите отчети като цяло, и  

• значението на „първични потребители на финансови отчети с общо предназначение“, 
към които са насочени тези финансови отчети, като ги определят като „съществуващи и 
потенциални инвеститори, кредитори и други кредитори“, които трябва да разчитат на 
финансови отчети с обща цел за голяма част от финансовата информация, която им трябва. 

Дата на влизане в сила 1 януари 2020 г. 

- Определение на бизнес - Изменения към МСФО 3 

Изменената дефиниция на бизнес изисква придобиването да включва вход и съществен 
процес, които заедно допринасят значително за способността за създаване на резултати. 
Дефиницията на понятието „продукция“ се изменя, за да се съсредоточи върху стоките и 
услугите, предоставяни на клиентите, генерирайки инвестиционен доход и друг доход, и 
изключва възвръщаемостта под формата на по-ниски разходи и други икономически ползи. 

Измененията вероятно ще доведат до повече придобивания, които се отчитат като 
придобивания на активи. 

Дата на влизане в сила 1 януари 2020 г. 

- Ревизирана концептуална рамка за финансово отчитане 

СМСС е издал преработена концептуална рамка, която ще бъде използвана при решения за 
определяне на стандарти с незабавно действие. Ключовите промени включват: 

• увеличаване на известността на управлението в целта на финансова отчетност;  

• възстановяване на благоразумието като компонент на неутралитета; 

• определяне на отчетния субект, който може да бъде юридическо лице или част на 
образувание;  

• преразглеждане на определенията на актив и пасив;  

• премахване на прага на вероятността за разпознаване и добавяне на насоки за 
отписване; 

• добавяне на насоки на различна основа за измерване, и  

• като се посочва, че печалбата или загубата е основният показател за резултатите и че 
по принцип приходите и разходите в друг всеобхватен доход следва да се рециклират, когато 
това повишава уместността или вярното представяне на финансовите отчети. 

Няма да се правят промени в нито един от действащите счетоводни стандарти. Въпреки това 
предприятията, които разчитат на Рамката при определяне на своите счетоводни политики за 
транзакции, събития или условия, които не са разгледани по друг начин съгласно счетоводните 
стандарти, ще трябва да прилагат преработената рамка от 1 януари 2020 г. Тези субекти ще 
трябва да разгледат дали тяхното счетоводство политиките все още са подходящи съгласно 
ревизираната рамка. 

Дата на влизане в сила 1 януари 2020 г. 

- Продажба или принос на активи между инвеститор и негово асоциирано или съвместно 
предприятие - Изменения на МСФО 10 и МСС 28  
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СМСС е направил промени в обхвата на МСФО 10 Консолидиран финансов отчет и МСС 28 
Инвестиции в асоциирани предприятия. 

Измененията разясняват счетоводното третиране на продажбите или приноса на активи между 
инвеститор и неговите асоциирани или съвместни предприятия. Те потвърждават, че 
счетоводното третиране зависи от това дали непаричните активи, продадени или внесени в 
асоциирано или съвместно предприятие, представляват „бизнес“ (както е дефинирано в МСФО 
3 Бизнес комбинации). Когато непаричните активи представляват бизнес, инвеститорът ще 
признае пълната печалба или загуба от продажбата или приноса на активи. Ако активите не 
отговарят на дефиницията на бизнес, печалбата или загубата се признава от инвеститора само 
до степента на интересите на другия инвеститор в асоциираното или съвместното 
предприятие. Измененията се прилагат перспективно. 

**През декември 2015 г. СМСС реши да отложи датата на прилагане на това изменение до 
момента, в който СМСС приключи своя изследователски проект по метода на собствения 
капитал. 

4. Счетоводна политика 

4.1. Общи положения 

Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на този индивидуален 
финансов отчет, са представени по-долу.  

Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципите за оценяване на всички видове 
активи, пасиви, приходи и разходи съгласно МCФО. Базите за оценка са оповестени подробно 
по-нататък в счетоводната политика към индивидуалния финансов отчет.  

Следва да се отбележи, че при изготвянето на представения финансов отчет са използвани 
счетоводни оценки и допускания. Въпреки че те са базирани на информация, предоставена на 
ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет, реалните резултати могат да се 
различават от направените оценки и допускания. 

4.2. Представяне на финансовия отчет 

Финансовият отчет е представен в съответствие c МCC 1 „Представяне на финансови отчети” 
(ревизиран 2007 г.).  

Дружеството прие да представя отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход 
в единен отчет. 

4.3. Инвестиции в дъщерни предприятия  

Дъщерни предприятия са всички предприятия, които се намират под контрола на Дружеството. 
Налице е контрол, когато Дружеството е изложено на, или има права върху, променливата 
възвръщаемост от неговото участие в предприятието, в което е инвестирано, и има 
възможност да окаже въздействие върху тази възвръщаемост посредством своите 
правомощия върху предприятието, в което е инвестирано. В индивидуалния финансов отчет на 
Дружеството инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат по себестойност. 

Дружеството признава дивидент от дъщерно предприятие в печалбата или загубата в своите 
индивидуални финансови отчети, когато бъде установено правото му да получи дивидента. 

4.4. Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия  

Съвместно предприятие е договорно споразумение, по силата на което Дружеството и други 
независими страни се заемат със стопанска дейност, която подлежи на съвместен контрол и 
страните притежаващи съвместен контрол върху предприятието имат право на нетните активи 
на предприятието. Инвестициите в съвместни предприятия се отчитат по себестойностния 
метод. 

Асоциирани са тези предприятия, върху които Дружеството е в състояние да оказва 
значително влияние, но които не са нито дъщерни предприятия, нито съвместно контролирани 
предприятия. Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат по себестойностния метод. 
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Дружеството признава дивидент от съвместно контролирано предприятие или асоциирано 
предприятие в печалбата или загубата в своите индивидуални финансови отчети, когато бъде 
установено правото му да получи дивидента. 

4.5. Сделки в чуждестранна валута 

Сделките в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута на Дружеството по 
официалния обменен курс към датата на сделката (обявения фиксинг на Българска народна 
банка). Печалбите и загубите от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези 
сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута към края на отчетния 
период, се признават в печалбата или загубата. 

4.6. Приходи 

Приходите включват основно приходи от предоставяне на услуги и други приходи. Приходите 
от основните услуги са представени в пояснение 20, а другите приходи в пояснение 21. 
Дружеството отчита и приходи от продажби на дълготрайни активи, представени в пояснение 
22. 

Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на 
получаване възнаграждение, като не се включват данък добавена стойност, всички търговски 
отстъпки и количествени рабати, направени от Дружеството.  

Приходът се признава, когато са изпълнени следните условия: 

• Сумата на прихода може да бъде надеждно оценена; 
• Вероятно е икономическите ползи от сделката да бъдат получени; 
• Направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени, могат надеждно да 

бъдат оценени; 
• Критериите за признаване, които са специфични за всяка отделна дейност на 

Дружеството, са изпълнени. Те са определени в зависимост от продуктите или услугите, 
предоставени на клиента, и на договорните условия, както са изложени по-долу. 

4.6.1. Предоставяне на услуги 

Услугите, предоставяни от Дружеството, включват: товарни превози, фериботна, пристанищна 
дейност, наем на плавателни съдове и други услуги.  

Приходът от наеми от предоставяне на имоти на Дружеството по договори за оперативен 
лизинг се признава на база на линейния метод за периода на лизинга. 

4.6.2. Приходи от лихви и дивиденти 

Приходите от лихви се отчитат текущо по метода на ефективния лихвен процент. Приходите от 
дивиденти се признават в момента на възникване на правото за получаване на плащането. 

4.7. Оперативни разходи 

Оперативните разходи се признават в печалбата или загубата при ползването на услугите или 
на датата на възникването им.  

4.8. Разходи за лихви и разходи по заеми 

Разходите за лихви се отчитат текущо по метода на ефективния лихвен процент. 

Разходите по заеми основно представляват лихви по заемите на Дружеството. Всички разходи 
по заеми, които директно могат да бъдат отнесени към закупуването, строителството или 
производството на един отговарящ на условията актив, се капитализират през периода, в който 
се очаква активът да бъде завършен и приведен в готовност за използване или продажба. 
Останалите разходи по заеми следва да се признават като разход за периода, в който са 
възникнали, в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред 
„Финансови разходи”.  

4.9. Нематериални активи 

Нематериалните активи включват софтуер, права върху индустриална собственост, разходи по 
наети активи и други нематериални активи. Те се отчитат по цена на придобиване, включваща 
всички платени мита, невъзстановими данъци и направените преки разходи във връзка с 
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подготовка на актива за експлоатация, при което капитализираните разходи се амортизират 
въз основа на линейния метод през оценения срок на полезен живот на активите, тъй като се 
счита, че той е ограничен.  

Последващото оценяване се извършва по цена на придобиване, намалена с натрупаните 
амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се 
признават в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за съответния 
период.  

Последващите разходи, които възникват във връзка с нематериалните активи след 
първоначалното им признаване, се признават в отчета за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход за периода на тяхното възникване, освен ако благодарение на тях активът 
може да генерира повече от първоначално предвидените бъдещи икономически ползи и когато 
тези разходи могат надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. Ако тези условия са 
изпълнени, разходите се добавят към себестойността на актива. 

Остатъчната стойност и полезният живот на нематериалните активи се преценяват от 
ръководството към всяка отчетна дата. 

Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен срок 
на годност на отделните активи, както следва: 

• Софтуер                                                              5 години 
• Права върху индустриална собственост                     30 години 
• Подобрения по наети активи              24 - 32 години 
• Други                               5 - 32 години 

Разходите за амортизация са включени в отчета за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход на ред „Разходи за амортизация на нефинансови активи”. 

Избраният праг на същественост за нематериалните активи на Дружеството е 500 лв. 

4.10. Имоти, машини и съоръжения  

Имотите, машините и съоръженията се оценяват първоначално по себестойност, включваща 
цената на придобиване, както и всички преки разходи за привеждането на актива в работно 
състояние.   

Последващото оценяване на имотите, машините и съоръженията се извършва по цена на 
придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените 
обезценки се отчитат като разход и се признават в отчета за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход за съответния период.  

Последващите разходи, свързани с определен актив от имоти, машини и съоръжения, се 
прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно Дружеството да има 
икономически ползи, надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия 
актив. Всички други последващи разходи се признават за разход за периода, в който са 
направени. 

Остатъчната стойност и полезният живот на имоти, машини и съоръжения се преценяват от 
ръководството към всяка отчетна дата. 

Имоти, машини и съоръжения, придобити при условията на финансов лизинг, се амортизират 
на база на очаквания полезен срок на годност, определен посредством сравнение с подобни 
собствени активи на Дружеството, или на база на лизинговия договор, ако неговият срок е по-
кратък.  

Амортизацията на имоти, машини и съоръжения се изчислява, като се използва линейният 
метод върху оценения полезен живот на отделните групи активи, както следва: 

• Сгради                                      11 - 61 години  
• Mашини и оборудване                                      3 - 28 години 
• Съоръжения                                                           3 - 30 години 
• Транспортни средства                                      4 - 71 години 
• Други                              2 - 7 години 
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Печалбата или загубата от продажбата на имоти, машини и съоръжения се определя като 
разлика между постъпленията от продажбата и балансовата стойност на актива и се признава 
в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Печалба от продажба 
на нетекущи активи”. 

Избраният праг на същественост за имотите, машините и съоръженията на Дружеството е в 
размер на 500 лв. 

4.11. Отчитане на лизинговите договори 

Дружеството като лизингополучател 

В началото на договора Дружеството преценява дали договорът представлява или съдържа 
елементи на лизинг. Даден договор представлява или съдържа елементи на лизинг, ако по 
силата на този договор се прехвърля 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 правото на контрол над използването на определен актив за даден 
период от време, Дружеството преценява дали, през целия период на ползване то има: 

а) правото да получава по същество всички икономически ползи от използването на 
определения актив; както и 

б) правото да ръководи използването на определения актив. 

Дружеството определя срока на лизинговия договор като неотменим период на лизинга, заедно 
с: 

а) периодите, по отношение на които съществува опция за удължаване на лизинговия договор, 
ако е достатъчно сигурно, че лизингополучателят ще упражни тази опция; както и 

б) периодите, по отношение на които съществува опция за прекратяване на лизинговия 
договор, ако е достатъчно сигурно, че лизингополучателят ще упражни тази опция. 

При оценката на това дали е достатъчно сигурно, че ще упражни опцията да удължи или няма 
да упражни опцията да прекрати срока на лизинга, Дружеството взема предвид всички факти и 
обстоятелства, които създават икономически стимул за лизингополучателя да упражни опцията 
да удължи или да не упражни опцията да прекрати срока на лизинга. 

Признаване 

На началната дата Дружеството признава актива с право на ползване и пасива по лизинга. 

Първоначална оценка на актива с право на ползване 

На началната дата Дружеството оценява актива с право на ползване по цена на придобиване. 
Цената на придобиване на актива с право на ползване обхваща: 

а) размера на първоначалната оценка на пасива по лизинга; 

б) лизинговите плащания, извършени към или преди началната дата, минус получените 
стимули по лизинга; 

в) първоначалните преки разходи, извършени от лизингополучателя; и 

г) оценка на разходите, които лизингополучателят ще направи за демонтаж и преместване на 
основния актив, възстановяване на обекта, на който активът е разположен, или 
възстановяване на основния актив в състоянието, изисквано съгласно реда и условията на 
лизинговия договор, освен ако тези разходи са направени за производството на материални 
запаси. Задължението за тези разходи се поема от лизингополучателя към началната дата 
или, вследствие използването на основния актив, през определен период. 

Първоначална оценка на пасива по лизинга 

На началната дата Дружеството оценява пасива по лизинга по настоящата стойност на 
лизинговите плащания, които не са изплатени към тази дата. Лизинговите плащания се 
дисконтират с лихвения процент, заложен в лизинговия договор, ако този процент може да 
бъде непосредствено определен. Ако този процент не може да бъде непосредствено 
определен, Дружеството използва своя диференциален  лихвен процент. 
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На началната дата лизинговите плащания, включени в оценката на пасива по лизинга, 
обхващат следните плащания за правото на ползване на основния актив по време на срока на 
лизинговия договор, които не са платени към началната дата: 

а) фиксирани плащания минус подлежащите на получаване стимули по лизинга; 

б) променливи лизингови плащания, зависещи от индекс или процент, които са оценени според 
стойността на индекса или процента към началната дата; 

в) суми, които се очаква да бъдат дължими от лизингополучателя по гаранциите за остатъчна 
стойност; 

г) цената на упражняване на опция за покупка, ако е достатъчно сигурно, че 
лизингополучателят ще упражни тази опция; и 

д) плащания на санкции за прекратяване на лизинговия договор, ако в срока на лизинговия 
договор е отразено упражняването на опция за прекратяването на договора от страна на 
лизингополучателя. 

Последваща оценка на актива с право на ползване 

След началната дата лизингополучателят оценява актива с право на ползване посредством 
модел на цената на придобиване. Прилагайки модела на цената на придобиване, Дружеството 
оценява актива с право на ползване по цена на придобиване: 

а) минус всички натрупани амортизации и всички натрупани загуби от обезценка; и 

б) коригиран спрямо всяка преоценка на пасива по лизинга, отразяваща преоценките или 
измененията на лизинговия договор или отразяваща коригираните фиксирани по същество 
лизингови плащания.  

Дружеството прилага линеен метод за амортизация по отношение на актива с право на 
ползване за периода от началото на лизинга до края на полезния живот на актива с право на 
ползване или края на срока на лизинга 

Последваща оценка на пасива по лизинга 

След началната дата Дружеството оценява пасива по лизинга като: 

а) увеличава балансовата стойност, за да отрази лихвата по пасива по лизинга; 

б) намалява балансовата стойност, за да отрази извършените лизингови плащания; и 

в) преоценява балансовата стойност, за да отрази преоценките или измененията на 
лизинговия договор, или да отрази коригираните фиксирани по същество лизингови плащания. 

Лихвата по пасива по лизинга за всеки период през срока на лизинговия договор е сумата, 
която се получава, ако към остатъчното салдо на пасива по лизинга бъде приложен постоянен 
лихвен процент за периода.   

След началната дата Дружеството преоценява пасива по лизинга, за да отрази промените в 
лизинговите плащания. Лизингополучателят признава сумата на преоценката на пасива по 
лизинга като корекция на актива с право на ползване. Ако обаче балансовата стойност на 
актива с право на ползване е намалена до нула и има по-нататъшно намаляване в оценката на 
пасива по лизинга, лизингополучателят признава остатъчна сума на преоценката в печалбата 
или загубата. 

Дружеството е избрала да не прилага изискванията за признаване на МСФО 16 по отношение 
на отчитането на краткосрочните лизинги и лизингите на активи с ниска стойност. Вместо 
признаване на актив за право на ползване и задължение за лизинг, плащанията във връзка с 
тях се признават като разход в печалбата или загубата на линейна база през срока на лизинга. 

В отчета за финансовото състояние активите с право на ползване са включени в „имоти, 
машини и оборудване“, а лизинговите пасиви са включени в търговски и други задължения. 

Дружеството като лизингодател 

Активите, отдадени по оперативни лизингови договори, се отразяват в отчета за финансовото 
състояние на Дружеството и се амортизират в съответствие с амортизационната политика, 



Параходство Българско речно плаване АД 
Индивидуален финансов отчет 
31 декември 2019 г.  
 

 

18 

възприета по отношение на подобни активи на Дружеството, и изискванията на МСС 16 
„Имоти, машини и съоръжения” или МСС 38 „Нематериални активи”. Доходът от оперативни 
лизингови договори се признава директно като приход в отчета за печалбата или загубата и 
другия всеобхватен доход за съответния отчетен период.  

4.12. Тестове за обезценка на нематериални активи, имоти, машини, съоръжения и 
инвестиционни имоти 

При изчисляване размера на обезценката Дружеството дефинира най-малката разграничима 
група активи, за която могат да бъдат определени самостоятелни парични потоци (единица, 
генерираща парични потоци). В резултат на това някои от активите подлежат на тест за 
обезценка на индивидуална база, а други - на база на единица, генерираща парични потоци.  

Всички активи и единици, генериращи парични потоци, се тестват за обезценка поне веднъж 
годишно. Всички други отделни активи или единици, генериращи парични потоци, се тестват за 
обезценка, когато събития или промяна в обстоятелствата индикират, че тяхната балансова 
стойност не може да бъде възстановена. 

За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден актив или 
единица, генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност, която е по-
високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден актив, и 
неговата стойност в употреба. За да определи стойността в употреба, ръководството на 
Дружеството изчислява очакваните бъдещи парични потоци за всяка единица, генерираща 
парични потоци, и определя подходящия дисконтов фактор с цел калкулиране на настоящата 
стойност на тези парични потоци. Данните, използвани при тестването за обезценка, се 
базират на последния одобрен бюджет на Дружеството, коригиран при необходимост с цел 
елиминиране на ефекта от бъдещи реорганизации и значителни подобрения на активи. 
Дисконтовите фактори се определят за всяка отделна единица, генерираща парични потоци, и 
отразяват съответния им рисков профил, оценен от ръководството на Дружеството. 

Загубите от обезценка на единица, генерираща парични потоци, се посочват в намаление на 
балансовата сума на активите от тази единица. За всички активи на Дружеството 
ръководството преценява последващо дали съществуват индикации за това, че загубата от 
обезценка, призната в предходни години, може вече да не съществува или да е намалена. 
Обезценка, призната в предходен период, се възстановява, ако възстановимата стойност на 
единицата, генерираща парични потоци, надвишава нейната балансова стойност. 

4.13. Инвестиционни имоти 

Модел на цената на придобиване 

Дружеството отчита като инвестиционни имоти земя, сгради, които се държат за получаване на 
приходи от наем и/или за увеличение на капитала, по модела на цената на придобиване. 

Инвестиционните имоти се оценяват първоначално по себестойност, включваща покупната 
цена и всички разходи, които са пряко свързани с инвестиционния имот, например хонорари за 
правни услуги, данъци по прехвърляне на имота и други разходи по сделката.  

След първоначалното им признаване инвестиционните имоти се отчитат по тяхната 
себестойност, намалена с всички натрупани амортизации и загуби от обезценка.  

Последващите разходи, свързани с инвестиционни имоти, които вече са признати във 
финансовия отчет на Дружеството, се прибавят към балансовата стойност на имотите, когато е 
вероятно Дружеството да получи бъдещи икономически ползи, надвишаващи първоначално 
оценената стойност на съществуващите инвестиционни имоти. Всички други последващи 
разходи се признават за разход в периода, в който са възникнали.   

Дружеството отписва инвестиционните си имоти при продажбата им или при трайното им 
изваждане от употреба, в случай че не се очакват никакви икономически изгоди от тяхното 
освобождаване. Печалбите или загубите, възникващи от изваждането им от употреба или 
тяхната продажба, се признават в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен 
доход и се определят като разлика между нетните постъпления от освобождаването на актива 
и балансовата му стойност.  
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Амортизацията на инвестиционните имоти се изчислява, като се използва линейният метод 
върху оценения полезен живот на активите, класифицирани като инвестиционни имоти, който е 
между 1 и 61 години. 

Приходите от наем и оперативните разходи, свързани с инвестиционни имоти, се представят в 
отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход  съответно на ред „Приходи” и 
ред „Други разходи” и се признават, както е описано в пояснение 4.6 и пояснение 4.7. 

4.14. Финансови инструменти 

Финансов инструмент е всеки договор, който поражда едновременно както финансов актив в 
едно предприятие, така и финансов пасив или инструмент на собствения капитал в друго 
предприятие.  

Признаване и отписване 

Финансовите активи и финансовите пасиви се признават, когато Дружеството  стане страна по 
договорните условия на финансовия инструмент. 

Финансовите активи се отписват, когато договорните права върху паричните потоци от 
финансовия актив изтичат или когато финансовият актив и по същество всички рискове и 
изгоди се прехвърлят. 

Финансовите пасиви се отписват, когато задължението, посочено в договора, е изпълнено, е 
отменено или срокът му е изтекъл. 

Класификация и първоначално оценяване на финансови активи 

Първоначално финансовите активи се отчитат по справедлива стойност, коригирана с 
разходите по сделката, с изключение на финансовите активи по справедлива стойност през 
печалбата или загубата и търговските вземания, които не съдържат съществен финансов 
компонент. Първоначалната оценка на финансовите активи по справедлива стойност през 
печалбата или загубата не се коригира с разходите по сделката, които се отчитат като текущи 
разходи. Първоначалната оценка на търговските вземания, които не съдържат съществен 
финансов компонент представлява цената на сделката съгласно МСФО 15. 

Класификацията на финансовите активи на Дружеството  се определя на базата на следните 
две условия: 

• бизнес моделът на Дружеството  за управление на финансовите активи; 

• характеристиките на договорните парични потоци на финансовия актив. 

Финансовите активи и финансовите пасиви се оценяват последващо, както е посочено по-долу. 

4.14.1. Финансови активи 

В зависимост от начина на последващо отчитане, финансовите активи съгласно МСФО 9 се 
класифицират в една от следните категории: 

- дългови инструменти по амортизирана стойност; 

- финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата; 

- финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход или без 
рекласификация в печалбата или загубата в зависимост дали са дългови или капиталови 
инструменти.  

Дългови инструменти по амортизирана стойност  

Финансовите активи се оценяват по амортизирана стойност, ако активите изпълняват следните 
критериии не са определени за оценяване по справедлива стойност през печалбата и загубата: 

• Дружеството  управлява активите в рамките на бизнес модел, чиято цел е да държи 
финансовите активи и да събира техните договорни парични потоци; 

• 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. 
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Тази категория включва недеривативни финансови активи като заеми и вземания с фиксирани 
или определими плащания, които не се котират на активен пазар. След първоначалното 
признаване те се оценяват по амортизирана стойност с използване на метода на ефективната 
лихва. Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от него е несъществен.  

Дружеството  класифицира в тази категория всички свои финансови активи - пари и паричните 
еквиваленти, предоставените заеми и търговски и други вземания. 

Търговските вземания са суми, дължими от клиенти за продадени стоки или услуги, извършени 
инцидентно в хода на стопанската дейност. Обикновено те се дължат за уреждане в кратък 
срок и са сравнително бързо ликвидни.  

Обезценка на финансовите активи 

Прилага се модела за „очакваните кредитни загуби“. 

Признаването на кредитни загуби вече не зависи от настъпването на събитие с кредитна 
загуба. Вместо това Дружеството  разглежда по-широк спектър от информация при оценката на 
кредитния риск и оценяването на очакваните кредитни загуби, включително минали събития, 
текущи условия, разумни и поддържащи прогнози, които влияят върху очакваната събираемост 
на бъдещите парични потоци на инструмента.  

При прилагането на тази подход, насочен към бъдещето, се прави разграничение между: 

• финансови инструменти, чието кредитното качество не се е влошило значително 
спрямо момента на първоначалното признаване или имат нисък кредитен риск (фаза 1)  

Тук се включват стабилни финансови активи, които не са в просрочие и се очаква да бъдат 
обслужвани съгласно техните договорни условия и за които няма признаци за увеличен 
кредитен риск.  

• финансови инструменти, чието кредитното качество се е влошило значително спрямо 
момента на първоначалното признаване или на които кредитния риск не е нисък (фаза 2) 

Тук се включват активи, за които от момента на първоначално признаване е настъпило 
влошаване на кредитното им качество, но то не трябва да се свързва с индивидуално 
обезценяване на конкретни активи (настъпили са събития, пряко свързани с възможни бъдещи 
загуби по портфейла, но не и по конкретни кредити). 

 • „Фаза 3“ обхваща финансови активи, които имат обективни доказателства за обезценка 
към отчетната дата.  

Тук се включват активи, за всеки от които в бъдеще се очакват загуби. Настъпило е влошаване 
на кредитното качество, но това влошаване е свързано с конкретни активи. На тази фаза 
очакваните кредитни загуби ще се създават за целия оставащ срок на кредита, но загубите ще 
се оценяват не на портфейлна основа, а индивидуално по конкретни кредити.  

12-месечни очаквани кредитни загуби се признават за всички финансови активи във 
фаза 1, докато очакваните загуби за целия срок на финансовите инструменти се признават за 
финансовите активи във фаза 2 и фаза 3. Очакваните кредитни загуби се определят като 
разликата между всички договорни парични потоци, които се дължат на Дружеството и 
паричните потоци, които то действително очаква да получи („паричен недостиг“). Тази разлика 
е дисконтирана по първоначалния ефективен лихвен процент (или с коригирания спрямо 
кредита ефективен лихвен процент). Изчисляването на очакваните кредитни загуби се 
определя на базата на вероятностно претеглената приблизителна оценка на кредитните загуби 
през очаквания срок на финансовите инструменти. 

Търговски и други вземания 

Дружеството използва опростен подход при последващо отчитане на търговските и други 
вземания  и признава загуба от обезценка в размер на очакваните кредитни загуби за целия 
срок на финансовия актив. Те представляват очакваният недостиг в договорните парични 
потоци, като се има предвид възможността за неизпълнение във всеки момент от срока на 
финансовия инструмент. Дружеството използва своя натрупан опит, външни показатели и 
информация в дългосрочен план, за да изчисли очакваните кредитни загуби според 
възрастовата структура на вземанията като ползва т.нар. „матрица на провизиите“. 
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4.14.2. Финансови пасиви 

Финансовите пасиви на Дружеството включват заеми, търговски и други задължения.  

Финансовите пасиви се признават, когато съществува договорно задължение за плащане на 
парични суми или друг финансов актив на друго предприятие или договорно задължение за 
размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни 
условия. Всички разходи, свързани с лихви, и промени в справедливата стойност на финансови 
инструменти, ако има такива, се признават в печалбата или загубата на ред „Финансови 
разходи” или „Финансови приходи”. 

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. 

Банковите заеми са взети с цел подпомагане на дейността на Дружеството. Те са отразени в 
отчета за финансовото състояние на Дружеството, нетно от разходите по получаването на 
заемите. Финансови разходи като премия, платима при уреждане на дълга или обратното му 
изкупуване, и преки разходи по сделката се отнасят в отчета за печалбата или загубата и 
другия всеобхватен доход  на принципа на начислението, като се използва методът на 
ефективния лихвен процент, и се прибавят към преносната стойност на финансовия пасив до 
степента, в която те не се уреждат към края на периода, в който са възникнали. 

Търговските задължения се признават първоначално по номинална стойност и впоследствие 
се оценяват по амортизирана стойност, намалена с плащания по уреждане на задължението. 

Дивидентите, платими на акционерите, се признават, когато дивидентите са одобрени на 
общото събрание на акционерите. 

4.15. Материални запаси 

Материалните запаси включват горива и смазочни материали, резервни части и други 
материали. В себестойността на материалните запаси се включват директните разходи по 
закупуването или производството им, преработката и други преки разходи, свързани с 
доставката им, както и част от общите производствени разходи, определена на базата на 
нормален производствен капацитет. Финансовите разходи не се включват в стойността на 
материалните запаси. Към края на всеки отчетен период материалните запаси се оценяват по 
по-ниската от себестойността им и тяхната нетна реализуема стойност. Сумата на всяка 
обезценка на материалните запаси до нетната им реализуема стойност се признава като 
разход за периода на обезценката.   

Нетната реализуема стойност представлява очакваната продажна цена на материалните 
запаси, намалена с очакваните разходи по продажбата. В случай че материалните запаси са 
били вече обезценени до нетната им реализуема стойност и в последващ отчетен период се 
окаже, че условията довели до обезценката не са вече налице, то се възприема новата им 
нетна реализуема стойност. Сумата на възстановяването може да бъде само до размера на 
балансовата стойност на материалните запаси преди обезценката. Сумата на обратно 
възстановяване на стойността на материалните запаси се отчита като намаление на разходите 
за материали за периода, в който възниква възстановяването. 

Дружеството определя разходите за материални запаси, като използва метода средно 
претеглена стойност.  

При продажба на материалните запаси тяхната балансова стойност се признава като разход в 
периода, в който е признат съответният приход. 

4.16. Данъци върху дохода 

Разходите за данъци, признати в печалбата или загубата, включват сумата на отсрочените и 
текущи данъци, които не са признати в другия всеобхватен доход или директно в собствения 
капитал. 

Текущите данъчни активи и/или пасиви представляват тези задължения към или вземания от 
данъчните институции, отнасящи се за текущи или предходни отчетни периоди, които не са 
платени към датата на финансовия отчет. Текущият данък е дължим върху облагаемия доход, 
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който се различава от печалбата или загубата във финансовите отчети. Изчисляването на 
текущия данък е базиран на данъчните ставки и на данъчните закони, които са в сила към края 
на отчетния период. 

Отсрочените данъци се изчисляват по пасивния метод за всички временни разлики между 
балансовата стойност на активите и пасивите и тяхната данъчна основа. Отсрочен данък не се 
предвижда при първоначалното признаване на актив или пасив, освен ако съответната 
транзакция не засяга данъчната или счетоводната печалба.  

Отсрочените данъчни активи и пасиви не се дисконтират. При тяхното изчисление се използват 
данъчни ставки, които се очаква да бъдат приложими за периода на реализацията им, при 
условие че те са влезли в сила или е сигурно, че ще влезнат в сила, към края на отчетния 
период. 

Отсрочените данъчни пасиви се признават в пълен размер. 

Отсрочени данъчни активи се признават, само ако съществува вероятност те да бъдат усвоени 
чрез бъдещи облагаеми доходи. Относно преценката на ръководството за вероятността за 
възникване на бъдещи облагаеми доходи, чрез които да се усвоят отсрочени данъчни активи, 
вижте пояснение 4.21. 

Отсрочени данъчни активи и пасиви се компенсират, само когато Дружеството има право и 
намерение да компенсира текущите данъчни активи или пасиви от същата данъчна 
институция. 

Промяната в отсрочените данъчни активи или пасиви се признава като компонент от данъчния 
приход или разход в печалбата или загубата, освен ако те не са свързвани с позиции, признати 
в другия всеобхватен доход или директно в собствения капитал, при което съответният 
отсрочен данък се признава в другия всеобхватен доход или в собствения капитал. 

4.17. Пари и парични еквиваленти 

Парите и паричните еквиваленти се състоят от наличните пари в брой, парични средства по 
банкови сметки и парични еквиваленти, които са лесно обращаеми в конкретни парични суми и 
съдържат незначителен риск от промяна в стойността си.  

4.18. Собствен капитал и резерви  

Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на емитираните акции. 

Премийният резерв включва премии, получени при първоначалното емитиране на собствен 
капитал. Всички разходи по сделки, свързани с емитиране на акции, са приспаднати от 
внесения капитал, нетно от данъчни облекчения. 

Другите резерви включват законови резерви и други резерви.  

– законови резерви, общи резерви; 
– преоценъчен резерв на нефинансови активи – включва печалби или загуби от 

преоценки на нефинансови активи; 
– резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи – включва актюерски печалби 

или загуби от промени в демографските или финансови предположения;  

Неразпределената печалба включва текущия финансов резултат и натрупаните печалби и 
непокрити загуби от минали години.  

Всички транзакции със собствениците на Дружеството, при наличие на такива, се представят 
отделно в отчета за промените в собствения капитал. 

4.19. Пенсионни и краткосрочни възнаграждения на служителите 

Дружеството отчита краткосрочни задължения по компенсируеми отпуски, възникнали поради 
неизползван платен годишен отпуск в случаите, в които се очаква той да бъдат ползван в 
рамките на 12 месеца след датата на отчетния период, през който наетите лица са положили 
труда, свързан с тези отпуски. Краткосрочните задължения към персонала включват заплати, 
социални осигуровки и други задължения. 

Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, 
след като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 
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Дружеството е задължено да му изплати обезщетение в размер до шест брутни работни 
заплати. Дружеството е начислило правно задължение за изплащане на обезщетения на 
наетите лица при пенсиониране в съответствие с изискванията на МСС 19 „Доходи на наети 
лица” на база на прогнозирани плащания за следващите години, дисконтирани към настоящия 
момент с дългосрочен лихвен процент на безрискови ценни книжа. 

Дружеството дължи пенсионни възнаграждения на служителите си по планове с дефинирани 
доходи. 

Планове с дефинирани доходи са пенсионни планове, според които се определя сумата, която 
служителят ще получи след пенсиониране, във връзка с времетраенето на услугата и 
последното възнаграждение.  

Задължението, признато в отчета за финансовото състояние относно планове с дефинирани 
доходи, представлява настоящата стойност на задължението по изплащане на дефинирани 
доходи към края на отчетния период. 

Ръководството на Дружеството оценява задължението по изплащане на дефинирани доходи 
веднъж годишно с помощта на независим актюер. Оценката на задълженията е базирана на 
стандартни проценти на инфлацията, очаквана промяна на разходите за медицинско 
обслужване и смъртност. Бъдещи увеличения на заплатите също се вземат под внимание. 
Дисконтовите фактори се определят към края на всяка година като се взима предвид 
доходността на държавни ценни книжа, които са деноминирани във валутата, в която доходите 
ще бъдат платени и са с падеж, близък до този на съответните пенсионни задължения. 

Актюерските печалби или загуби се признават в другия всеобхватен доход.  

Нетните разходи за лихви, свързани с пенсионните задължения, са включени в отчета за 
печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Финансови разходи”. Разходите по 
трудовия стаж са включени в „Разходи за персонала”. 

Краткосрочните доходи на служителите, включително и полагаемите се отпуски, са включени в 
текущите пасиви на ред „Пенсионни и други задължения към персонала” по недисконтирана 
стойност, която Дружеството очаква да изплати. 

4.20. Провизии, условни пасиви и условни активи 

Провизиите се признават, когато има вероятност сегашни задължения в резултат от минало 
събитие да доведат до изходящ поток на ресурси от Дружеството и може да бъде направена 
надеждна оценка на сумата на задължението. Възможно е срочността или сумата на 
изходящия паричен поток да е несигурна. Сегашно задължение се поражда от наличието на 
правно или конструктивно задължение вследствие на минали събития. Провизии за бъдещи 
загуби от дейността не се признават. 

Сумата, която се признава като провизия, се изчислява на база най-надеждната оценка на 
разходите, необходими за уреждане на сегашно задължение към края на отчетния период, като 
се вземат в предвид рисковете и несигурността, свързани със сегашното задължение. Когато 
съществуват редица подобни задължения, вероятната необходимост от изходящ поток за 
погасяване на задължението се определя, като се отчете групата на задълженията като цяло. 
Провизиите се дисконтират, когато ефектът от времевите разлики в стойността на парите е 
значителен. 

Обезщетения от трети лица във връзка с дадено задължение, за които Дружеството е  сигурна, 
че ще получи, се признават като отделен актив. Този актив може и да не надвишава стойността 
на съответната провизия. Провизиите се преразглеждат към края на всеки отчетен период и 
стойността им се коригира, за да се отрази най-добрата приблизителна оценка.  

В случаите, в които се счита, че е малко вероятно да възникне изходящ поток на икономически 
ресурси в резултат на текущо задължение, пасив не се признава. Условните пасиви следва да 
се оценяват последващо по по-високата стойност между описаната по-горе сравнима провизия 
и първоначално признатата сума, намалена с натрупаната амортизация. Вероятни входящи 
потоци на икономически ползи, които все още не отговарят на критериите за признаване на 
актив, се смятат за условни активи.  
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4.21. Значими преценки на ръководството при прилагане на счетоводната  политика 

Значимите преценки на ръководството при прилагането на счетоводните политики на 
Дружеството, които оказват най-съществено влияние върху финансовите отчети, са описани 
по-долу. Основните източници на несигурност при използването на приблизителните 
счетоводни оценки са описани в пояснение 4.22. 

4.21.1. Отсрочени данъчни активи 

Оценката на вероятността за бъдещи облагаеми доходи за усвояването на отсрочени данъчни 
активи се базира на последната одобрена бюджетна прогноза, коригирана относно значими 
необлагаеми приходи и разходи и специфични ограничения за пренасяне на неизползвани 
данъчни загуби или кредити. Ако надеждна прогноза за облагаем доход предполага вероятното 
използване на отсрочен данъчен актив особено в случаи, когато активът може да се употреби 
без времево ограничение, тогава отсроченият данъчен актив се признава изцяло. 
Признаването на отсрочени данъчни активи, които подлежат на определени правни или 
икономически ограничения или несигурност, се преценява от ръководството за всеки отделен 
случай на базата на специфичните факти и обстоятелства. 

4.22. Несигурност на счетоводните приблизителни оценки 

При изготвянето на финансовия отчет ръководството прави редица предположения, оценки и 
допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи. 
Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките и 
допусканията на ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително 
оценените резултати. Информация относно съществените предположения, оценки и 
допускания, които оказват най-значително влияние върху признаването и оценяването на 
активи, пасиви, приходи и разходи е представена по-долу. 

4.22.1. Обезценка на нефинансови активи 

За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден актив или 
единица, генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност, която е по-
високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден актив, и 
неговата стойност в употреба. За да определи стойността в употреба, ръководството на 
Дружеството изчислява очакваните бъдещи парични потоци за всяка единица, генерираща 
парични потоци, и определя подходящия дисконтов фактор с цел калкулиране на настоящата 
стойност на тези парични потоци (вж. пояснение 4.12). При изчисляване на очакваните бъдещи 
парични потоци ръководството прави предположения относно бъдещите брутни печалби. Тези 
предположения са свързани с бъдещи събития и обстоятелства. Действителните резултати 
могат да се различават и да наложат значителни корекции в активите на Дружеството през 
следващата отчетна година. В повечето случаи при определянето на приложимия дисконтов 
фактор се прави оценка на подходящите корекции във връзка с пазарния риск и рисковите 
фактори, които са специфични за отделните активи. 

4.22.2. Полезен живот на амортизируеми активи 

Ръководството преразглежда полезния живот на амортизируемите активи в края на всеки 
отчетен период. Към 31 декември 2019 г. ръководството определя полезния живот на активите, 
който представлява очакваният срок на ползване на активите от Дружеството. Преносните 
стойности на активите са анализирани в пояснения 5, 6 и 8. Действителният полезен живот 
може да се различава от направената оценка поради техническо и морално изхабяване, 
предимно на софтуерни продукти и компютърно оборудване. 

4.22.3. Материални запаси 

Материалните запаси се оценяват по по-ниската стойност от цената на придобиване и нетната 
реализуема стойност. При определяне на нетната реализуема стойност ръководството взема 
предвид най-надеждната налична информация към датата на приблизителната оценка. 
Бъдещата реализация на балансовата стойност на материалните запаси е 1 158 хил. лв. (2018 
г.: 1 099 хил. лв.). 
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4.22.4. Определяне на очакваните кредитни загуби 

Кредитните загуби представляват разликата между всички договорни парични потоци, 
дължими на Дружеството и всички парични потоци, които Дружеството очаква да получи. 
Очакваните кредитни загуби са вероятностно претеглена оценка на кредитните загуби, които 
изискват преценката на Дружеството. Очакваните кредитни загуби са дисконтирани с 
първоначалния ефективен лихвен процент (или с коригирания спрямо кредита ефективен 
лихвен процент за закупени или първоначално създадени финансови активи с кредитна 
обезценка). 

Допълнителна информация е предоставена в пояснение 15. 

4.22.5. Задължение за изплащане на дефинирани доходи 

Ръководството оценява веднъж годишно с помощта на независим актюер задължението за 
изплащане на дефинирани доходи. Действителната стойност на задължението може да се 
различава от предварителната оценка поради нейната несигурност. Оценката на 
задължението за изплащане на дефинирани доходи на стойност 198 хил. лв. (2018 г.: 201 хил. 
лв.) се базира на статистически показатели за инфлация, разходи за здравно обслужване и 
смъртност. Друг фактор, който оказва влияние,  са предвидените от Дружеството бъдещи 
увеличения на заплатите. Дисконтовите фактори се определят към края на всяка година 
спрямо лихвените проценти на държавни ценни книжа, които са деноминирани във валутата, в 
която ще бъдат изплащани дефинираните доходи и които са с падеж, съответстващ 
приблизително на падежа на съответните пенсионни задължения. Несигурност в 
приблизителната оценка съществува по отношение на актюерските допускания, която може да 
варира и да окаже значителен ефект върху стойността на задълженията за изплащане на 
дефинирани доходи и свързаните с тях разходи.  

4.22.6. Провизии  

Дружеството е ответник по няколко съдебни дела към настоящия момент, чийто изход може да 
доведе до задължения, както и са налице отклонения в спазването на клаузи в по договор за 
концесия. Дружеството не е начислило провизии за задължения поради липсата на основания 
за това към текущия момент и невъзможност за определяне на потенциалния размер на 
евентуалните задължения. 

5. Нематериални активи 

Нематериалните активи на Дружеството включват софтуер, права върху индустриална 
собственост, подобрения по наети активи и други. Балансовите стойности за представените 
отчетни периоди могат да бъдат анализирани, както следва: 

 

 Софтуер Права върху 
индустриална 

собственост  

Разходи по 
наети активи 

Други       Общо       

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв.  ‘000 лв. ‘000 лв. 
Отчетна  стойност      
Салдо към 1 януари 2019 г. 154 100 3 486 438 4 178 
Новопридобити активи, закупени - - 241 - 241 
Отписани активи - - - - - 

Салдо към 31 декември 2019 г. 154 100 3 727 438 4 419 

Амортизация       
Салдо към 1 януари 2019 г. (154) (27) (435) (351) (967) 
Амортизация на отписани активи - - - - - 
Амортизация - (4) (140) (6) (150) 
Салдо към 31 декември 2019 г. (154) (31) (575) (357) (1 117) 
      

Балансова стойност към  
31 декември 2019 г. - 69 3 152 81 3 302 
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 Софтуер Права върху 
индустриална 

собственост  

Разходи по 
наети активи 

Други       Общо       

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв.  ‘000 лв. ‘000 лв. 
Отчетна  стойност      
Салдо към 1 януари 2018 г. 154 100 3 280 438 3 972 
Новопридобити активи, закупени - - 206 - 206 
Отписани активи - - - - - 

Салдо към 31 декември 2018 г. 154 100 3 486 438 4 178 

Амортизация       
Салдо към 1 януари 2018 г. (154) (24) (304) (314) (796) 
Амортизация на отписани активи - - - - - 
Амортизация - (3) (131) (37) (171) 
Салдо към 31 декември 2018 г. (154) (27) (435) (351) (967) 
      

Балансова стойност към  
31 декември 2018 г. - 73 3 051 87 3 211 

 

Правата върху индустриална собственост включват еднократно концесионно възнаграждение, 
по договор за концесия с Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията. За повече информация относно договора за концесия вижте пояснение 33. 
 

Разходите по наети активи включват подобрения върху обекта на концесия. 
 

Другите нематериални активи включват план за развитие, геоложки проучвания и проекти за 
плавателни средства. 
 

И през двата сравними периода договорите за покупка на нематериални активи са свързани 
главно с извършване на подобрения върху обект на концесия по договор с Министерство на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията. През 2019 г. те касаят 
рехабилитация подходи и открита складова площ, изграждане на канализация за повърхостни 
води. През 2020 г. се предвижда рехабилитация и основен ремонт на КПП, модернизация и 
разширяване на енергийните възможностти и осветление, рехабилитация на подходи и открити 
складови площи, очакваните плащания по които възлизат на приблизително 275 хил. лв.  
 

Всички разходи за амортизация се включени в отчета за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход на ред „Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи”. 

Дружеството не е заложило нематериални активи като обезпечения по свои задължения.  
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6. Имоти, машини и съоръжения 

Имотите, машините и съоръженията на Дружеството включват земи, сгради, машини съоръжения и оборудване, транспортни средства, разходи 
за придобиване на нетекущи активи и други. Балансовата стойност може да бъде анализирана, както следва: 

 Земя Сгради Машини и 
оборудване 

Съоръ-
жения 

 

Транспортни 
средства 

Други Разходи за 
придобиване на 

нетекущи активи 

Общо 

 ’000 лв. ’000 лв.  ’000 лв.  ’000 лв. ’000 лв. ’000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност          
Салдо към 1 януари 2019 г. 444 2 128 7 028 4 442 54 635 350 2 608         71 635 
Новопридобити активи - - 179 134 239 5 549 1 106 
Отписани активи - - (66) (3) (1 657) (2) (799) (2 527) 

Салдо към 31 декември 2019 г. 444 2 128 7 141 4 573 53 217 353 2 358 70 214 

         
Амортизация и обезценка         
Салдо към 1 януари 2019 г. - (698) (3 235) (1 879) (18 260) (347) (116) (24 535) 
Амортизация на отписани активи - -  35 3 673 2 - 713 
Амортизация за периода - (50) (255) (186) (805) (3) - (1 299) 

Салдо към 31 декември 2019 г. - (748) (3 455) (2 062) (18 392) (348) (116) (25 121) 

         

Балансова стойност към   
31 декември 2019 г. 444 1 380 3 686 2 511 

 
                34 825 5 2 242 45 093 

Брутна балансова стойност          
Салдо към 1 януари 2018 г. 444 2 128 7 005 4 441 56 125 348 2 621         73 112 
Новопридобити активи - - 27 2 139 2 362 532 
Отписани активи - - (4) (1) (1 629) - (375) (2 009) 

Салдо към 31 декември 2018 г. 444 2 128 7 028 4 442 54 635 350 2 608 71 635 

         
Амортизация и обезценка         
Салдо към 1 януари 2018 г. - (647) (2 987) (1 693) (18 191) (343) (116) (23 977) 
Амортизация на отписани активи - -  3 1 754 - - 758 
Амортизация за периода - (51) (251) (187) (823) (4) - (1 316) 

Салдо към 31 декември 2018 г. - (698) (3 235) (1 879) (18 260) (347) (116) (24 535) 

         

Балансова стойност към   
31 декември 2018 г. 444 1 430 3 793 2 563 

 
                36 375 3 2 492 47 100 
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Всички разходи за амортизация са включени в Отчета за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход на ред „Разходи за оперативна дейност”. 

Към 31.12.2019 г. Дружеството не е заложило имоти, машини, съоръжения като обезпечение по 

свои задължения. 

7. Лизинг 

7.1.1.   Оперативен лизинг като лизингополучател 

Дружеството не е лизингополучател. 

7.1.2.   Оперативен лизинг като лизингодател 

Дружеството отдава под наем при условията на оперативен лизинг недвижими имоти. 
Договорите с наемателите се сключват за 1 година и се актуализират годишно. 
Дружеството е наемодател по договори за оперативен лизинг и на плавателни съдове. 
Основната част от договорите с наемателите се сключват за определен брой дни или месеци, 
като тези срокове включват и прекъсвания. Бъдещите минимални постъпления по оперативния 
лизинг на Дружеството за преобладаващата част от отдадените под наем плавателни съдове 
не могат да бъдат определени надеждно, поради формирането им на база ден в експлоатация. 
Лизинговите договори не са неотменяеми. Бъдещите минимални лизингови постъпления към 
31 декември 2019 г. са представени, както следва: 
 
 Минимални лизингови постъпления 

 До 1 година От 1 до 5 години Общо 
 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Към 31 декември 2019 г. 26 67 93 
Към 31 декември 2018 г. 77 102 179 
 
Лизинговите постъпления по договорите за оперативен лизинг по видове отдадени под наем 
активи, признати като приход за текущия и сравнителния период, са както следва: 
 
 2019 2018 

 ‘000 лв. ‘000 лв. 

Приходи от наем на плавателни съдове 225 802 
Приходи от наем на недвижими имоти 79 77 
 304 879 

 

Дружеството отдава и инвестиционни имоти по договори за оперативен лизинг. Подробна 
информация за тях е представена в пояснение 8. 

8. Инвестиционни имоти 

Инвестиционните имоти на Дружеството включват земи и сгради в страната, които се държат с 
цел получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала. 
Промените в балансовите стойности, представени в отчета за финансовото състояние, могат 
да бъдат обобщени, както следва: 
 ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност  
Салдо към 1 януари 2019 г. 20 809 
Придобити 113 
Отписани (10) 
Корекции по реда на МСС 8, отчетна стойност  412 
Корекции по реда на МСС 8 за 2018 г., в Отчета за собствения капитал (169) 
Салдо към 31 декември 2019 г. 21 155 
Амортизация   
Салдо към 1 януари 2019 г. (871) 
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Амортизация (103) 
Отписани 10 
Корекции по реда на МСС 8 (243) 
Салдо към 31 декември 2019 г. (1 207) 
Балансова стойност към 31 декември 2019 г. 19 948 
 
Брутна балансова стойност  
Салдо към 1 януари 2018 г. 20 640 
Корекции по реда на МСС 8 за 2018 г., в Отчета за собствения капитал 169 
Салдо към 31 декември 2018 г. 20 809 
Амортизация   
Салдо към 1 януари 2018 г. (779) 
Амортизация (92) 
Салдо към 31 декември 2018 г. (871) 
Балансова стойност към 31 декември 2018 г. 19 938 

 
Към датата на финансовия отчет балансовата стойност на инвестиционните имоти е разумно 
приближение на тяхната справедлива стойност. Тази преценка на ръководството е установена 
на база пазарни проучвания и консултации с експерти. 
Инвестиционните имоти не са заложени като обезпечение по задължения. 
Инвестиционните имоти са отдавани под наем по договори за оперативен лизинг. 

На 16.12.2019 г. Дружеството придоби Нотариален акт (Констативен) за собственост върху 
недвижими имоти № 168/2019 г. В него се констатира, че Дружеството има собственост върху 
налични сгради, които са били отписани от баланса през периода 2010-2012 г. Дружеството 
признава това, съгласно МСС 8, като грешки от минал период, довели до неточно представяне 
на финансовите отчети. Коригира признаването, чрез преизчисляване с обратна сила както 
следва: 

- Отчетна стойност – 412 хил. лева, коригирана с 169 хил. лева - неусвоена амортизация за 
минали години, отразена в Отчета за собствения капитал; 

- Амортизация – 243 хил. лева.  

9. Инвестиции в дъщерни предприятия 

Дружеството има следните инвестиции в дъщерни предприятия: 

Име на 
дъщерното 
предприятие 

Страна на 
учредяване 

Основна 
дейност 

31  
декември  

 2019 

участие 31 
декември 

2018 

участие 

   ‘000 лв. % ‘000 лв. % 
       

Маяк-КМ АД  България 
производствена 
дейност 4 708 86.57 1 178 51.37 

Интерлихтер – 
Словакия ЕООД 

 
Словакия 

транспортна 
дейност 12 100.00 12 100.00 

Блу Сий 
Хорайзън  Корп Сейшел 

друга 
дейност - 100.00 - 100.00 

Порт Пристис 
ООД България 

пристанищна 
дейност 55 55.00 - - 

Порт Инвест 
ЕООД България 

пристанищна 
дейност 1 600 100.00 1 600 100.00 

   6 375  2 790  
 

Инвестициите в дъщерни дружества са отразени във финансовия отчет на Дружеството по 
метода на себестойността. 
 
През отчетния период са настъпили следните промени по отношение на инвестициите на 
Дружеството: през 2019 г. е Дружеството придобива 3 600 дяла от капитала на Порт Пристис  
ООД, с което придобива контрол и представя инвестицията си в състава на дъщерните си 
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предприятия към 31.12.2019 г. Към 31.12.2018 г. инвестицията в Порт Пристис  ООД възлиза на 
19 хил.лв. и е представена в състава на инвестициите в асоциирани предприятия. 
През 2019 г.  Дружеството  е получило дивиденти от Порт Инвест ЕООД в размер на 1 325 хил. 
лв. 

Относно условните задължения, свързани с инвестиции в дъщерни дружества - пояснение 34. 

10. Инвестиции в асоциирани предприятия 

Дружеството притежава 41 % от правата на глас и собствения капитал на Ви Ти Си АД. 
Инвестицията е отчетена по себестойностния метод и възлиза на 519 хил. лв. Датата на 
финансовите отчети на асоциираното предприятия е 31 декември. 
Ви Ти Си АД е със седалище град Варна и предмет на дейност – швартовка и буксировка на 
морски кораби, осъществяване от собствени влекачи. 

Финансовата информация за асоциираното предприятие може да бъде обобщена, както 
следва: 

2019 2018 
‘000 лв. ‘000 лв. 

   
Активи 8 830 8 243 
Пасиви (574) (132) 
Приходи 6 709 5 734 
Печалба  2 014 1 298 
Дял от печалбата, полагащ се на Дружеството 825 532 
 
Всички трансфери на парични средства към Дружеството, например изплащане на дивиденти, 
се осъществят след одобрението на най-малко 2/3 от всички собственици на асоциираното 
предприятие. През 2019 г. Дружеството е получило дивиденти в размер на 615 хил. лв. от Ви 
Ти Си АД. Дружеството няма условни задължения или други поети ангажименти, свързани с 
инвестицията в асоциираното предприятие. 

11. Инвестиции в съвместни предприятия 

Дружеството притежава 50 % от правата на глас и собствения капитал на Варнафери ООД. 
Регистрираният капитал на Варнафери ООД е в размер на 10 114 хил. лв. Варнафери ООД е 
със седалище град Варна и предмет на дейност – извършване на превози, включително и 
фериботни на товари по море; придобиване и управление на морски кораби; външнотърговска 
и вътрешнотърговска дейност; консултантски услуги в сферата на морския транспорт; 
комисионерство, както и всички други дейности, разрешени от закона.  

Инвестицията е отчетена по себестойност.  

Ръководството е тествало за обезценка инвестициите и в резултат на този тест е са отразени 
загуби от обезценка инвестицията в смесено предприятие, в размер към 31.12.2019 г. на 1 557 
хил.лв. 

Датата на финансовият отчет на съвместното предприятие е 31 декември. Финансовата 
информация за съвместното предприятие може да бъде обобщена, както следва: 

2019 2018 
‘000 лв. ‘000 лв. 

Активи 9 723  11 853  
Пасиви (11 922) (11 586) 
Приходи 6 672 6 866 
Загуба (2 466) (1 959) 
Дял от печалбата, полагащ се на Дружеството - - 

 
Условните задължения, свързани с инвестицията в съвместното предприятие - пояснение 34. 
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12. Дългосрочни финансови активи  

Сумите, признати в отчета за финансовото състояние, се отнасят към категорията финансови 
активи на разположение за продажба: 
 2019 2018 

 ‘000 лв. ‘000 лв. 

Финансови активи на разположение за продажба:     
Дялове 17 17 

Справедливата стойност на горепосочените финансови инструменти не може да бъде 
определена, тъй като представляват дялове, които не се котират на фондова борса към датата 
на финансовия отчет и поради тази причина са представени в отчета за финансовото 
състояние по цена на придобиване. 

13. Отсрочени данъчни пасиви 

Отсрочените данъци възникват в резултат на временни разлики и могат да бъдат представени 
като следва: 
Отсрочени данъчни (активи)/пасиви 1 януари 

2019 
Признати в 
печалбата  

или 
загубата 

Признати в 
другия 

всеобхватен 
доход 

31 декември 
2019 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Нетекущи активи     
Имоти, машини и съоръжения – ускорена 
счетоводна амортизация 1 582 15 - 1 597 
Имоти, машини и съоръжения - обезценка (11)   (11) 
Инвестиции в съвместни предприятия (155) - - (155) 
     
Текущи активи     
Търговски и други вземания (152) 12 - (140) 
     
Нетекущи пасиви     
Пенсионни задължения към персонала (16) 3 - (13) 
     
Текущи пасиви     
Пенсионни и други задължения към персонала  (111) 11 - (100) 
Търговски и други задължения (79) 45 - (34) 
 1 058 86 - 1 144 

Признати като:     
Отсрочени данъчни активи (524)   (453) 
Отсрочени данъчни пасиви 1 582   1 597 
Нетно отсрочени данъчни пасиви 1 058   1 144 

 
Отсрочените данъци за сравнителния период 2018 г. могат да бъдат обобщени, както следва 

Отсрочени данъчни 
(активи)/пасиви 

1 януари 
2018 

Признати 
в 

печалбата  
или 

загубата 

Признати в 
другия 

всеобхватен 
доход 

Корекции 31 декември 
2018 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Нетекущи активи      
Имоти, машини и 
съоръжения – ускорена 
счетоводна амортизация 1 591 (9) - 

 

1 582 
Имоти, машини и 
съоръжения - обезценка (11)   

 
(11) 

      
Инвестиции в съвместни 
предприятия (5) -  

 
(150) (155) 
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Отсрочени данъчни 
(активи)/пасиви 

1 януари 
2018 

Признати 
в 

печалбата  
или 

загубата 

Признати в 
другия 

всеобхватен 
доход 

Корекции 31 декември 
2018 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
      
Текущи активи      
Търговски и други вземания (88) 17 - (81) (152) 
      
Нетекущи пасиви      
Пенсионни задължения към 
персонала (20) 4 - 

 
(16) 

      
Текущи пасиви      
Пенсионни и други 
задължения към персонала  (89) (22) 

-  
(111) 

Търговски и други 
задължения (19) (60) 

-  
(79) 

      
 1 359 (70) (0) (231) 1 058 

Признати като:      
Отсрочени данъчни активи (221)    (524) 
Отсрочени данъчни пасиви 1 591    1 582 
Нетно отсрочени данъчни 
пасиви 1 359  

  
1 058 

 
Сумите, признати в другия всеобхватен доход, се отнасят до данъчния ефект върху преоценки 
по планове с дефинирани доходи (вж. пояснение 17.3). 
 
14. Материални запаси  

Материалните запаси, признати в отчета за финансовото състояние, могат да бъдат 
анализирани, както следва: 
  2019 2018 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Горива и смазочни материали 220 225 
Резервни части и други 938 874 
Материални запаси 1 158 1 099 

 

През предходните и текущия период не са извършвани обезценки на материални запаси.  

Материалните запаси не са предоставяни като обезпечение на задължения.  

15. Търговски и други вземания 

  2019 2018 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Текущи:   
Търговски вземания, брутно 847 4 939 
Очаквани кредитни загуби и и обезценки на търговски вземания (831) (980) 
Търговски вземания 16 3 959 
Съдебни и присъдени вземания, брутно 321 523 
Очаквани кредитни загуби и обезценки на съдебни и присъдени 
вземания 

(321)      (369) 

Съдебни и присъдени вземания               - 154 
Данъчни вземания  236 186 
Предоставени аванси                     20 101 
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Предплатени разходи 143 152 
Други вземания 32 50 
Текущи търговски и други вземания - брутно 1 599 5 951 
Очаквани кредитни загуби и обезценки (1 152) (1 349) 

Търговски и други вземания 447 4 602 
 

Всички вземания са краткосрочни. Нетната балансова стойност на търговските и други 
вземания се приема за разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност. 
 

Всички търговски и други вземания на Дружеството са прегледани от ръководството относно 
индикации за обезценка и и по негово решение няма вземания, подлежащи на обезценяване.  

Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет, Ръководството на Дружеството 
подпомогнато от независими правни консултанти, е предприело всички необходими действия 
по уреждането и финализирането на съдебните спорове. Очакванията на Ръководството са, че 
вземанията ще бъдат уредени в обозримо бъдеще.  
Анализ на необезценените просрочени търговски и други вземания е представен в пояснение 
36.2. 

16. Пари и парични еквиваленти 

Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи: 
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Парични средства в банки и в брой в:   
- български лева 159 610 
- евро 570 29 
Парични еквиваленти 6 5 
Пари и парични еквиваленти 729 644 

 
Дружеството няма блокирани пари и парични еквиваленти.  
 
17. Собствен капитал  

17.1. Акционерен капитал 

Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 35 708 674 на брой обикновени акции с 
номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване на 
дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на 
акционерите на Дружеството. 
  2019 2018 
Брой издадени и напълно платени акции:     
     В началото на годината 35 708 674 35 708 674 
Общо брой акции, оторизирани на 31 декември 35 708 674 35 708 674 

 
Списъкът на основните акционери на Дружеството е представен, както следва:  
 
 31 декември 2019 31 декември 2018 
 Брой акции % Брой акции % 
     

Българска Корабна Компания ЕАД 27 192 938 76.15 27 192 938 76.15 
Други акционери под 5 %  8 515 736 23.85 8 515 736 23.85 
 35 708 674 100.00 35 708 674 100.00 

17.2. Премиен резерв  

Премийният резерв на Дружеството в размер на 9 403 хил. лв. представлява постъпления, 
получени в допълнение към номиналната стойност на издадените акции в предходни периоди. 
Тези постъпления са включени в премийния резерв, намалени с регистрационните и други 
регулаторни такси и съответните данъчни привилегии.  

През 2019 г. и 2018 г. Дружеството не е емитирало акции. 
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17.3. Други резерви 
 Законови 

резерви 
Други 

резерви 
Общо 

 ’000 лв. ’000 лв. ’000 лв. 
    

Салдо към 1 януари 2019 г.  3 571 17 611 21 182 

Корекции – ефект от преход от НСС към МСС    
Преоценки по планове с дефинирани доходи – 
възстановяване на резерва към 01.01.2018 г. 

 
103 103 

Преоценки по планове с дефинирани доходи – ефект за 
2018 г. 

 
(3) (3) 

Салдо към 1 януари 2019 г. - преизчислено 3 571 17 711 21 282 
Друг всеобхватен доход за годината    
Преоценки по планове с дефинирани доходи  (3) (3) 
Данъчен разход  - - 
Друг всеобхватен доход за годината след данъци - (3) (3) 
    
Пренасяне на преоценка в неразпределена печалба - (177) (177) 

Салдо към 31 декември 2019 г. 3 571 17 531 21 102 

    
    

Салдо към 1 януари 2018 г. 3 571 17 824 21 395 

Друг всеобхватен доход за годината    

Друг всеобхватен доход за годината след данъци - - - 
Пренасяне на преоценка в неразпределена печалба - (213) (213) 

Салдо към 31 декември 2018 г. 3 571 17 611 21 182 
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17.4. Равнения на собствения капитал във връзка с промяната на счетоводната база 

Равнение на собствения капитал: НСС Ефект от 
прехода 

Ефект от 
корекции 
по МСС8–
виж ел.8 

МСС НСС Ефект от 
прехода - 

за 
периода 

Ефект от 
прехода - с 
натрупване 

Ефект от 
корекции по 
МСС 8 - с 

натрупване 

МСС 

1.1.2018 1.1.2018 31.12.2018 31.12.2018 

I. Записан капитал 35 709     35 709 35 709       35 709 

ІІ. Премии от емисии 9 403     9 403 9 403       9 403 

ІІІ. Резерв от последващи оценки 6 614     6 614 6 401       6 401 

ІV. Други резерви                   

Законови резерви 3 571     3 571 3 571       3 571 

Допълнителни резерви 11 211     11 211 11 211       11 211 

Резерв от преоценки по планове с 
дефинирани доходи 

0 103   103   (3)  100   100 

Общо за група ІV: 14 782 103   14 885 14 782 (3)  100 0 14 882 

V. Натрупана печалба (загуба) от 
минали години, в т.ч.: 

                  

 - неразпределена печалба 6 414 (2 195)  169 4 388 6 858   (2 195)  169 4 832 

 - непокрита загуба 0     0         0 

Общо за група V: 6 414 (2 195)  169 4 388 6 858 0 (2 195)  169 4 832 

VІ. Текуща печалба (загуба) 231     231 (1 874)  168 168   (1 706) 

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":  73 153 (2 092) 169 71 230 71 279 165 (1 927)  169 69 521 

Обяснения към направените корекции във встъпителния баланс  към 1 януари 2018г.: 

 Ефект върху неразпределената печалба 01.01.2018 г. 
  ‘000 лв. 
  
Възстановяване на резерв по планове с дефинирани доходи (103) 
Очаквани кредитни загуби и и обезценки (817) 
Корекция в отсрочените данъци 82 
Обезценка на инвестиции (1507) 
Корекция в отсрочените данъци 150 
Общо: 2 195 

Корекции по МСС 8 – виж бел.8 169 
Ефект върху неразпределената печалба (2 026) 



Параходство Българско речно плаване АД 
Индивидуален финансов отчет 
31 декември 2019 г.  

 

 

36

Равнения в отчета за всеобхватния доход и отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за 2018 г. 

Равнение на счетоводния баланс и отчета за 
всеобхватния доход 

НСС 
Ефект от 
прехода 

Ефект от 
корекции 
по МСС 8 

МСС НСС 
Ефект от 

прехода - за 
периода (В 
отчета за 

печалбата) 

Ефект от 
прехода - с 
натрупване 

Ефект от 
корекции 

по МСС 8 - 
с 

натрупване 

МСС 

1.1.2018 1.1.2018 31.12.2018 31.12.2018 

I. Нетекущи активи, в това число 80 595 (1 507) 169 79 257 78 470   (1 507) 169 77 132 

Инвестиционни имоти 19 861   169 20 030 19 769     169 19 938 

Инвестиции в съвместни предприятия 5 007 (1 507)   3 500 5 007   (1 507)   3 500 

ІІ. Текущу активи, в това число 9 095 (816) 8 279 10 553 183 (633) 9 920 

Търговски и други вземания 5 244 (641)   4 603 5 243 183 (458)   4 785 

Вземания от свързани лица 1 777 (175)    1 602 3 750   (175)    3 575 

ОБЩО АКТИВИ: 89 690 (2 323) 169 87 536 89 023 183 (2 140) 169 87 052 

I. Записан капитал 35 709     35 709 35 709       35 709 

ІІ. Премии от емисии 9 403     9 403 9 403       9 403 

ІІІ. Резерв от последващи оценки 6 614     6 614 6 401       6 401 

ІV. Други резерви                   

Законови резерви 3 571     3 571 3 571       3 571 

Допълнителни резерви 11 211     11 211 11 211       11 211 

Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи 103   103   (3)  100   100 

Общо за група ІV: 14 782 103   14 885 14 782 (3)  100 
 14 882 

V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:                   

 - неразпределена печалба 6 414 (2 195)  169 4 388 6 858   (2 195)  169 4 832 

 - непокрита загуба      
        

Общо за група V: 6 414 (2 195)  169 4 388 6 858 
 

(2 195)  169 4 832 

VІ. Текуща печалба (загуба) 231     231 (1 874)  168 168   (1 706) 

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":  73 153 (2 092) 169 71 230 71 279 165 (1 927)  169 69 521 

ПАСИВИ                   

Нетекущи пасиви, в това число 3 295 (231)   3 064 4 300 18 (213) 4 087 

Отсрочени данъчни пасиви 1 358 (231)   1 127 1 271 18 (213)   1 058 

Текущи пасиви 13 242     13 242 13 444       13 444 

ОБЩО ПАСИВИ 16 537 (231) 16 306 17 744 18 (213) 17 531 

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 89 690 (2 323) 169 87 536 89 023 183 (2 140) 169 87 052 
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18. Възнаграждения на персонала 

18.1. Разходи за персонала 

Разходите за възнаграждения на персонала включват: 

  2019 2018 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Разходи за заплати (2 152) (2 367) 
Разходи за социални осигуровки (519) (597) 
Безплатна храна (189) (257) 
Разходи за обезщетения при пенсиониране, нетно (33) (29) 
Разходи за персонала (2 893) (3 250) 

18.2. Пенсионни и други задължения към персонала 

Пенсионните и други задължения към персонала, признати в отчета за финансовото 
състояние, се състоят от следните суми: 
  2019 2018 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
Нетекущи:     
   Планове с дефинирани доходи 133 158 
Нетекущи пенсионни задължения към персонала 133 158 

   
Текущи:   
   Задължения за заплати, неизползвани отпуски и почивки 1 158 1 440 
   Задължения за социални осигуровки 64 61 
   Планове с дефинирани доходи 65 43 
Текущи пенсионни и други задължения към персонала 1 287 1 544 

 

Текущата част от задълженията към персонала представляват задължения към настоящи и 
бивши служители на Дружеството, които следва да бъдат уредени през 2020 г. Други 
краткосрочни задължения към персонала възникват главно във връзка с дневни задгранични 
командировъчни и безплатна храна за персонала. 

Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, 
след като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, 
Дружеството е задължено да му изплати обезщетение в размер до шест брутни работни 
заплати. Дружеството е начислило правно задължение за изплащане на обезщетения на 
наетите лица при пенсиониране в съответствие с изискванията на МСС 19 „Доходи на наети 
лица” на база на прогнозирани плащания, дисконтирани към настоящия момент при отчитане 
на дългосрочен лихвен процент на безрискови ценни книжа. 
 
 
Задълженията за изплащане на дефинирани доходи към персонала в края на представените 
отчетни периоди са, както следва: 
  2019 2018 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
Задължения за изплащане на дефинирани доходи 
към 1 януари 201 200 
Разходи за текущ трудов стаж 24 24 
Разходи за лихви 3 3 
Преоценки - актюерски загуби/ (печалби) от промени в 
демографските и финансови предположения 3 3 
Изплатени доходи (33) (29) 
Задължения за изплащане на дефинирани доходи 
към 31 декември 198 201 
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   До 1 
година 

От 1 до 5 
години 

Над 5 
години 

Общо 

   ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Към 31 декември 2019 г.      
Дължими обезщетения  65 61 86 212 
Сконто 1.3 % - (2) (12) (14) 

Дисконтирани парични потоци  65 59 74 198 

      
Към 31 декември 2018 г.      
Дължими обезщетения  43 77 101 221 
Сконто 1.5 % - (3) (17) (20) 

Дисконтирани парични потоци  43 74 84 201 

 
 
При определяне на пенсионните задължения са използвани следните основни актюерски 
допускания: 
  2019 2018 

Дисконтов процент  1.3 % 1.5 % 
Очакван процент на увеличение на заплатите (2)%  3 % 
 
Значимите актюерски предположения при определянето на задълженията по планове с 
дефинирани доходи са свързани с дисконтовия процент и очаквания процент на увеличение на 
заплатите.  

Ръководството на Дружеството е направило тези предположения с помощта на независими 
актюерски оценители. Дисконтовите фактори се определят към края на всяка година като се 
взима предвид доходността на правителствени облигации, които са деноминирани във 
валутата, в която доходите ще бъдат платени и са с падеж, възможно най-близък до този на 
съответните пенсионни задължения. Другите допускания са определени на базата на актуални 
актюерски предположения и миналия опит на ръководството. 
Тези допускания са използвани при определянето на размера на провизиите за пенсиониране 
за отчетните периоди и се считат за възможно най-добрата преценка на ръководството.  

Общата сума на разходите на Дружеството, признати в печалбата или загубата, може да бъде 
представена, както следва: 
  2019 2018 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
     
Разходи за текущ трудов стаж (24) (24) 
Нетни разходи за лихви (3) (3) 
Общо разходи, признати в печалбата или загубата (27) (27) 

 
Разходите за текущ трудов стаж са включени в „Разходи за персонала“. Нетните разходи за 
лихви са включени в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред 
„Финансови разходи” (вж. пояснение 26).  
 
Общата сума на актюерската печалба призната в другия всеобхватен доход е 4 хил. лв., (2018 
г.: 3 хил. лв. печалба).  
На базата на минал опит и данни от изготвения актюерски доклад Дружеството очаква да плати 
вноски по плана за дефинирани доходи за 2020 г. в размер на 27 хил. лв. 
 
Средно претеглената продължителност на задължението за изплащане на дефинирани доходи 
към 31 декември 2019 г. е 5 години (2018 г.: 6 години). 

 

Значимите актюерски предположения при определянето на задълженията по планове с 
дефинирани доходи са свързани с дисконтовия процент, очаквания процент на увеличение на 
заплатите, допускане за смъртност и други. Следващата таблица представя анализ на 
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чувствителността и обобщава ефектите от промените в тези актюерски предположения върху 
задълженията по планове с дефинирани доходи към 31 декември на двата сравними периода: 

Промени в значими актюерски 
предположения 

2019 2018 

     
Дисконтов процент Увеличение с 

0.5 % 
Намаление с 

0.5 % 
Увеличение 

с 0.5 % 
Намаление 

с 0.5 % 
(Намаление)/ Увеличение на 
задълженията по планове с 
дефинирани доходи 3 (3) 3 (3) 
     
Процент на увеличение на 
заплатите 

Увеличение с 
0.5 % 

Намаление с 
0.5 % 

Увеличение 
с 0.5 % 

Намаление 
с 0.5 % 

Увеличение/(Намаление) на 
задълженията по планове с 
дефинирани доходи (2) 3 (3) 3 
     
Допускане за смъртност Увеличение с  

1 година 
Намаление с 

1 година 
Увеличение 

с  
1 година 

Намаление 
с 1 година 

Увеличение/(Намаление) на 
задълженията по планове с 
дефинирани доходи 1 (1) 1 (1) 

 

Анализът на чувствителността е базиран на промяна в само едно от предположенията. Той 
може да се различава от действителната промяна в задълженията за дефинирани доходи, тъй 
като промените в предположенията често са свързани помежду си. 

19. Търговски и други задължения 

 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 

Текущи:   
Търговски и други задължения 285 1 353 
Финансови пасиви 285 1 353 
Данъчни задължения  40 54 
Получени аванси  199 285 
Други 46      222      
Нефинансови пасиви 285 561 

Текущи търговски и други задължения 570 1 914 

 
Нетната балансова стойност на текущите търговски и други задължения се приема за разумна 
приблизителна оценка на справедливата им стойност. 
 

20. Приходи от продажби 

 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Товарни превози 7 017 6 884 
Пристанищна дейност  985 876 
Фериботна дейност 887 767 
Наеми на плавателни съдове 225 802 
Реморкаж 241 49 
Други  71 88 
 9 426 9 466 
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21. Други приходи 
 
Другите приходи на Дружеството включват: 
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Наеми на недвижими имоти 171 166 
Продажба на скрап 2 394 
Отписани задължения 209 - 
Застрахователни обещетения 593 93 
Други  312 386 
 1 287 1 039 

 
22. Печалба от продажба на нетекущи активи 
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Приходи от продажба на нетекущи активи 1 365 1 505 
Балансова стойност на продадените нетекущи активи (1 016) (775) 
Печалба от продажба на нетекущи активи 349 730 

 

23. Разходи за материали 
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Разходи за гориво  (2 417) (2 873) 
Разходи за електроенергия (129) (191) 
Други (181) (236) 
 (2 727) (3 300) 

24. Разходи за външни услуги 

 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Разходи за пристанищни и агентийски такси (1 289) (1 205) 
Разходи за реморкаж (маневриране) (17) (302) 
Разходи за застраховки (221) (227) 
Разходи за ремонт и поддръжка (180) (160) 
Фиксирано концесионно плащане (95) (88) 
Променливо концесионно плащане (50) (35) 
Други (618) (779) 
 (2 470) (2 796) 

 
Възнаграждението за независим финансов одит за 2019 г. е в размер на 18 хил. лв. за 
индивидуалния финансов отчет и 10 хил.лв. за консолидирания финансов отчет на 
Дружеството. 
През годината не са предоставяни данъчни консултации. Други услуги, несвързани с одита, 
предоставени през годината са, както следва: 4 хил.лв. по ангажименти за проверка на 
прогнозна финансова информация и договорени процедури по проверка на допълнителна 
финансова информация.  
Настоящото оповестяване е в изпълнение на изискванията на чл. 30 от Закона за 
счетоводството. 
 
25. Други разходи 
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Задгранични дневни разходи (792) (1 259) 
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Брак на активи (1) (100) 
Данъци  (206) (212) 
Други (575) (336) 
 (1 574) (1 907) 
   

 

26. Финансови приходи и разходи 
 
Финансовите разходи за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани, както 
следва: 
  2019 2018 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
Разходи по заеми:     

Субординиран дълг от акционер (99) (77) 
Други заеми (226) (274) 

Общо разходи за лихви по финансови задължения (325) (351) 

   
Нетни разходи за лихви по планове с дефинирани доходи (21) (12) 
Финансови разходи (346) (363) 
 

Финансовите приходи за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани, както 
следва: 
  2019 2018 

‘000 лв. ‘000 лв. 
Приходи от лихви върху финансови активи  190 113 
Приходи от лихви върху пари и парични еквиваленти - - 
Общо приходи от лихви по финансови активи, които не се  
отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата 190 113 

   
Приходи от дивиденти  1 940 - 
Печалба от продажба на акции в дъщерно дружество - 4 
Финансови приходи 2 130 117 

 

27. Други финансови позиции 
 2019 2018 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
(Загуба)/ Печалба от промяна във валутните курсове по вземания и 
задължения, нетно 44 96 
Банкови такси и комисиони (33) (29) 
Други финансови позиции, нетно 11 67 

 

28. Приходи от/ (разходи за) данъци върху дохода 
 
Очакваните разходи за данъци, базирани на приложимата данъчна ставка за България в 
размер на  10 % (2018 г.: 10 %), и действително признатите данъчни разходи в печалбата или 
загубата могат да бъдат равнени, както следва: 
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Печалба преди данъчно облагане 1 641 - 
Данъчна ставка  10% 10% 
Очакван разход за данъци върху дохода - - 
   
Данъчен ефект от:   
Увеличения на финансовия резултат за данъчни цели (3 015) (3 784) 
Намаления на финансовия резултат за данъчни цели 5 671 2 896 
Текущ разход за данъци върху дохода - - 
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Отсрочени данъчни приходи/ (разходи):   
     Възникване и обратно проявление на временни разлики             (87)           (70) 
Приходи от/ (разходи за) данъци върху дохода             (87)           (70) 
   
Пояснение 13 предоставя информация за отсрочените данъчни активи и пасиви, включваща 
стойностите, признати директно в другия всеобхватен доход. 

29. Доход/загуба на акция  
 

Основният доход/загуба на акция е изчислен, като за числител е използвана нетната 
печалба/загуба, подлежаща на разпределение между акционерите на Дружеството.  

Средно претегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход/загуба на 
акция, както и нетната печалба/загуба, подлежаща на разпределение между притежателите на 
обикновени акции, е представен, както следва: 
 2019 2018 
   
Печалба/загуба, подлежаща на разпределение (в лв.) 1 551 000 (1 709 000) 
   
Средно претеглен брой акции  35 708 674 35 708 674 
   
Основен доход/загуба на акция (в лв. за акция) 0.05 (0.05) 

30. Сделки със свързани лица 

Свързаните лица на Дружеството включват собствениците, лица от тяхната група и под техен 
контрол, дъщерни, асоциирано и съвместно предприятие, ключов управленски персонал. 
Освен това Дружеството е получило субординирани заеми от мажоритарния си акционер и 
неговия собственик, по които са начислени лихви. 

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални 
условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции. Разчетните суми обикновено 
се изплащат по банков път. 

30.1. Сделки със собствениците 

 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Мажоритарен акционер   
- покупка на услуги  (125) (125) 
- разходи за лихви   (99) (77) 
Собственик на мажоритарния акционер   
- разходи за лихви   (90) (143) 
- получени суми по договор за финансова помощ 650 - 
- покупка на услуги (5) - 

30.2. Сделки с дъщерни предприятия 

 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Продажба на активи и услуги 58 33 
Покупка на активи и услуги (85) (92) 
Разходи за лихви  (70) (60) 
Получени заеми 178 192 
Погасени заеми (1 002) (308) 
Получени дивиденти 1 325 - 
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30.3. Сделки с асоциирано предприятие 

 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
- получени дивиденти  615 - 

30.4. Сделки със съвместно предприятие  
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
- предоставен заем (1 297) (1 956) 
- приходи от лихви 190 113 

30.5. Сделки с други свързани лица  
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Плащане по получени заеми - (1 308) 
Покупка на услуги (221) (251) 
Разходи за лихви  (66) (71) 
Продажба на услуги  6 1 
Приходи от застрахователни обезщетения 54 94 
Получени заеми 965 1 806 
 
30.6. Сделки с ключов управленски персонал 
 

Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на управителния съвет и 
надзорния съвет. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните 
разходи: 
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Краткосрочни възнаграждения:     

Заплати (103) (143) 
Възнаграждения на членове на Надзорен съвет (16) (16) 
Разходи за социални осигуровки - (10) 

Общо възнаграждения (119) (169) 

31. Разчети със свързани лица в края на годината 
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Нетекущи вземания от:   
- съвместно предприятие – заем 38 38 
 38 38 

 Текущи вземания от:   
- дъщерни предприятия – търговски и други вземания 78 78 

- съвместно предприятие – заеми - брутно 5 207 3 666 

Очаквани кредитни загуби и обезценки на предоставени заеми на 
съвместно предприятие 

(245) (175) 

Предоставени заеми на съвместно предприятие 4 962 3 491 

- други свързани лица под общ контрол 20 6 

Общо текущи вземания от свързани лица 5 060 3 575 

 
 
Нетекущи задължения към:   

- дъщерни предприятия  2 247 

 - 2 247 
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Текущи задължения към:   

- собственици  5 923 5 186 

- дъщерни предприятия  3 329 2 229 

- други свързани лица  2 720 2 129 

- ключов управленски персонал  8 10 

 11 980 9 554 

 
Договорите за заеми със съвместното предприятие са необезпeчени, отпуснати в щатски 
долари при лихвен процент 4,5 %.  
Дружеството е заемополучател по договори за необезпечена временна финансова помощ с 
дъщерни дружества, със срок 2020 г. при годишен лихвен процент от 4 %. 
 
Дружеството е заемополучател по договори за необезпечена временна финансова помощ с 
мажоритарния акционер и неговия собственик, при лихвен процент между от 3 %. 
 
Към 31 декември 2019 г. Дружеството отчита и задължение по получени краткосрочни заеми от 
свързани лица под общ контрол. Лихвеният процент по същите е 3,5 %. 
 
Дружеството отчита задължение към ключов управленски персонал в общ размер на 8 хил.лв., 
от които неизплатени възнаграждения на физически лица членове на Управителния и 
Надзорния съвет на Дружеството към 31 декември 2019 г. в размер на 8 хил. лв. (2018 г.: 10 
хил. лв.), представени като част от задълженията към персонала в пояснение 18.2 от 
индивидуалния финансов отчет. 

32. Безналични сделки 

През представените отчетни периоди Дружеството е осъществило следните инвестиционни и 
финансови сделки, при които не са използвани пари или парични еквиваленти, и които не са 
отразени в отчета за паричните потоци: 

– Срещу предоставен заеми,  Дружеството е погасило заеми и лихви в размер на 392 хил. 
лв; 

– Извършени са прихващания на търговски разчети в размер на 783 хил. лв. (2018 г.: 670 
хил. лв.). 

33. Поети ангажименти 

На 20 октомври 2010 г. влиза в сила договорът, подписан между Параходство Българско речно 
плаване АД и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 
относно концесия на услуга върху пристанищен терминал „Видин – Север” и пристанищен 
терминал „Фериботен комплекс Видин”, части от пристанище за обществен транспорт с 
национално значение Видин. Договорът е за срок от 30 години. 

Концесионното възнаграждение включва:  
- еднократно концесионно възнаграждение в размер на 100 хил. лв. 
- годишни концесионни възнаграждения, които съдържат фиксирана и променлива част. 

Размерът на фиксираното годишно концесионно възнаграждение възлиза на 44 хил. евро  (87 
хил. лв.). 
 
По договора за концесия Дружеството се задължава:  

- да експлоатира и поддържа обекта на концесия на свой риск; 
- да извърши актуализация на генералния план на пристанище Видин относно 

пристанищните терминали – Обект на концесията; 
- да извършва инвестиции, съгласно предвидените годишни инвестиционни програми; 
- да разработва и представя за одобрение от концедента годишни инвестиционни 

програми в срок до 30 октомври на предходната година; 
- предварително да съгласува и да получи одобрение от министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията за извършване на подобрения в обекта 
на концесията, които не са предвидени в съответната годишна инвестиционна 
програма; 
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- не променя предназначението на обекта на концесията; 
- представя и поддържа банкови гаранции; 

Дружеството не е достигнало заложения товарооборот по договор за концесия на услуга върху 
пристанищен терминал „Видин – Север” и пристанищен терминал „Фериботен комплекс Видин”, 
за което се предвиждат неустойки. Към настоящия момент Дружеството не е начислило такива, 
поради невъзможност да бъде определен надежден размер на потенциалните неустойки. 
Дружеството е инициирало процедура по изменение на параметрите на концесионния договор, 
като се очаква комуникацията с Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията да се осъществи в рамките на следващите няколко месеца. 
Договорът за концесия се прекратява при изтичане на срока на договора, по взаимно съгласие, 
поради обстоятелства по Закона за концесиите или при виновно неизпълнение на 
задълженията на една от страните. 
През 1 януари 2019 г. – 31 декември 2019 г. Дружеството е поело задължение да извърши 
инвестиции в пристанищни терминали „Видин - Север” и „Фериботен комплекс Видин” в размер 
на 300 хил. лв. Отчетната (разплатена) стойност към 31 декември 2019 г. на извършените 
инвестиции в терминала са в размер на 357 хил. лв. 
 

През 2013 г. влиза в сила договор, подписан между Параходство Българско речно плаване АД 
и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно 
концесия на услуга за предоставяне на концесия за услуга върху пристанищен терминал 
Пристанищен терминал Никопол, част от пристанище за обществен транспорт с национално 
значение Русе. Договорът е за срок от 35 години и предвижда и гратисен период с 
продължителност 60 (шестдесет) месеца, който започва да тече от датата на влизане в сила на 
договора за концесия. 

Концесионното възнаграждение включва:  
- еднократно концесионно възнаграждение в размер на 5 хил. лв. 
- годишни концесионни възнаграждения, които съдържат фиксирана и променлива част. 

Годишното концесионно плащане се състои от две части: 
- фиксирана част на годишното концесионно плащане в размер на 3 хил. лв. (без ДДС).   
- променлива част в размер на 3 % от общия размер на нетните приходи от всички 

дейности за текущата година, свързани с ползването на обекта на концесията. 
За срока на концесията Дружеството се задължава да изпълнява определени по направления, 
видове, обем и стойност строителни и монтажни работи и дейности по поддържане, 
рехабилитация, реконструкция и разширение на пристанищния терминал и осигуряване и 
поддържане на пристанищно оборудване и други активи и програми в размер на 57 600 лева 
без ДДС. 
По договора за концесия Дружеството се задължава да:  

- управление пристанищните услуги и на обекта на концесията. 
-  за изпълнение на предложените планове и програми. 
- достигане на средногодишен товарооборот в размер на най-малко 1 600 (хиляда и 

шестстотин) условни транспортни единици в рамките на първите 5 години от влизане в 
сила на договора за концесия и да достига средногодишен товарооборот в размер не 
по-малък от предложения средногодишен товарооборот в рамките на всеки две години 
от оставащия период от срока на концесията; 

- да предоставя и поддържа потвърдени безусловни неотменяеми годишни гаранции, 
издадени от банки, одобрени от концедента; 

- да застрахова и поддържа подходяща и достатъчна за извършваната дейност 
застраховка на обекта на концесия, за своя сметка в полза на Концедента. 

Договорът за концесия се прекратява при изтичане на срока на договора, по взаимно съгласие, 
поради обстоятелства по Закона за концесиите или при виновно неизпълнение на 
задълженията на една от страните. 
През 1 януари 2019 г. – 31 декември 2019 г. Дружеството е поело задължение да извърши 
инвестиции в Пристанищен терминал Никопол, част от пристанище за обществен транспорт с 
национално значение Русе в размер на 0,8 хил. лв. Отчетната (разплатена) стойност към 31 
декември 2019 г. на извършените инвестиции в терминала са в размер на 1,3 хил. лв. 
Във връзка със сключени концесионни договори следва да бъдат поддържани банкови 
гаранции на обща стойност 427 хил. лв. 
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Дружеството е предоставило банкови депозити в размер на 28 хил. лв. (2018 г.: 29 хил. лв.) 
като залог по банкова гаранция в полза на Министерство на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията във връзка с договор за предоставяне на концесия за услуга върху 
„Пристанищен терминал Никопол“ и договор за концесия на услуга върху пристанищен 
терминал „Видин – Север” и пристанищен терминал „Фериботен комплекс Видин”, части от 
пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин. 
 
Другите съществени поети задължения от страна на Дружеството касаят подписан договор за 
изработка, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на козлови кран на стойност 3 900 
хил. лв. Договорът е поетапен и към 31 декември 2017 г. е завършен първи етап на стойност 
950 хил. лв.  

 

Действителните стойности и времето на изпълнение на задълженията на Дружеството по тези 
договори могат да се различават съществено от направените по-горе приблизителни оценки. 

34. Условни активи и условни пасиви 

През годината са предявени различни правни искове към Дружеството. Ръководството на 
Дружеството счита, че отправените искове са неоснователни и че вероятността те да доведат 
до разходи за Дружеството при уреждането им е малка.  

Дружеството е солидарен длъжник по договор за инвестиционен кредит от 20 декември 2013 г. 
между негово дъщерно дружество и финансова институция. Максималният размер на кредита 
е 2 800 хил. лв., а срокът на погасяване – 21 декември 2020 г.  

35. Категории финансови активи и пасиви   

Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Дружеството могат да бъдат 
представени в следните категории: 
 

Финансови активи Пояснение 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Финансови активи на разположение за продажба:      
    Ценни книжа 12 17 17 
  17 17 

Кредити и вземания:    
    Търговски и други вземания  15 447 4 602 
    Вземания от свързани лица  31 5 098 3 613 
    Пари и парични еквиваленти 16 729 644 
  6 274 8 859 

    
Общо финансови активи  6 291 8 876 

 

Финансови пасиви Пояснение 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Финансови пасиви, отчитани по амортизирана 
стойност: 

 
  

    Заеми  - 1 056 
   Търговски и други задължения  19 285 1 353 
   Задължения към свързани лица  31        11 972        11 801 
Общо финансови пасиви  12 257 14 210 

 
Вижте пояснение 4.14 за информация относно счетоводната политика за всяка категория 
финансови инструменти. Описание на политиката и целите за управление на риска на 
Дружеството относно финансовите инструменти е представено в пояснение 36. 

36. Рискове, свързани с финансовите инструменти 

Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска  
Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си 
инструменти. За повече информация относно финансовите активи и пасиви по категории на 
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Дружеството вижте пояснение 35. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено 
Дружеството са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.  

Управлението на риска на Дружеството се осъществява от централната администрация на 
Дружеството в сътрудничество с Управителния съвет. Приоритет на ръководството е да 
осигури краткосрочните и средно срочни парични потоци, като намали излагането си на 
финансови пазари.  

Дружеството не се занимава активно с търгуването на финансови активи за спекулативни цели, 
нито пък издава опции. 

Най-съществените финансови рискове, на които е изложено Дружеството, са описани по-долу. 

36.1. Анализ на пазарния риск 

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен 
риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от 
промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на 
Дружеството. 

36.1.1. Валутен риск 

По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева и евро. 
Поради фиксираният валутен курс на лева към еврото, евровите транзакции не излагат 
Дружеството на валутен риск. Чуждестранните транзакции на Дружеството, деноминирани 
главно в щатски долари излагат Дружеството на валутен риск.  

За да намали валутния риск, Дружеството следи паричните потоци, които не са в български 
лева.  

Излагането на риск от промени във валутните курсове варира през годината в зависимост от 
обема на извършените международни сделки. Въпреки това се счита, че представеният по-
горе анализ представя степента на излагане на Дружеството на валутен риск. 

36.1.2. Лихвен риск 

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при финансиране. 
Затова заемите са обикновено с фиксирани лихвени проценти. Към 31 декември и на двата 
сравними периода Дружеството не е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени 
проценти поради факта, че няма разчети с плаващи лихвени проценти.  

36.2. Анализ на кредитния риск 

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към 
Дружеството. Дружеството е изложено на този риск във връзка с различни финансови 
инструменти, като напр. при предоставянето на заеми, възникване на вземания от клиенти, 
депозиране на средства и други. Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до 
размера на балансовата стойност на финансовите активи. 
 

Дружеството редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други 
контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол 
на кредитния риск. Политика на Дружеството е да извършва транзакции само с контрагенти с 
добър кредитен рейтинг. Ръководството на Дружеството счита, че всички гореспоменати 
финансови активи, които не са били обезценявани или са с настъпил падеж през 
представените отчетни периоди, са финансови активи с висока кредитна оценка, а тези с 
изтекъл падеж – добра. 

Дружеството не е предоставило финансовите си активи като обезпечение по други сделки с 
изключение на описаното в пояснения 33 и 34.   
 

Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти се счита за несъществен, тъй като 
контрагентите са банки с добра репутация. 
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36.3. Анализ на ликвидния риск 

Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите задължения. 
Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията 
по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и 
изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни 
средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на 
базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди 
от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват със 
заемите на разположение, за да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ 
определя дали заемите на разположение ще са достатъчни, за да покрият нуждите на 
Дружеството за периода. 

Дружеството държи пари в брой, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. 
Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер. 
Поради факта, че Дружеството е съдлъжник по договор за кредит (за повече информация 
вижте пояснение 34, би било възможно да възникнат плащания в долари, което излага 
Дружеството на допълнителен ликвиден риск.    
 
37. Политика и процедури за управление на капитала 
 
Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са: 

• да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува  като действащо 
предприятие; и  

• да осигури адекватна рентабилност за собствениците, като определя цената на 
продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска. 

 
Дружеството управлява структурата на капитала и прави необходимите корекции в 
съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на 
съответните активи. За да поддържа или коригира капиталовата структура, Дружеството може 
да върне капитал на акционерите, да емитира нови акции или да продаде активи, за да намали 
задълженията си. 

Дружеството не е променяло целите, политиките и процесите за управление на капитала, както 
и начина на определяне на капитала през представените отчетни периоди. 
 
38. Събития след края на отчетния период 
 
Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на 
финансовия отчет и датата на оторизирането му за издаване, с изключение на следното 
некоригиращо събитие: 

В началото на 2020 г. поради разпространението на нов коронавирус (COVID-19) в световен 
мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и 
цели икономически отрасли. На 11.03.2020 г. Световната здравна организация обяви и 
наличието на пандемия. С решение на Народното събрание в страната бе обявено 
Извънредно положение считано от 13.03.2020 г. и приет Закона за мерките и действията по 
време на Извънредното положение. С него се въведоха рестриктивни мерки за бизнеса, 
движението на стоки и хора, с цел защита разпространение на вируса сред хората.  

Със Заповед на Изпълнителните директори № 7/13.03.2020 г. се въведоха противоепидемични 
мерки, с цел защита на работници, служители и гости на Дружеството. Мерките са в две 
направления: организационни и технически, включват: оценка на риска, план за действие, 
ограничение на присъстващите, редовна и ежедневна дезинфекция, раздаване на лични 
предпазни средства, ограничен достъп до административната сграда, превантивно замерване 
на температурата на всеки посетител, проведен извънреден инструктаж. 

Ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, 
ръководството на Дружеството не е в състояние да оцени влиянието им върху бъдещото 
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финансово състояние и резултатите от дейността му, но счита, че въздействието ще има 
негативен ефект върху дейността на Дружеството. 

Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет Извънредното положение не е 
отменено. Все още няма пряко влияние върху дейността на Дружеството. Поради неяснотата 
на продължителността, измененията на мерките и действията свързани с Извънредното 
положение във връзка с пандемия, е невъзможно да се направи надеждна оценка на риска от 
поява на финансов или друг ефект, поради което не могат да се подготвят и предприемат 
мерки за неутрализиране или въздействие.  

39. Одобрение на индивидуалния финансов отчет 
 
Финансовият отчет към 31 декември 2019 г. (включително сравнителната информация) е 
одобрен за представяне пред Общото събрание от Управителния съвет на 27 март 2020 г. 
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Пояснения към консолидирания финансов отчет 
 

1. Предмет на дейност 
 

Основната дейност на Параходство Българско речно плаване АД и неговите дъщерни предприятия 
(„Групата”) се състои в търговско корабоплаване по река Дунав, в това число: превоз на товари по 
воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби, 
други плавателни и други транспортни средства, буксировка и тласкане на плавателни средства и 
товари, корабно снабдяване, извършване на речни и морски услуги и други помощни търговски и 
технически дейности и операции, свързани с търговското мореплаване, осъществяване дейност на 
специализиран пристанищен оператор, чрез извършване на пристанищни дейности, свързани с 
обработка на ро-ро и фериботни товари, фрахтова и транспортно-спедиционна дейност, търговско 
представителство, посредничество и корабно агентиране, вътрешна и външна търговия, 
кораборемонт за свои и чужди нужди, инвеститорска и инженерингова дейност, научно-развойна 
дейност, подготовка и квалификация на кадри, други видове търговска дейност, за които няма 
нормативна забрана. В своята дейност предприятието майка може да сключва сделки в страната и 
чужбина, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, ценни 
книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуалната 
собственост, да предявява и отговаря по искове, свързани с дейността му и спазване на 
действащото законодателство. Допълнителен предмет на дейност е: производствена, търговска и 
други дейности с горива, петролни, нефтохимически, химически и други продукти. Групата 
извършва и дейности по производство на палубни кранове, механизми на корпуси, надстройки, 
стоманени конструкции, оборудване и друга машиностроителна продукция, ремонт на 
селскостопанска техника. 
 
Предприятието–майка, Параходство Българско речно плаване АД е акционерно дружество, чието 
седалище и адрес на управление е в Република България, с адрес гр. Русе, пл. Отец Паисий № 2. 
Дружеството е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 827183719. 
 
Акциите на предприятието–майка са регистрирани на Българска фондова борса – София АД. 
 
Предприятието–майка се управлява чрез двустепенна система на управление, включваща 
Надзорен и Управителен съвет. 
 
Към 31 декември 2019 г. съставът на органите на управление е както следва: 
 

Членове на Надзорния съвет: 
- Химимпорт АД; 
- Българска Корабна Компания ЕAД; 
- Тодор Йотов Йотов. 

 
Членове на Управителния съвет: 

– Тихомир Иванов Митев; 
– Любомир Тодоров Чакъров; 
– Александър Димитров Керезов; 
– Йордан Стефанов Йорданов; 
– Румен Стефанов Попов; 
– Светлана Петрова Стефанова; 
– Кремена Николова Йорданова. 

 
Дружеството–майка се представлява от Изпълнителните директори Тихомир Иванов Митев и Румен 
Стефанов Попов – само заедно. 
 
Мажоритарният собственик на предприятието–майка е Българска Корабна Компания ЕАД, чийто 
инструменти на собствения капитал не се котират на фондова борса. Собственик на Българска 
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Корабна Компания ЕАД е Химимпорт АД, регистрирано в Република България, чиито инструменти 
на собствения капитал се котират на Българска фондова борса София АД.  
 

Броят на персонала на Групата към 31 декември 2019 г. е 381 души. 
 

Информация относно наименованието, страната на учредяване, дяловото участие и правото на 
глас за всяко дъщерно дружество, включено в консолидацията, е предоставена в пояснение 5.1. 

2. Основа за изготвяне на консолидирания финансов отчет 

Консолидираният финансов отчет на Групата е съставен в съответствие с Международните 
стандарти за финансово отчитане, разработени и публикувани от Съвета по международни 
счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (МСФО, приети от ЕС). По смисъла на 
параграф 1, точка 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, приложим в 
България, терминът „МСФО, приети от ЕС“ представляват Международните счетоводни стандарти 
(МСС), приети в съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета.  
 
Консолидираният финансов отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута на 
предприятието майка. Всички суми са представени в хиляди лева (‘000 лв.) (включително 
сравнителната информация за 2018 г.), освен ако не е посочено друго.  
 

Консолидираният финансов отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие. 
 
 

Към датата на изготвяне на настоящия консолидиран финансов отчет ръководството е направило 
преценка на способността на Групата да продължи своята дейност като действащо предприятие на 
база на наличната информация за предвидимото бъдеще. След извършения преглед на дейността 
на Групата ръководството очаква, че Групата има достатъчно финансови ресурси, за да продължи 
оперативната си дейност в близко бъдеще и продължава да прилага принципа за действащо 
предприятие при изготвянето на консолидирания финансов отчет. 
 
През 2019 г. Групата отчита нетна печалба за периода в размер на 245 хил. лв. Текущите пасиви на 
Групата надвишават сумата на текущите ѝ активи със 1 107 хил.лв. към края на предходната 
година. Към 31 декември 2019 г. превишението с 326 хил.лв. е на текущите активи над текущите 
пасиви. 
 
Финансовото състояние на Групата се счита за стабилно, тъй като капиталовите съотношения за 
дейността й показват стабилен дял на собствения капитал при осигуряване на финансиране. По 
преценка на ръководството на Групата, не са налице съществени обстоятелства, които да 
индикират несигурност, която може да породи съществено съмнение относно възможността на 
Групата да продължи да функционира като действащо предприятие. 

 
В резултат на извършения преглед на дейността, Ръководството счита, че въз основа на 
направените прогнози за бъдещото развитие на Групата, както и поради продължаващата 
финансова подкрепа от собствениците, Групата ще има достатъчно ресурси, за да продължи 
оперативната си дейност в близко бъдеще и счита, че принципът за действащо предприятие е 
уместно използван. Направените прогнози за бъдещото развитие на Групата, са съобразени с 
възможните влияния върху търговската му дейност и индикират, че Групата би следвало да 
продължи обичайната си дейност, без да се предприемат съществени промени в нея. 
 

3. Промени в счетоводната политика 

3.1. Нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които са влезли в сила от 1 януари 
2019 г. 

Дружеството прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, разработени и 
публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които имат ефект върху 
финансовия отчет на Дружеството и са задължителни за прилагане от годишния период, започващ 
на 1 януари 2019 г.: 

МСФО 16 Лизинг в сила от 1 януари 2019 г., приет от ЕС 
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Този стандарт заменя указанията на МСС 17 Лизинг и въвежда значителни промени в отчитането на 
лизинги особено от страна на лизингополучателите. 

Съгласно МСС 17 от лизингополучателите се изискваше да направят разграничение между 
финансов лизинг (признат в баланса) и оперативен лизинг (признат извънбалансово).  

МСФО 16 въвежда нови изисквания за признаването, оценяването и оповестяването на лизинговите 
договори във финансовите отчети, включително премахване на разграничаването на лизинговите 
договори при лизингополучателите на оперативен и финансов и признаването на почти всички 
лизингови договори в отчета за финансовото състояние.  

МСФО 16 изисква лизингополучателите да признават лизингово задължение, отразяващо бъдещите 
лизингови плащания и „право на ползване на актив“ за почти всички лизингови договори. СМСС е 
включил право на избор за някои краткосрочни лизинги и лизинги на малоценни активи, като това 
изключение се прилага само за лизингополучателите.  

Дружеството не е лизингополучател по лизингови договори, поради което въвеждането на МСФО 16 
няма отражение във финансовия отчет. 

Следващите изменения, влезли в сила от 1 януари 2019 г., които не оказват съществено влияние 
върху финансовите отчети на Дружеството са следните: 

КРМСФО 23 Несигурност при данъчното третиране на дохода;  
МСФО 9 Предплащания с отрицателно компенсиране (Изменения на МСФО 9); 
МСС 28 Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия (изменения на МСС 28); 
Изменението пояснява, че дружествата следва да отчитат дългосрочни участия в асоциирани и 
съвместни предприятия, за които не се прилага метода на собствения капитал, съгласно 
изискванията на МСФО 9.  
Годишни подобрения на цикъла на МСФО 2015-2017; 
МСС 19 Доходи на наети лица (изменен) – Промяна в плана, съкращаване или уреждан. 

3.2. Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се 
прилагат от по-ранна дата от Групата 

Промените са свързани със следните стандарти: 

• МСФО 17 Застрахователни договори 
• МСФО 14 Отсрочени сметки при регулирани цени в сила от 1 януари 2016 г., все още не е приет от 

ЕС 
• Дефиниция на бизнес (изменения на МСФО 3) 

• Дефиниция на материал (изменения на МСС 1 и МСС 8) 
• Концептуална рамка за финансово отчитане и изменения на позоваванията към нея 
Не се очаква тези изменения да имат значително влияние върху финансовите отчети на 
Дружеството в периода на първоначално прилагане и следователно оповестяванията не са 
направени. 
 

4. Счетоводна политика 

4.1. Общи положения 

Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на този консолидиран финансов 
отчет, cа представени по-долу. 

Конcолидираният финансов отчет е изготвен при cпазване на принципите за оценяване на 
отделните видове активи, паcиви, приходи и разходи, cъглаcно МCФО. Базите за оценка са 
оповестени подробно по-нататък в счетоводната политика към консолидирания финансов отчет.  

Следва да се отбележи, че при изготвянето на представения консолидиран финансов отчет са 
използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки че те са базирани на информация, 
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предоставена на ръководството към датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет, 
реалните резултати могат да се различават от направените оценки и допускания. 

4.2. Представяне на консолидирания финансов отчет 

Конcолидираният финансов отчет е предcтавен в съответствие c МCC 1 Предcтавяне на финанcови 
отчети (ревизиран 2007 г.).  

Групата прие да представя консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен 
доход в единен отчет. 

В консолидирания отчет за финанcовото cъcтояние cе предcтавят два cравнителни периода, когато 
Групата: 

а) прилага cчетоводна политика ретроcпективно; 

б) преизчиcлява ретроcпективно позиции в консолидирания финанcов отчет; или 

в) преклаcифицира позиции в консолидирания финанcов отчет. 

и това има съществен ефект върху информацията в консолидирания отчет за финансовото 
състояние към началото на предходния период. 

През 2019 г. нито едно от горепосочените условия не е на лице и поради това консолидираният 
финансов отчет на Групата е представен с един сравним период. 

4.3. База за консолидация 

Във финансовия отчет на Групата са конcолидирани финанcовите отчети на предприятието майка и 
всички дъщерни предприятия към 31 декември 2019 г. Дъщерни предприятия са всички 
предприятия, които се намират под контрола на компанията майка. Налице е контрол, когато 
компанията майка е изложена на, или има права върху, променливата възвръщаемост от своето 
участие в предприятието, в което е инвестирано, и има възможност да окаже въздействие върху 
тази възвръщаемост посредством своите правомощия върху предприятието, в което е инвестирано. 
Всички дъщерни предприятия имат отчетен период, приключващ към 31 декември. 

Всички вътрешногрупови сделки и салда cе елиминират, включително нереализираните печалби и 
загуби от транзакции между дружества в Групата. Когато нереализираните загуби от 
вътрешногрупови продажби на активи cе елиминират, съответните активи cе тестват за обезценка 
от гледна точка на Групата. Cумите, представени във финансовите отчети на дъщерните 
предприятия cа коригирани, където е необходимо, за да cе осигури съответствие cъc счетоводната 
политика, прилагана от Групата. 

Печалба или загуба и друг всеобхватен доход на дъщерни предприятия, които cа придобити или 
продадени през годината, cе признават от датата на придобиването, или съответно до датата на 
продажбата им. 

Неконтролиращите участия като част от собствения капитал представлява делът от печалбата или 
загубата и нетните активи на дъщерното предприятие, които не cе притежават от Групата. Общият 
всеобхватен доход или загуба на дъщерното предприятие се отнася към собствениците на 
предприятието майка и неконтролиращите участия на базата на техния относителен дял в 
собствения капитал на дъщерното предприятие. 

Ако Групата загуби контрол над дъщерното предприятие, всякаква инвестиция, задържана в 
бившето дъщерно предприятие, се признава по справедлива стойност към датата на загубата на 
контрол, като промяната в балансовата стойност се отразява в печалбата или загубата. 
Справедливата стойност на всяка инвестиция, задържана в бившето дъщерно предприятие към 
датата на загуба на контрол се счита за справедлива стойност при първоначално признаване на 
финансов актив в съответствие с МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване“ или, 
където е уместно, за себестойност при първоначално признаване на инвестиция в асоциирано или 
съвместно контролирано предприятие. В допълнение всички суми, признати в друг всеобхватен 
доход по отношение на това дъщерно предприятие, се отчитат на същата база, както би било 
необходимо, ако Групата директно се е била освободила от съответните активи или пасиви (напр. 
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рекласифицирани в печалбата или загубата или отнесени директно в неразпределената печалба 
съгласно изискванията на съответния МСФО). 

Печалбата или загубата от отписването на инвестиция в дъщерно предприятие представлява 
разликата между сумата от справедливата стойност на полученото възнаграждение и 
справедливата стойност на всяка задържана инвестиция в бившето дъщерно предприятие и 
балансовата сума на активите (включително репутация) и пасивите на дъщерното предприятие и 
всякакво не контролиращо участие. 

4.4. Сделки с неконтролиращи участия  

Промени в дела на Групата в собствения капитал на дъщерно дружество, които не водят до загуба 
на контрол, се третират като транзакции със собственици на Групата. Отчетните стойности на дела 
на Групата и на не контролиращите участия се коригират с цел отразяването на промяната на 
относителния им дял в капитала на дъщерното дружество. Всяка разлика между сумата, с която са 
променени не контролиращите участия, и справедливата стойност на полученото или платено 
възнаграждение, се признава директно в собствения капитал и се отнася към собствениците на 
предприятието - майка. 

4.5. Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия  

Съвместно предприятие е договорно споразумение, по силата на което Групата и други независими 
страни се заемат със стопанска дейност, която подлежи на съвместен контрол и страните 
притежаващи съвместен контрол върху предприятието имат право на нетните активи на 
предприятието. Инвестициите в съвместни предприятия се отчитат по метода на собствения 
капитал. 

Асоциирани са тези предприятия, върху които Групата е в състояние да оказва значително влияние, 
но които не са нито дъщерни предприятия, нито съвместно контролирани предприятия. 
Инвестициите в асоциирани предприятия се признават първоначално по себестойност, а 
впоследствие се отчитат по метода на собствения капитал. В себестойността на инвестицията се 
включват разходите по нейното придобиване. 

Репутация или корекции в справедливата стойност на дела на Групата в асоциираното 
предприятие, се включва в стойността на инвестицията. 

Всички последващи промени в размера на участието на Групата в собствения капитал на 
асоциираното предприятие се признават в балансовата стойност на инвестицията. Промени, 
дължащи се на печалбата или загубата, реализирана от асоциираното предприятие, се отразяват в 
консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Печалба от 
инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал”. Тези промени включват последваща 
амортизация или обезценка на определената при придобиването справедлива стойност на активи и 
пасиви на асоциираното предприятие. 

Промените в другия всеобхватен доход на асоциираното предприятие, както и в позиции, признати 
директно в собствения капитал на асоциираното предприятие, се признават съответно в другия 
всеобхватен доход или в собствения капитал на Групата. В случаите, в които делът на Групата в 
реализираните загуби на асоциираното предприятие надвиши размера на участието й в 
асоциираното предприятие, включително и необезпечените вземания, Групата не признава своя 
дял в по-нататъшните загуби на асоциираното предприятие, освен ако Групата няма поети 
договорни или фактически задължения или е извършила плащания от името на асоциираното 
предприятие. Ако впоследствие асоциираното предприятие реализира печалби, Групата признава 
своя дял дотолкова, доколкото делът на печалбата надвиши натрупания дял на загубите, които не 
са били признати по-рано. 

Нереализираните печалби и загуби от транзакции между Групата и нейните асоциирани и 
съвместни предприятия се елиминират до размера на дела на Групата в тези предприятия. Когато 
се елиминират нереализирани загуби от продажби на активи, съответните активи се тестват за 
обезценка от гледна точка на Групата. 
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Сумите, отразени във финансовите отчети на асоциираните и съвместни предприятия, са 
преизчислени, където е необходимо, за да се осигури съответствие със счетоводната политика на 
Групата. 

При загуба на значително влияние над асоциирано дружество Групата оценява и признава всяка 
запазена инвестиция в него по справедлива стойност. Всяка разлика между балансовата стойност 
на инвестицията в асоциираното дружество при загуба на значителното влияние и сумата от 
справедливата стойност на запазеното участие и постъпленията при отписването се признава в 
печалбата или загубата. 

Ако дяловото участие в асоциираното дружество е намалено, но без загуба на значително влияние, 
само пропорционална част от сумите, признати в другия всеобхватен доход, се рекласифицира в 
печалбата или загубата. 

4.6. Сделки в чуждестранна валута 

Сделките в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута на съответното дружество 
от Групата по официалния обменен курс към датата на сделката (обявения фиксинг на Българска 
народна банка). Печалбите и загубите от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези 
сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута към края на отчетния 
период, се признават в печалбата или загубата. 

Непаричните позиции, оценявани по историческа цена в чуждестранна валута, се отчитат по 
обменния курс към датата на сделката (не са преоценени). Непаричните позиции, оценявани по 
справедлива стойност в чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс към датата, на която е 
определена справедливата стойност. 

Функционалната валута на отделните дружества от Групата не е променяна в рамките на отчетния 
период. 

При консолидация всички активи и пасиви се преизчисляват в български лева по заключителния 
курс към датата на консолидирания финансов отчет. Приходите и разходите са преизчислени във 
валутата на представяне на Групата по средния курс за отчетния период. Валутните курсови 
разлики водят до увеличение или намаление на другия всеобхватен доход и се признават в резерва 
от преизчисления в собствения капитал. 

4.7. Отчитане по сегменти 

Ръководството определя оперативните сегменти на базата на основните продукти и услуги, които 
предлага Групата. 

Групата има два основни бизнес сегмента – „Транспортна и пристанищна дейност“ и 
„Производствена дейност“. Дейността на сегмент „Транспортна и пристанищна дейност“ включва: 
превоз на товари по воден път и комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, морски и 
навигационни услуги, буксирна дейност, включително и извършване на пристанищна услуга 
буксировка, влачене или тласкане на кораби, агентиране, чартиране и фрахтоване на кораби, 
опериране на кораби, спедиторска и комплексна транспортна дейност в страната и чужбина и 
дейност като пристанищен оператор. Сегмент „Производствена дейност“ включва производство на 
палубни кранове, механизми на корпуси, надстройки, стоманени конструкции, оборудване и друга 
машиностроителна продукция, ремонт на селскостопанска техника. 

Всеки от тези оперативни сегменти се управлява отделно, тъй като за всяка продуктова линия се 
използват различни технологии, ресурси и маркетингови подходи. Всички сделки между сегментите 
се осъществяват по цени на съответстващи сделки между независими страни. 

При отчитането по сегменти според МСФО 8 Оперативни сегменти Групата прилага политика на 
оценяване, съответстваща на политиката на оценяване, използвана в консолидирания финансов 
отчет. 

Освен това, активите на Групата, които не се отнасят директно към дейността на някой от 
сегментите, не се разпределят по сегменти. През представените отчетни периоди не са 
идентифицирани такива активи. 
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Информацията относно резултатите на отделните сегменти, която cе преглежда регулярно от 
лицата, отговорни за вземане на оперативни решения, не включва ефектите от единични 
неповторяеми събития. Финансовите приходи и разходи не се включват в резултатите на 
оперативните сегменти, които редовно се преглеждат от лицата, отговорни за вземане на 
оперативни решения. 

Не са настъпили промени в методите за оценка, използвани за определяне на печалбата или 
загубата на сегментите в предходни отчетни периоди. Не се прилага асиметрично разпределение 
между сегментите. 

4.8. Приходи 

Приходите включват приходи от продажба на услуги, продукция, други приходи и финансови 
приходи. Приходите са представени в пояснения 23, 24, 25, 29. 

Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на получаване 
възнаграждение, като не се включват данък добавена стойност, всички търговски отстъпки и 
количествени рабати, направени от Групата. 

Приходът се признава, когато са изпълнени следните условия: 

• Сумата на прихода може да бъде надеждно оценена. 
• Вероятно е икономическите изгоди от сделката да бъдат получени; 
• Направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени, могат надеждно да 

бъдат оценени; 
• Критериите за признаване, които са специфични за всяка отделна дейност на Групата, са 

изпълнени. Те са определени в зависимост от продуктите или услугите, предоставени на 
клиента, и на договорните условия, както са изложени по-долу. 

4.8.1.  Продажба на материални запаси 

Продажбата на материални запаси включва продажба на продукция, материали. Приход се 
признава, когато Групата е прехвърлила на купувача значимите ползи и рискове от собствеността 
на предоставените материални запаси. Счита се, че значимите рискове и ползи са прехвърлени на 
купувача, когато клиентът е приел материалните запаси без възражение. 

4.8.2.  Предоставяне на услуги 

Услугите, предоставяни от Групата, включват: товарни превози, фериботна дейност, реморкаж, 
наем на плавателни съдове, ремонтни дейности, пристанищни, производствени и други услуги.  

4.8.3.  Приходи от лихви 

Приходите от лихви се отчитат текущо по метода на ефективния лихвен процент.  

4.9. Оперативни разходи 

Оперативните разходи се признават в печалбата или загубата при ползването на услугите или на 
датата на възникването им в съответствие с принципите на начисляване и съпоставимост.  

4.10. Разходи за лихви и разходи по заеми 

Разходите за лихви се отчитат текущо по метода на ефективния лихвен процент. 

Разходите по заеми основно представляват лихви по заемите на Групата. Всички разходи по заеми, 
които директно могат да бъдат отнесени към закупуването, строителството или производството на 
един отговарящ на условията актив, се капитализират през периода, в който се очаква активът да 
бъде завършен и приведен в готовност за използване или продажба. Останалите разходи по заеми 
се признават като разход за периода, в който са възникнали, в консолидирания отчет за печалбата 
или загубата и другия всеобхватния доход на ред „Финансови разходи“.  

4.11. Нематериални активи 

Нематериалните активи включват софтуер, права върху индустриална собственост, подобрения на 
наети активи и други нематериални активи. Те се отчитат по цена на придобиване, включваща 
всички платени мита, невъзстановими данъци и направените преки разходи във връзка с подготовка 



Параходство Българско речно плаване АД                                               14 
Консолидиран финансов отчет  
31 декември 2019 г.   
 

 

на актива за експлоатация, при което капитализираните разходи се амортизират въз основа на 
линейния метод през оценения срок на полезен живот на активите, тъй като се счита, че той е 
ограничен. При придобиване на нематериален актив в резултат на бизнес комбинация 
себестойността му е равна на справедливата стойност в деня на придобиването. 
 
Последващото оценяване се извършва по цена на придобиване, намалена с натрупаните 
амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в 
консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за съответния 
период.  
 
Последващите разходи, които възникват във връзка с нематериалните активи след първоначалното 
им признаване, се признават в консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход в периода на тяхното възникване, освен ако благодарение на тях активът може 
да генерира повече от първоначално предвидените бъдещи икономически ползи и тези разходи 
могат надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. Ако тези условия са изпълнени, 
разходите се добавят към себестойността на актива. 
 
Остатъчната стойност и полезният живот на нематериалните активи се преценяват от 
ръководството на Групата към всяка отчетна дата. 
 
Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен срок на 
годност на отделните активи, както следва: 
 

• Софтуер                                2 - 5 години 
• Права върху индустриална собственост           30 - 35 години 
• Подобрения по наети активи               24 - 33 години 
• Други                   3 – 33 години 

Разходите за амортизация са включени в консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход на ред „Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи”. 

Печалбата или загубата от продажбата на други нематериални активи се определя като разлика 
между постъпленията от продажбата и балансовата стойност на активите и се отразява в 
консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Печалба от 
продажба на нетекущи активи”. 

Избраният праг на същественост за другите нематериални активи на Групата е в размер на 500 лв. 

4.12. Имоти, машини и съоръжения  

Имотите, машините и съоръженията се оценяват първоначално по себестойност, включваща 
цената на придобиване, както и всички преки разходи за привеждането на актива в работно 
състояние.  

Последващото оценяване на имотите, машините и съоръженията се извършва по цена на 
придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки 
се отчитат като разход и се признават в консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход за съответния период.  

Последващите разходи, свързани с определен актив от имоти, машини и съоръжения, се прибавят 
към балансовата сума на актива, когато е вероятно Групата да има икономически ползи, 
надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други 
последващи разходи се признават за разход за периода, в който са направени. 

Остатъчната стойност и полезният живот на имоти, машини и съоръжения се преценяват от 
ръководството към всяка отчетна дата. 

Имоти, машини и съоръжения, придобити при условията на финансов лизинг, се амортизират на 
база на очаквания полезен срок на годност на подобни собствени активи на Групата, или на база на 
лизинговия договор, ако неговият срок е по-кратък.  

Амортизацията на имоти, машини и съоръжения се изчислява, като се използва линейният метод 
върху оценения полезен живот на отделните групи активи, както следва: 
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• Сгради                 11 - 61 години 
• Mашини и оборудване        3 - 28 години 
• Транспортни средства        4 - 71 години 
• Съоръжения         3 - 30 години 
• Други          2 -   7 години 

Разходите за амортизация са включени в консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход на ред „Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи”. 

Печалбата или загубата от продажба на актив от имоти, машини и съоръжения се определя като 
разлика между постъпленията от продажбата и балансовата стойност на актива и се признава в 
консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред 
„(Загуба)/Печалба от продажба на нетекущи активи”. 

Избраният праг на същественост за имоти, машини и съоръжения на Групата е в размер на 500 лв. 

4.13. Отчитане на лизинговите договори 

Дружествата от Групата като лизингополучател 

В началото на договора Дружество от Групата преценява дали договорът представлява или 
съдържа елементи на лизинг. Даден договор представлява или съдържа елементи на лизинг, ако по 
силата на този договор се прехвърля 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 правото на контрол над използването на определен актив за даден период от време, 
Дружеството от Групата преценява дали, през целия период на ползване то има: 

а) правото да получава по същество всички икономически ползи от използването на определения 
актив; както и 

б) правото да ръководи използването на определения актив. 

Дружеството от Групата определя срока на лизинговия договор като неотменим период на лизинга, 
заедно с: 

а) периодите, по отношение на които съществува опция за удължаване на лизинговия договор, ако 
е достатъчно сигурно, че лизингополучателят ще упражни тази опция; както и 

б) периодите, по отношение на които съществува опция за прекратяване на лизинговия договор, ако 
е достатъчно сигурно, че лизингополучателят ще упражни тази опция. 

При оценката на това дали е достатъчно сигурно, че ще упражни опцията да удължи или няма да 
упражни опцията да прекрати срока на лизинга, Дружеството от Групата взема предвид всички 
факти и обстоятелства, които създават икономически стимул за лизингополучателя да упражни 
опцията да удължи или да не упражни опцията да прекрати срока на лизинга. 

Признаване 

На началната дата Дружеството от Групата признава актива с право на ползване и пасива по 
лизинга. 

Първоначална оценка на актива с право на ползване 

На началната дата Дружеството от Групата оценява актива с право на ползване по цена на 
придобиване. Цената на придобиване на актива с право на ползване обхваща: 

а) размера на първоначалната оценка на пасива по лизинга; 

б) лизинговите плащания, извършени към или преди началната дата, минус получените стимули по 
лизинга; 

в) първоначалните преки разходи, извършени от лизингополучателя; и 

г) оценка на разходите, които лизингополучателят ще направи за демонтаж и преместване на 
основния актив, възстановяване на обекта, на който активът е разположен, или възстановяване на 
основния актив в състоянието, изисквано съгласно реда и условията на лизинговия договор, освен 
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ако тези разходи са направени за производството на материални запаси. Задължението за тези 
разходи се поема от лизингополучателя към началната дата или, вследствие използването на 
основния актив, през определен период. 

Първоначална оценка на пасива по лизинга 

На началната дата Дружествата от Групата оценяват пасива по лизинга по настоящата стойност на 
лизинговите плащания, които не са изплатени към тази дата. Лизинговите плащания се дисконтират 
с лихвения процент, заложен в лизинговия договор, ако този процент може да бъде непосредствено 
определен. Ако този процент не може да бъде непосредствено определен, Дружествата от Групата 
използват своя диференциален лихвен процент. 

На началната дата лизинговите плащания, включени в оценката на пасива по лизинга, обхващат 
следните плащания за правото на ползване на основния актив по време на срока на лизинговия 
договор, които не са платени към началната дата: 

а) фиксирани плащания минус подлежащите на получаване стимули по лизинга; 

б) променливи лизингови плащания, зависещи от индекс или процент, които са оценени според 
стойността на индекса или процента към началната дата; 

в) суми, които се очаква да бъдат дължими от лизингополучателя по гаранциите за остатъчна 
стойност; 

г) цената на упражняване на опция за покупка, ако е достатъчно сигурно, че лизингополучателят ще 
упражни тази опция; и 

д) плащания на санкции за прекратяване на лизинговия договор, ако в срока на лизинговия договор 
е отразено упражняването на опция за прекратяването на договора от страна на 
лизингополучателя. 

Последваща оценка на актива с право на ползване 

След началната дата лизингополучателят оценява актива с право на ползване посредством модел 
на цената на придобиване. Прилагайки модела на цената на придобиване, Дружествата от Групата 
оценяват актива с право на ползване по цена на придобиване: 

а) минус всички натрупани амортизации и всички натрупани загуби от обезценка; и 

б) коригиран спрямо всяка преоценка на пасива по лизинга, отразяваща преоценките или 
измененията на лизинговия договор или отразяваща коригираните фиксирани по същество 
лизингови плащания.  

Дружествата от Групата прилагат линеен метод за амортизация по отношение на актива с право на 
ползване за периода от началото на лизинга до края на полезния живот на актива с право на 
ползване или края на срока на лизинга 

Последваща оценка на пасива по лизинга 

След началната дата Дружествата от Групата оценяват пасива по лизинга като: 

а) увеличават балансовата стойност, за да отразят лихвата по пасива по лизинга; 

б) намаляват балансовата стойност, за да се отразят извършените лизингови плащания; и 

в) преоценяват балансовата стойност, за да отразят преоценките или измененията на лизинговия 
договор, или да отразят коригираните фиксирани по същество лизингови плащания. 

Лихвата по пасива по лизинга за всеки период през срока на лизинговия договор е сумата, която се 
получава, ако към остатъчното салдо на пасива по лизинга бъде приложен постоянен лихвен 
процент за периода.  

След началната дата Дружествата от Групата преоценяват пасива по лизинга, за да отразят 
промените в лизинговите плащания. Лизингополучателят признава сумата на преоценката на 
пасива по лизинга като корекция на актива с право на ползване. Ако обаче балансовата стойност на 
актива с право на ползване е намалена до нула и има по-нататъшно намаляване в оценката на 
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пасива по лизинга, лизингополучателят признава остатъчна сума на преоценката в печалбата или 
загубата. 

Всяко Дружество от Групата е избрало да не прилага изискванията за признаване на МСФО 16 по 
отношение на отчитането на краткосрочните лизинги и лизингите на активи с ниска стойност. 
Вместо признаване на актив за право на ползване и задължение за лизинг, плащанията във връзка 
с тях се признават като разход в печалбата или загубата на линейна база през срока на лизинга. 

В отчета за финансовото състояние активите с право на ползване са включени в „имоти, машини и 
оборудване“, а лизинговите пасиви са включени в търговски и други задължения. 

Дружествата от Групата като лизингодател 

Активите, отдадени по оперативни лизингови договори, се отразяват в отчета за финансовото 
състояние на Дружествата от Групата и се амортизират в съответствие с амортизационната 
политика, възприета по отношение на подобни активи на Дружеството от Групата, и изискванията 
на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения или МСС 38 Нематериални активи. Доходът от 
оперативни лизингови договори се признава директно като приход в отчета за печалбата или 
загубата и другия всеобхватен доход за съответния отчетен период.  

4.14. Тестове за обезценка на нематериални активи, имоти, машини и съоръжения и 
инвестиционни имоти 

При изчисляване на размера на обезценката Групата дефинира най-малката разграничима група 
активи, за която могат да бъдат определени самостоятелни парични потоци (единица, генерираща 
парични потоци). В резултат на това някои от активите подлежат на тест за обезценка на 
индивидуална база, а други - на база на единица, генерираща парични потоци.  

Всички активи или единици, генериращи парични потоци, се тестват за обезценка, когато събития 
или промяна в обстоятелствата индикират, че тяхната балансова стойност не може да бъде 
възстановена. 

За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден актив или 
единица, генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност, която е по-високата 
от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден актив, и неговата стойност 
в употреба. За да определи стойността в употреба, ръководството на Групата изчислява очакваните 
бъдещи парични потоци за всяка единица, генерираща парични потоци, и определя подходящия 
дисконтов фактор с цел калкулиране на настоящата стойност на тези парични потоци. Данните, 
използвани при тестването за обезценка, се базират на последния одобрен бюджет на Групата, 
коригиран при необходимост с цел елиминиране на ефекта от бъдещи реорганизации и значителни 
подобрения на активи. Дисконтовите фактори се определят за всяка отделна единица, генерираща 
парични потоци, и отразяват съответния им рисков профил, оценен от ръководството на Групата. 

Загубите от обезценка на единица, генерираща парични потоци, се разпределят в намаление на 
балансовата стойност на активите от единицата, пропорционално на балансовата им стойност. За 
активите на Групата ръководството преценява последващо дали съществуват индикации за това, че 
загубата от обезценка, призната в предходни години, може вече да не съществува или да е 
намалена. Обезценка, призната в предходен период, се възстановява, ако възстановимата стойност 
на единицата, генерираща парични потоци, надвишава нейната балансова стойност. 

4.15. Инвестиционни имоти 

Модел на цената на придобиване.  

Групата отчита като инвестиционни имоти земя и сгради, които се държат за получаване на приходи 
от наем и/или за увеличение на капитала, по модела на цената на придобиване. 

Инвестиционните имоти се оценяват първоначално по себестойност, включваща покупната цена и 
всички разходи, които са пряко свързани с инвестиционния имот, например хонорари за правни 
услуги, данъци по прехвърляне на имота и други разходи по сделката. 

След първоначалното им признаване инвестиционните имоти се отчитат по тяхната себестойност, 
намалена с всички натрупани амортизации и загуби от обезценка.  
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Последващите разходи, свързани с инвестиционни имоти, които вече са признати в консолидирания 
финансов отчет на Групата, се прибавят към балансовата стойност на имотите, когато е вероятно 
Групата да получи бъдещи икономически ползи, надвишаващи първоначално оценената стойност 
на съществуващите инвестиционни имоти. Всички други последващи разходи се признават за 
разход в периода, в който са възникнали.  

Групата отписва инвестиционните си имоти при продажбата им или при трайното им изваждане от 
употреба, в случай че не се очакват никакви икономически изгоди от тяхното освобождаване. 
Печалбите или загубите, възникващи от изваждането им от употреба или тяхната продажба, се 
признават в консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход и се 
определят като разлика между нетните постъпления от освобождаването на актива и балансовата 
му стойност.  

Амортизацията на инвестиционните имоти се изчислява, като се използва линейният метод върху 
оценения полезен живот на активите, класифицирани като инвестиционни имоти, който е между 1 и 
61 години. 

Приходите от наем и оперативните разходи, свързани с инвестиционни имоти, се представят в 
консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход съответно на ред 
„Приходи” и ред „Други разходи”, и се признават, както е описано в пояснение 4.8 и пояснение 4.9. 

4.16. Финансови инструменти 

Финансов инструмент е всеки договор, който поражда едновременно както финансов актив в едно 
предприятие, така и финансов пасив или инструмент на собствения капитал в друго предприятие.  

Признаване и отписване 

Финансовите активи и финансовите пасиви се признават, когато Дружествата от Групата станат 
страна по договорните условия на финансовия инструмент. 

Финансовите активи се отписват, когато договорните права върху паричните потоци от финансовия 
актив изтичат или когато финансовият актив и по същество всички рискове и изгоди се прехвърлят. 

Финансовите пасиви се отписват, когато задължението, посочено в договора, е изпълнено, е 
отменено или срокът му е изтекъл. 

Класификация и първоначално оценяване на финансови активи 

Първоначално финансовите активи се отчитат по справедлива стойност, коригирана с разходите по 
сделката, с изключение на финансовите активи по справедлива стойност през печалбата или 
загубата и търговските вземания, които не съдържат съществен финансов компонент. 
Първоначалната оценка на финансовите активи по справедлива стойност през печалбата или 
загубата не се коригира с разходите по сделката, които се отчитат като текущи разходи. 
Първоначалната оценка на търговските вземания, които не съдържат съществен финансов 
компонент представлява цената на сделката съгласно МСФО 15. 

Класификацията на финансовите активи на Дружествата от Групата се определя на базата на 
следните две условия: 

• бизнес моделът на съответното Дружеството за управление на финансовите активи; 

• характеристиките на договорните парични потоци на финансовия актив. 

Финансовите активи и финансовите пасиви се оценяват последващо, както е посочено по-долу. 

4.16.1. Финансови активи 

В зависимост от начина на последващо отчитане, финансовите активи съгласно МСФО 9 се 
класифицират в една от следните категории: 

- дългови инструменти по амортизирана стойност; 

- финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата; 

- финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход или без рекласификация 
в печалбата или загубата в зависимост дали са дългови или капиталови инструменти.  
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Дългови инструменти по амортизирана стойност  

Финансовите активи се оценяват по амортизирана стойност, ако активите изпълняват следните 
критериии не са определени за оценяване по справедлива стойност през печалбата и загубата: 

• Дружествата от Групата управляват активите в рамките на бизнес модел, чиято цел е да 
държи финансовите активи и да събира техните договорни парични потоци; 

• 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. 

Тази категория включва недеривативни финансови активи като заеми и вземания с фиксирани или 
определими плащания, които не се котират на активен пазар. След първоначалното признаване те 
се оценяват по амортизирана стойност с използване на метода на ефективната лихва. 
Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от него е несъществен.  

Дружествата от Групата класифицират в тази категория всички свои финансови активи - пари и 
паричните еквиваленти, предоставените заеми и търговски и други вземания. 

Търговските вземания са суми, дължими от клиенти за продадени стоки или услуги, извършени 
инцидентно в хода на стопанската дейност. Обикновено те се дължат за уреждане в кратък срок и 
са сравнително бързо ликвидни.  

Обезценка на финансовите активи 

Прилага се модела за „очакваните кредитни загуби“. 

Признаването на кредитни загуби вече не зависи от настъпването на събитие с кредитна загуба. 
Вместо това се разглежда по-широк спектър от информация при оценката на кредитния риск и 
оценяването на очакваните кредитни загуби, включително минали събития, текущи условия, 
разумни и поддържащи прогнози, които влияят върху очакваната събираемост на бъдещите 
парични потоци на инструмента.  

При прилагането на тази подход, насочен към бъдещето, се прави разграничение между: 

• финансови инструменти, чието кредитното качество не се е влошило значително спрямо 
момента на първоначалното признаване или имат нисък кредитен риск (фаза 1)  

Тук се включват стабилни финансови активи, които не са в просрочие и се очаква да бъдат 
обслужвани съгласно техните договорни условия и за които няма признаци за увеличен кредитен 
риск.  

• финансови инструменти, чието кредитното качество се е влошило значително спрямо 
момента на първоначалното признаване или на които кредитния риск не е нисък (фаза 2) 

Тук се включват активи, за които от момента на първоначално признаване е настъпило влошаване 
на кредитното им качество, но то не трябва да се свързва с индивидуално обезценяване на 
конкретни активи (настъпили са събития, пряко свързани с възможни бъдещи загуби по портфейла, 
но не и по конкретни кредити). 

 • (Фаза 3) обхваща финансови активи, които имат обективни доказателства за обезценка към 
отчетната дата.  

Тук се включват активи, за всеки от които в бъдеще се очакват загуби. Настъпило е влошаване на 
кредитното качество, но това влошаване е свързано с конкретни активи. На тази фаза очакваните 
кредитни загуби ще се създават за целия оставащ срок на кредита, но загубите ще се оценяват не 
на портфейлна основа, а индивидуално по конкретни кредити.  

12-месечни очаквани кредитни загуби се признават за всички финансови активи във фаза 1, докато 
очакваните загуби за целия срок на финансовите инструменти се признават за финансовите активи 
във фаза 2 и фаза 3. Очакваните кредитни загуби се определят като разликата между всички 
договорни парични потоци, които се дължат на Дружеството и паричните потоци, които то 
действително очаква да получи („паричен недостиг“). Тази разлика е дисконтирана по 
първоначалния ефективен лихвен процент (или с коригирания спрямо кредита ефективен лихвен 
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процент). Изчисляването на очакваните кредитни загуби се определя на базата на вероятностно 
претеглената приблизителна оценка на кредитните загуби през очаквания срок на финансовите 
инструменти. 

Търговски и други вземания 

Дружествата от Групата използват опростен подход при последващо отчитане на търговските и 
други вземания и признава загуба от обезценка в размер на очакваните кредитни загуби за целия 
срок на финансовия актив. Те представляват очакваният недостиг в договорните парични потоци, 
като се има предвид възможността за неизпълнение във всеки момент от срока на финансовия 
инструмент. Дружествата от Групата използват своя натрупан опит, външни показатели и 
информация в дългосрочен план, за да изчислят очакваните кредитни загуби според възрастовата 
структура на вземанията като ползва т.нар. „матрица на провизиите“. 

4.16.2. Финансови пасиви 

Финансовите пасиви на Дружествата от Групата включват заеми, търговски и други задължения.  

Финансовите пасиви се признават, когато съществува договорно задължение за плащане на 
парични суми или друг финансов актив на друго предприятие или договорно задължение за 
размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни условия. 
Всички разходи, свързани с лихви, и промени в справедливата стойност на финансови инструменти, 
ако има такива, се признават в печалбата или загубата на ред „Финансови разходи” или „Финансови 
приходи”. 

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. 

Банковите заеми са взети с цел подпомагане на дейността на Дружествата от Групата. Те са 
отразени в консолидирания отчета за финансовото състояние на Групата, нетно от разходите по 
получаването на заемите. Финансови разходи като премия, платима при уреждане на дълга или 
обратното му изкупуване, и преки разходи по сделката се отнасят в отчета за печалбата или 
загубата и другия всеобхватен доход на принципа на начислението, като се използва методът на 
ефективния лихвен процент, и се прибавят към преносната стойност на финансовия пасив до 
степента, в която те не се уреждат към края на периода, в който са възникнали. 

Търговските задължения се признават първоначално по номинална стойност и впоследствие се 
оценяват по амортизирана стойност, намалена с плащания по уреждане на задължението. 

Дивидентите, платими на акционерите, се признават, когато дивидентите са одобрени на общото 
събрание на акционерите. 

4.17. Материални запаси 

Материалните запаси включват горива, смазочни материали, продукция, незавършено 
производство, резервни части и други материали. В себестойността на материалните запаси се 
включват директните разходи по закупуването или производството им, преработката и други преки 
разходи, свързани с доставката им, както и част от общите производствени разходи, определена на 
базата на нормален производствен капацитет. Финансовите разходи не се включват в стойността на 
материалните запаси. Към края на всеки отчетен период материалните запаси се оценяват по по-
ниската от себестойността им и тяхната нетна реализуема стойност. Сумата на всяка обезценка на 
материалните запаси до нетната им реализуема стойност се признава като разход за периода на 
обезценката.  

Нетната реализуема стойност представлява очакваната продажна цена на материалните запаси, 
намалена с очакваните разходи по продажбата. В случай че материалните запаси са били вече 
обезценени до нетната им реализуема стойност и в последващ отчетен период се окаже, че 
условията довели до обезценката не са вече налице, то се възприема новата им нетна реализуема 
стойност. Сумата на възстановяването може да бъде само до размера на балансовата стойност на 
материалните запаси преди обезценката. Сумата на обратно възстановяване на стойността на 
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материалните запаси се отчита като намаление на разходите за материали за периода, в който 
възниква възстановяването.  

Групата определя разходите за материални запаси, като използва метода среднопретеглена 
стойност.  

При продажба на материалните запаси тяхната балансова стойност се признава като разход в 
периода, в който е признат съответният приход. 

4.18. Данъци върху дохода 

Разходите за данъци, признати в печалбата или загубата, включват сумата на отсрочените и текущи 
данъци, които не са признати в другия всеобхватен доход или директно в собствения капитал. 

Текущите данъчни активи и/или пасиви представляват тези задължения към или вземания от 
данъчните институции, отнасящи се за текущи или предходни отчетни периоди, които не са платени 
към датата на консолидирания финансов отчет. Текущият данък е дължим върху облагаемия доход, 
който се различава от печалбата или загубата в консолидирания финансов отчет. Изчисляването на 
текущия данък е базиран на данъчните ставки и на данъчните закони, които са в сила към края на 
отчетния период. 

Отсрочените данъци се изчисляват по пасивния метод за всички временни разлики между 
балансовата стойност на активите и пасивите и тяхната данъчна основа. Отсрочен данък не се 
предвижда при първоначалното признаване на репутация или при първоначалното признаване на 
актив или пасив, освен ако съответната транзакция не е бизнес комбинация или засяга данъчната 
или счетоводната печалба. Отсрочени данъци за временни разлики, свързани с акции в дъщерни и 
съвместни предприятия не се предвиждат, ако обратното проявление на тези временни разлики се 
контролира от Групата и е вероятно то да не настъпи в близко бъдеще. 

Отсрочените данъчни активи и пасиви не се дисконтират. При тяхното изчисление се използват 
данъчни ставки, които се очаква да бъдат приложими за периода на реализацията им, при условие 
че те са влезли в сила или е сигурно, че ще влезнат в сила към края на отчетния период. 

Отсрочените данъчни пасиви се признават в пълен размер. 

Отсрочени данъчни активи се признават, само ако съществува вероятност те да бъдат усвоени чрез 
бъдещи облагаеми доходи. Относно преценката на ръководството за вероятността за възникване 
на бъдещи облагаеми доходи, чрез които да се усвоят отсрочени данъчни активи, вижте пояснение 
4.23. 

Отсрочени данъчни активи и пасиви се компенсират, само когато Групата има право и намерение 
да компенсира текущите данъчни активи или пасиви от същата данъчна институция. 

Промяната в отсрочените данъчни активи или пасиви се признава като компонент от данъчния 
приход или разход в печалбата или загубата, освен ако те не са свързвани с позиции, признати в 
другия всеобхватен доход или директно в собствения капитал, при което съответният отсрочен 
данък се признава в другия всеобхватен доход или в собствения капитал. 

4.19. Пари и парични еквиваленти 

Парите и паричните еквиваленти се състоят от налични пари в брой, парични средства по банкови 
сметки, депозити до три месеца и парични еквиваленти, които са лесно обръщаеми в конкретни 
парични суми и съдържат незначителен риск от промяна в стойността си.  

4.20. Собствен капитал и резерви  

Акционерният капитал отразява номиналната стойност на емитираните акции на предприятието- 
майка. 

Премийният резерв включва премии, получени при първоначалното емитиране на собствен 
капитал. Всички разходи по сделки, свързани с емитиране на акции, са приспаднати от внесения 
капитал, нетно от данъчни облекчения. 

Другите резерви включват:  

• законови резерви, общи резерви; 
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• резерви от ревалоризация; 
• преоценъчен резерв на нефинансови активи – включва печалби или загуби от преоценки на 

нефинансови активи; 
• резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи – включва актюерски печалби или 

загуби от промени в демографските или финансови предположения. 

Неразпределената печалба включва текущия финансов резултат и натрупаните печалби и 
непокрити загуби от минали години.  

Всички транзакции със собствениците на предприятието-майка се представят отделно в 
консолидирания отчет за собствения капитал. 

4.21. Пенсионни и краткосрочни възнаграждения на служителите 

Групата отчита краткосрочни задължения по компенсируеми отпуски, възникнали поради 
неизползван платен годишен отпуск в случаите, в които се очаква той да бъдат ползван в рамките 
на 12 месеца след датата на отчетния период, през който наетите лица са положили труда, свързан 
с тези отпуски. Краткосрочните задължения към персонала включват заплати, надници, социални 
осигуровки и други задължения. 

Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, след 
като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, Групата е задължена 
да му изплати обезщетение в размер до шест брутни работни заплати. Групата е начислила правно 
задължение за изплащане на обезщетения на наетите лица при пенсиониране в съответствие с 
изискванията на МСС 19 Доходи на наети лица на база на прогнозирани плащания за следващите 
години, дисконтирани към настоящия момент с дългосрочен лихвен процент на безрискови ценни 
книжа. 

Групата дължи пенсионни възнаграждения на служителите си по планове с дефинирани доходи. 
Планове с дефинирани доходи са пенсионни планове, според които се определя сумата, която 
служителят ще получи след пенсиониране, във връзка с времетраенето на услугата и последното 
възнаграждение. 

Задължението, признато в консолидирания отчет за финансовото състояние относно планове с 
дефинирани доходи, представлява настоящата стойност на задължението по изплащане на 
дефинирани доходи към края на отчетния период.  

Ръководството на Групата оценява задължението по изплащане на дефинирани доходи веднъж 
годишно с помощта на независим актюер. Оценката на задълженията е базирана на очаквано ниво 
на инфлацията, ръста на средната работна заплата за страната през последните четири години, 
текучество на персонала и смъртност. Дисконтовите фактори се определят към края на всяка 
година като се взима предвид доходността на висококачествени правителствени облигации, които 
са деноминирани във валутата, в която доходите ще бъдат платени и са с падеж, близък до този на 
съответните пенсионни задължения.  

Актюерските печалби или загуби се признават в другия всеобхватен доход. Нетните разходи за 
лихви, свързани с пенсионните задължения, са включени в консолидирания отчет за печалбата или 
загубата и другия всеобхватен доход на ред „Финансови разходи”. Всички други разходи, свързани с 
разходи за пенсионни възнаграждения на служителите, са включени на ред „Разходи за персонала”. 

Краткосрочните доходи на служителите, включително и полагаемите се отпуски, са включени в 
текущите пасиви на ред „Пенсионни и други задължения към персонала” по недисконтирана 
стойност, която Групата очаква да изплати. 

4.22. Провизии, условни пасиви и условни активи 

Провизиите се признават, когато има вероятност сегашни задължения в резултат от минало 
събитие да доведат до изходящ поток на ресурси от Групата и сумата на задължението може да 
бъде надеждно оценена. Възможно е да съществува несигурност относно срочността или сумата на 
изходящия паричен поток. Сегашно задължение се поражда от наличието на правно или 
конструктивно задължение вследствие на минали събития. Провизии за бъдещи загуби от 
дейността не се признават. 
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Сумата, която се признава като провизия, се изчислява на база най-надеждната оценка на 
разходите, необходими за уреждане на сегашно задължение към края на отчетния период, като се 
вземат в предвид рисковете и несигурността, включително свързани със сегашното задължение. 
Когато съществуват редица подобни задължения, вероятната необходимост от изходящ поток за 
погасяване на задължението се определя, като се отчете групата на задълженията като цяло. 
Провизиите се дисконтират, когато ефектът от времевите разлики в стойността на парите е 
значителен. 

Обезщетения от трети лица във връзка с дадено задължение, които Групата със сигурност ще 
получи, се признават като отделен актив. Възможно е този актив да не надвишава стойността на 
съответната провизия.  

Провизиите се преразглеждат в края на всеки отчетен период и стойността им се коригира, за да се 
отрази най-добрата приблизителна оценка. 

В случаите, в които се счита, че е малко вероятно да възникне изходящ поток на икономически 
ресурси в резултат на текущо задължение, пасив не се признава, освен ако не става въпрос за 
бизнес комбинация. При бизнес комбинация условните задължения се признават при 
разпределянето на цената на придобиване към активите и пасивите, придобити в бизнес 
комбинацията. Условните пасиви следва да се оценяват последващо по по-високата стойност 
между описаната по-горе сравнима провизия и първоначално признатата сума, намалена с 
натрупаната амортизация. 

Вероятни входящи потоци на икономически ползи, които все още не отговарят на критериите за 
признаване на актив, се смятат за условни активи.  

4.23. Значими преценки на ръководството при прилагане на счетоводната политика 

Значимите преценки на ръководството при прилагането на счетоводната политика на Групата, които 
оказват най-съществено влияние върху консолидирания финансов отчет, са описани по-долу. 
Основните източници на несигурност при използването на приблизителните счетоводни оценки са 
описани в пояснение 4.25. 

4.24. Отсрочени данъчни активи 

Оценката на вероятността за бъдещи облагаеми доходи за усвояването на отсрочени данъчни 
активи се базира на последната одобрена бюджетна прогноза, коригирана относно значими 
необлагаеми приходи и разходи и специфични ограничения за пренасяне на неизползвани данъчни 
загуби или кредити. Данъчните норми в различните юрисдикции, в които Групата извършва дейност, 
също се вземат предвид. Ако надеждна прогноза за облагаем доход предполага вероятното 
използване на отсрочен данъчен актив особено в случаи, когато активът може да се употреби без 
времево ограничение, тогава отсроченият данъчен актив се признава изцяло. Признаването на 
отсрочени данъчни активи, които подлежат на определени правни или икономически ограничения 
или несигурност, се преценява от ръководството за всеки отделен случай въз основа на 
специфичните факти и обстоятелства. 

4.25. Несигурност на счетоводните приблизителни оценки 

При изготвянето на консолидирания финансов отчет ръководството прави редица предположения, 
оценки и допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи. 

Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките и допусканията на 
ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително оценените резултати.  

Информация относно съществените предположения, оценки и допускания, които оказват най-
значително влияние върху признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи е 
представена по-долу.  

4.25.1. Обезценка на нефинансови активи  

За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден актив или 
единица, генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност, която е по-високата 
от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден актив, и неговата стойност 
в употреба. За да определи стойността в употреба, ръководството на Групата изчислява очакваните 
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бъдещи парични потоци за всяка единица, генерираща парични потоци, и определя подходящия 
дисконтов фактор с цел калкулиране на настоящата стойност на тези парични потоци. При 
изчисляване на очакваните бъдещи парични потоци ръководството прави предположения относно 
бъдещите брутни печалби. Тези предположения са свързани с бъдещи събития и обстоятелства. 
Действителните резултати могат да се различават и да наложат значителни корекции в активите на 
Групата през следващата отчетна година. 

В повечето случаи при определянето на приложимия дисконтов фактор се прави оценка на 
подходящите корекции във връзка с пазарния риск и рисковите фактори, които са специфични за 
отделните активи. 

През 2019 г. Групата не е претърпяла загуби от обезценка на нетекущи активи. 

4.25.2. Полезен живот на амортизируеми активи 

Ръководството преразглежда полезния живот на амортизируемите активи в края на всеки отчетен 
период. 

Към 31 декември 2019 г. ръководството определя полезния живот на активите, който представлява 
очакваният срок на ползване на активите от Групата. Преносните стойности на активите са 
анализирани в пояснения 9, 10 и 12. Действителният полезен живот може да се различава от 
направената оценка поради техническо и морално изхабяване, предимно на софтуерни продукти и 
компютърно оборудване. 

4.25.3. Материални запаси 

Материалните запаси се оценяват по по-ниската стойност от цената на придобиване и нетната 
реализуема стойност. При определяне на нетната реализуема стойност ръководството взема 
предвид най-надеждната налична информация към датата на приблизителната оценка. Бъдещaта 
реализация на балансовата стойност на материалните запаси е 2 226 хил. лв. (2018 г.: 2 264 лв.). 

4.25.4. Очаквани кредитни загуби 

Кредитните загуби представляват разликата между договорните парични потоци, дължими на 
Групата и всички парични потоци, които тя очаква да получи. Очакваните кредитни загуби от 
обезценка са обект на анализ, оценка и калкулация от страна на Ръководството. Преценките се 
основата на базата на множество фактори, като: възрастов анализ на вземанията, исторически опит 
за нивото на отписване на несъбираеми вземания, както и анализ на платежоспособността на 
съответния клиент, промени в договорените условия на плащане и др. Ако финансовото състояние 
и резултатите от дейността на клиентите се влошат над очакваното, стойността на вземанията, 
които трябва да бъдат отписани през следващи отчетни периоди, може да бъде по-голяма от 
очакваната към отчетната дата. Допълнителна информация е предоставена в пояснение 17. 

4.25.5. Задължение за изплащане на дефинирани доходи 

Ръководството оценява веднъж годишно с помощта на независим актюер задължението за 
дефинирани доходи. Действителната стойност на задължението може да се различава от 
предварителната оценка поради нейната несигурност. Оценката на задължението за изплащане на 
обезщетения при пенсиониране на стойност 460 хил. лв. (2018 г.: 425 хил. лв.) се базира на 
статистически показатели за инфлация, разходи за здравно обслужване и смъртност. Друг фактор, 
който оказва влияние, са предвидените от Групата бъдещи увеличения на заплатите. Дисконтовите 
фактори се определят към края на всяка година спрямо лихвените проценти на висококачествени 
правителствени облигации, които са деноминирани във валутата, в която ще бъдат изплащани 
обезщетенията при пенсиониране и които са с падеж, съответстващ приблизително на падежа на 
съответните пенсионни задължения. Несигурност в приблизителната оценка съществува по 
отношение на актюерските допускания, която може да варира и да окаже значителен ефект върху 
стойността на задълженията за изплащане на дефинирани доходи. 
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5. База за консолидация 

5.1. Инвестиции в дъщерни предприятия 

Дъщерните предприятия, включени в консолидацията, са както следва: 

Име на дъщерното 
предприятие 

Страна на 
учредяване 

Основна 
дейност 

31 декември  
 2019 

участие 31 декември 
2018 

участие 

   ‘000 лв. % ‘000 лв. % 
       
Маяк-КМ АД  България производствена  4 708 86.57 1 178 51.37 
Интерлихтер – 
Словакия ЕООД 

 
Словакия 

транспортна 
дейност 12 100.00 12 100.00 

Блу Сий Хорайзън 
Корп. Сейшели друга - 100.00 - 100.00 
Порт Пристис ООД България пристанищна  55 55.00 - - 
Порт Инвест ЕООД България пристанищна  1 600 100.00 1 600 100.00 
   6 375  2 790  
 

Групата включва дъщерни предприятия с неконтролиращо участие (НКУ). 
 

Име на дъщерното 
предприятие 

Дял на участието и 
правата на глас на НКУ 

Общ всеобхватен доход, 
разпределен на НКУ 

Натрупани 
НКИ 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Маяк – КМ АД 13.43 % 48.63 % (24) 11 997 3 716 
Порт Пристис ООД 45.00 % 81.00 % 18 2 64 - 

 

През 2019 г. и 2018 г. не са изплащани дивиденти на неконтролиращото участие.  

По-долу е представена обобщена финансова информация за Маяк-КМ АД преди вътрешногрупови 
елиминации: 
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Нетекущи активи 1 523 2 961 
Текущи активи              7 573 6 284 
Общо активи 9 096 9 245 

Нетекущи пасиви 85 73 
Текущи пасиви 1 587 1 571 
Общо пасиви 1 672 1 644 

   
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на 
предприятието-майка 6427 3 905 
   
Неконтролиращи участия 997 3 696 
   
   
Приходи 2 601 2 004 
   
Печалба за годината, отнасяща се до собствениците на 
предприятието майка  (145) (11) 
Печалба за годината, отнасяща се до неконтролиращото участие  (22) (11) 
Печалба за годината (167) (22) 

   
Друг всеобхватен доход за годината отнасящ се до 
собствениците на предприятието-майка - - 
   
Общ всеобхватен доход за годината, отнасящ се до 
собствениците на предприятието-майка  (145) (11) 
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 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Общ всеобхватен доход за годината, отнасящ се до 
неконтролиращото участие  (22) (11) 
Общо всеобхватен доход за годината (167) (22) 
   
Нетни парични потоци от оперативна дейност (43) (41) 
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (163) (8) 
Нетни парични потоци от финансова дейност - - 
Нетен паричен поток (206) (48) 

6. Промени на контролиращото участие  

Покупка на контролиращо участие 

През декември 2019 г. Групата купи акции в своето дъщерно дружество Маяк-КМ АД за парична 
сума в размер на 3 530 хил. лв., като по този начин увеличи своето контролиращо участие от 51,37 
% на 86,57 %. Балансовата стойност на нетните активи на дъщерното дружество Маяк-КМ АД, 
признати в консолидирания финансов отчет, възлиза на 7 424 хил. лв.  

Групата е признала намаление на неконтролиращото участие в размер на 2 685 хил. лв. и 
увеличение на неразпределената печалба в размер на 425 хил. лв.  

Покупка с придобиване на контрол 

През ноември 2019 г. Групата купи дялово участие (36.00 %) в своето дъщерно дружество Порт 
Пристис ООД за парична сума в размер на 36 хил. лв., като по този начин увеличи своето 
контролиращо участие от 19.00 % на 55.00 %. 

Балансовата стойност на нетните активи на дъщерното дружество Порт Пристис ООД, признати към 
датата на придобиване в консолидирания финансов отчет, възлиза на 143 хил. лв.  

Промените в контролиращото участие на Групата в асоциираното дружество Порт Пристис ООД 
могат да бъдат представени, както следва: 

 ‘000 лв. 
  
Контролиращо участие в началото на годината 19 
Ефект от намалението на контролиращото участие 36 
Дял от всеобхватния доход  - 
Контролиращо участие в края на годината 55 

 
 2019 
 ‘000 лв. 
  
Общо нетни активи към 1 януари 122 
Печалба за годината 21 
Разпределени дивиденти - 
Общо нетни активи към 31 декември 143 
  
Дялово участие на Групата             55 % 
Балансова стойност към 31 декември 79 

7. Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал 

Балансовата стойност на инвестициите, отчитани по метода на собствения капитал, е както следва: 
 Пояснение 2019 2018 
    
Инвестиции в съвместни предприятия 7.1 1 970 5 571 
Инвестиции в асоциирани предприятия 7.2 3 384 3 197 
Общо инвестиции, отчитани по метода  5 354 8 768 
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на собствения капитал 

Печалбата на Групата от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал, е както следва: 
 
 Пояснение 2019 2018 
    
Инвестиции в съвместни предприятия 7.1 (1 233) (1 514)  
Инвестиции в асоциирани предприятия 7.2        824        532
Общо печалба от инвестиции, отчитани 
по метода на собствения капитал  (409) (982) 

7.1. Съвместни предприятия 

Групата има едно съвместно предприятие – Варнафери ООД. Дружеството е учредено и 
регистрирано в Република България, където е и мястото на осъществяване на дейността му. 
Основната дейност на дружеството се състои в извършване на превози, включително и фериботни 
на товари по море; придобиване и управление на морски кораби; външнотърговска и 
вътрешнотърговска дейност; консултантски услуги в сферата на морския транспорт; 
комисионерство. И през двата сравними периода Групата притежава 50 % от дяловете на 
съвместното предприятие. 
Инвестицията във Варнафери ООД се отчита по метода на собствения капитал в съответствие с 
МСС 28. Тя отразява сумите, представени във финансовия отчет на съвместното предприятие след 
корекции във връзка с прилагането на метода на собствения капитал (включително корекции на 
справедлива стойност) или корекции за разлики в счетоводната политика. Обобщена финансова 
информация за Варнафери ООД е представена по-долу: 

 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Нетекущи активи 14 309 21 990 
Текущи активи в т.ч          776          738 
  Пари и парични еквиваленти 258 172 
  Други текущи активи 518 566 
Общо активи 15 861 22 728 

   
Нетекущи пасиви 746 74 
  Финансови пасиви (с изключение на търговските и други  
задължения и провизиите) 76 74 
Текущи пасиви  11 846 11 512 
  Финансови пасиви (с изключение на търговските и други  
задължения и провизиите) 10 501 10 746 
  Други текущи пасиви 1 345 766 
Общо пасиви  11 922 11 586 

Нетни активи 3 939 11 142 

   
Приходи 7 198 7 215 
Разходи за амортизация (2 219) (2 083) 
Разходи за лихви (484) (514) 
Разходи за данъци върху дохода 51 51 
Общ всеобхватен доход за годината (2 466) (2 995) 
 
Равнение на финансовата информация, посочена по-горе, с балансовата стойност на инвестицията 
във Варнафери ООД е представено, както следва:  

 2019 2018 
   
Балансова стойност към 1 януари 5 571 7 069 
Общо нетни активи към 1 януари 11 142 14 137 
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Общ всеобхватен доход за годината (2 466) (2 995) 
Общо нетни активи на към 31 декември 3 939 11 142 
Дялово участие на Групата              50% 50% 
Балансова стойност на инвестицията към 31 декември 1 970 5 571 
 
През 2019 г. и 2018 г. не са получавани дивиденти от съвместното предприятие. 

Варнафери ООД не е борсово дружество. 

Условните задължения, свързани с инвестиции в съвместното предприятие са представени в 
пояснение 37. 

7.2. Асоциирани предприятия 

И през двата сравними периода Групата притежава 41 % от правата на глас и собствения капитал 
на дружество Ви Tи Си АД, учредено и регистрирано в България, гр. Варна с основен предмет на 
дейност швартовка и буксировка на морски кораби. 
Инвестицията е отчетена по метода на собствения капитал. Датата на финансовите отчети на 
асоциираното предприятие е 31 декември. 
Дяловете на асоциираното предприятие не се търгуват на публична фондова борса и поради тази 
причина липсват котирани цени на активен пазар. 
Обобщена финансова информация за асоциираното предприятие на Групата е представена по-
долу. Тя отразява сумите, представени във финансовия отчет на асоциирано предприятие: 
 
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Нетекущи активи 5 890 6 177 
Текущи активи               2 936 2 079 
Общо активи 8 826 8 256 

   
Нетекущи пасиви  401 380 
Текущи пасиви 173 134 
Общо пасиви  574 514 

Нетни активи 8 252 7 742 

   
   
Приходи 6 705 5 734 
Печалба за годината, нетно от данъци 2 011 1 298 

Общо всеобхватен доход за годината 2 011 1 298 

   

Дивиденти, получени от асоциираното предприятие - - 

 
Равнение на финансовата информация, посочена по-горе, с балансовата стойност на инвестицията 
във Ви Ти Си АД е представено, както следва:  
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 

   
Общо нетни активи към 1 януари 7 742 6 444 
Печалба за годината 2 011 1 298 
Разпределени дивиденти (1 500) - 
Общо нетни активи към 31 декември 8 253 7 742 

   
Дялово участие на Групата              41 % 41 % 
Балансова стойност на инвестицията към 1 януари 3 174 2 642 
Разпределени дивиденти (615) - 
Дял от печалбата 825 532 
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Балансова стойност към 31 декември 3 384 3 174 

 
Всички трансфери на парични средства към Групата, например изплащане на дивиденти, се 
осъществят след одобрението на най-малко 2/3 от всички собственици на асоциираното 
предприятие. През 2019 г. Групата е получила дивиденти от Ви Ти Си АД в размер на 615 хил. лв., а 
през 2018 г. не е получавала дивиденти. 

Групата няма условни задължения или други поети ангажименти, свързани с нейната инвестиция в 
асоциираното предприятие. 
 
8. Отчитане по сегменти 
 
Ръководството определя към настоящия момент следните продуктови линии на Групата като 
оперативни сегменти, както е описано в пояснение 4.7: „Транспортна и пристанищна дейност“ и 
„Производствена дейност“. Тези оперативни сегменти се наблюдават от ръководството, което взема 
стратегически решения на базата на коригираните оперативни резултати на сегментите. 

Информацията за отделните сегменти може да бъде анализирана за представените отчетни 
периоди, както следва: 
 
 Транспортна и 

пристанищна 
дейност 

Производствена 
дейност 

Общо 

 2019 2019 2019 
 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Приходи от:    
- външни клиенти 14 755 2 483 17 238 
- други приходи 1 725 118 1 843 
Приходи на сегмента 16 480 2 601 19 081 
    
Промени в наличностите на готова продукция 
и незавършеното производство - (71) (71) 
Разходи за материали (3 021) (1 189) (4 210) 
Разходи за персонал (4 899) (987) (5 886) 
Амортизация и обезценка на нефинансови 
активи (2 322) (95) (2 417) 
Други разходи (5 653) (457) (6 110) 
Оперативна печалба/загуба на сегмента 585 (198) 387 

    
Активи на сегмента 93 539 9 096 102 635 
Пасиви на сегмента 16 896  1 672 18 568 
 
 
 Транспортна и 

пристанищна 
дейност 

Производствена 
дейност 

Общо 

 2018 2018 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Приходи от:    
- външни клиенти 14 751 2 004 16 755 
- други приходи 876 - 876 
Приходи на сегмента 15 627 2 004 17 631 
    
Промени в наличностите на готова продукция 
и незавършеното производство - 44 44 
Разходи за материали (3 546) (600) (4 146) 
Разходи за персонал (4 915) (877) (5 792) 
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Амортизация и обезценка на нефинансови 
активи (2 436) (135) (2 571) 
Други разходи (5 767) (492) (6 259) 
Оперативна загуба на сегмента (1 037) (56) (1 093) 

    
Активи на сегмента 92 602 9 245 101 847 
Пасиви на сегмента 19 507  1 644 21 151 
 
Информация относно инвестиции на Групата, отчитани по метода на собствения капитал е 
представена в пояснение 6. 
 
Новопридобитите от сегментите нетекущи активи, различни от финансови инструменти и активи по 
отсрочени данъци са както следва: 
 Транспортна и 

пристанищна 
дейност 

Производствена 
дейност 

Общо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
    
Към 31 декември 2019 г. 2 185 103 2 288 
Към 31 декември 2018 г. 1 040 14 1 054 
 
Общата сума на приходите, оперативната печалба/загуба и активите на отделните сегменти са 
равнени със съответните позиции в консолидирания финансов отчет на Групата, както следва:  
 
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Приходи    
Общо приходи на сегменти 19 081 17 631 
Елиминиране на междусегментни приходи - - 
Приходи на Групата 19 081 17 631 
   
Загуба или печалба   
Оперативна печалба/загуба на сегментите 387 (1 093) 
Елиминиране от сделки между сегментите - - 
Оперативна загуба на Групата 387 (1 093) 
   
Печалба/загуба от инвестиции, отчитани по метода на собствения 
капитал (409)  (966)  
Финансови разходи (315) (363) 
Финансови приходи 810 119 
Други финансови позиции 7 45 
Печалба/Загуба на Групата преди данъци  480 (2 258) 
Разходи/приходи за данъци върху дохода 235 109 
Печалба/Загуба на Групата за годината 245 (2 149) 

 
 
 2019 2018 
Активи  ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Общо активи на сегментите 102 635 101 847 
Елиминиране на междусегментни активи (13 657) (8 838) 
Активи на Групата 88 978 93 009 

 
 2019 2018 
Пасиви ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Общо пасиви на сегментите 18 568 21 151 
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Елиминиране на междусегментни пасиви (4 137) (5 372) 
Пасиви на Групата 14 431 15 779 

 
През представените отчетни периоди не са отчетени неразпределени оперативни приходи, разходи 
и активи. 
Приходите на Групата могат да бъдат анализирани за основните видове продукти и услуги както 
следва: 

 2019 2018 

 ‘000 лв. ‘000 лв. 

Товарни превози 7 017 6 884 

Пристанищна дейност 5 022 4 315 

Продажба на готова продукция 2 475 1 898 

Наеми на плавателни съдове 197 802 

Фериботна дейност 887 767 

Реморкаж 446 229 

Други приходи от продажби 273 365 

Общо приходи от продажби 16 317 15 260 

Отписани задължения 209 - 

Наеми на недвижими имоти 171 165 

Продажба на скрап 2 394 

Застрахователни обещетения 593 93 

Други  454 214 

Общо други приходи 1 428 866 

Приходи от продажба на нетекущи активи, брутно 1 336 1 505 

Общо приходи на Групата 19 081 17 631 

9. Нематериални активи 

Нематериалните активи на Групата включват софтуер, права върху индустриална собственост, 
подобрения по наети активи, разходи за придобиване и други. Балансовите стойности за 
представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани, както следва: 

 Софтуер Права върху 
индустриална 

собственост 

Подобрения 
по наети 

активи 

Други Общо   

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност      
Салдо към 1 януари 2019 г. 176 250 5 275 617 6 318 
Новопридобити активи - - 257 - 257 
Салдо към 31 декември 2019 г. 176 250 5 532 617 6 575 
Амортизация       
Салдо към 1 януари 2019 г. (176) (51) (469) (441) (1 137) 
Амортизация - (8) (200) (34) (242) 
Салдо към 31 декември 2019 г. (176) (59) (669) (475) (1 379) 
Балансова стойност към  
31 декември 2019 г. - 191 4 863 142 5 196 

 Софтуер Права върху 
индустриална 

собственост 

Подобрения 
по наети 

активи 

Други Общо   

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност      
Салдо към 1 януари 2018 г. 176 250 3 602 617 4 645 
Новопридобити активи - - 206 - 206 
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Трансфер на активи - - 1 467 - 1 467 
Салдо към 31 декември 2018 г. 176 250 5 275 617 6 318 
Амортизация       
Салдо към 1 януари 2018 г. (175) (44) (321) (375) (915) 
Амортизация (1) (7) (148) (66) (222) 
Салдо към 31 декември 2018 г. (176) (51) (469) (441) (1 137) 
Балансова стойност към  
31 декември 2018 г. - 199 4 806 176 5 181 

 

През 2019 г. Групата отчита въведени в експлоатация нематериални активи на обща стойност 873 
хил. лв. след финализиране на процеса по придобиване на активите от разходи за придобиване 
на нетекущи активи. 
 
Правата върху индустриална собственост с балансова стойност към 31 декември 2018 г. в размер 
на 191 хил. лв. (2018 г.: 199 хил. лв.) включват еднократни концесионни възнаграждения по 
договори за концесия с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 
За повече информация относно договорите за концесия вижте пояснение 36. 
 
Подобренията по наети активи в размер на 4 906 хил. лв. (2018 г.: 4 849 хил. лв.) включват 
подобрения по обектите на концесия. 
 
645 хил. лв. (2018 г.: 29 хил. лв.) са включени подобрения на наети активи в процес на изграждане 
за проектиране и изграждане на специализирани складове във връзка с изпълнение на 
инвестиционна програма по концесионен договор.  

Другите нематериални активи включват предимно план за развитие, геоложки проучвания и проекти 
за плавателни средства, с балансова стойност към 31 декември 2019 г. в размер на 99 хил. лв. 
(2018 г.: 133 хил. лв.). 
 
И през двата сравними периода договорите за покупка на нематериални активи, по които Групата е 
страна, са свързани главно с извършване на подобрения върху обекти на концесия по договори с 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.  
 
През 2019 г. те касаят рехабилитация на подходи и открита складова площ, изграждане на 
канализация за повърхностни води. През 2020 г. се предвижда рехабилитация и основен ремонт на 
КПП, модернизация и разширяване на енергийните възможности и осветление, рехабилитация на 
подходи и открити складови площи. 
 
Групата има поети ангажименти за изграждане и закупуване на активи във връзка с изпълнението 
на инвестиционни програми върху обектите на концесия по договори с Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията (вж. пояснение 36).  

Всички разходи за амортизация се включени в консолидирания отчет за печалбата или загубата и 
другия всеобхватен доход на ред „Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи”. 

Групата не е заложила нематериални активи като обезпечения по свои задължения.  
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10. Имоти, машини и съоръжения  

Имотите, машините и съоръженията на Групата включват земи, сгради, машини, съоръжения и оборудване, транспортни средства, 
разходи за придобиване на нетекущи активи и други. Балансовата им стойност може да бъде анализирана, както следва: 

 Земя Сгради Машини и 
оборудване 

Съоръ-
жения 

 

Транспортни 
средства 

Други Разходи за 
придобиване 
на нетекущи 

активи 

Общо 

 ’000 лв. ’000 лв.  ’000 лв.  ’000 лв. ’000 лв. ’000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност          
Салдо към 1 януари 2019 г. 525 3 063 10 338 4 663 57 174 427 178 76 368 
Новопридобити активи - 15 281 145 240 7 1 371 2 059 
Отписани активи - - (66) (3) (1 595) (2) (854) (2 520) 

Салдо към 31 декември 2019 г. 525 3 078 10 553 4 805 55 819 432 695 75 907 
 

        
Амортизация и обезценка         
Салдо към 1 януари 2019 г. - (928) (5 904) (2 044) (19 604) (403) (116) (28 999) 
Амортизация на отписани активи - - 35 3 612 2 - 652 
Амортизация - (82) (492) (232) (1 261) (5) - (2 072) 
Салдо към 31 декември 2019 г. - (1 010) (6 361) (2 273) (20 253) (406) (116) (30 419) 

         

Балансова стойност към 31 декември 2019 г. 525 2 068       4 192 2 532 35 566 26 579 45 488 
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 Земя Сгради Машини и 
оборудване 

Съоръ-
жения 

 

Транспортни 
средства 

Други Разходи за 
придобиване 
на нетекущи 

активи 

Общо 

 ’000 лв. ’000 лв.  ’000 лв.  ’000 лв. ’000 лв. ’000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност          
Салдо към 1 януари 2018 г. 525 3 043 10 122 4 623 58 571 421 1 486 78 791 
Новопридобити активи - 20 220 41 232 6 707 1 226 
Отписани активи - - (4) (1) (1 629) - (2 015) (3 649) 
Салдо към 31 декември 2018 г. 525 3 063 10 338 4 663 57 174 427 178 76 368 
 

        
Амортизация и обезценка         
Салдо към 1 януари 2018 г. - (846) (5 249) (1 809) (19 083) (397) (116) (27 500) 
Амортизация на отписани активи - - 3 1 754 - - 758 
Амортизация - (82) (658) (236) (1 275) (6) - (2 257) 

Салдо към 31 декември 2018 г. - (928) (5 904) (2 044) (19 604) (403) (116) (28 999) 

         
Балансова стойност към 31 декември 2018 г. 525 2 135       4 434 2 619 37 570 24 62 47 369 

 

Всички разходи за амортизация и обезценка са включени в консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен 
доход на ред „Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи”. 

Групата има поети ангажименти за придобиване на материални активи във връзка с изпълнението на инвестиционни програми върху 
обектите на концесия по договори с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (вж. пояснение 36).  
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Балансовата стойност на имотите, машините и съоръженията, заложени като обезпечение по 
задължения (вж. пояснение 21), е представена, както следва: 
 
Балансова стойност към: Земи Сгради Машини 

оборудване 
Съоръ-

жения 
Транс-
портни 

средства 

Общо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
       
31 декември 2019 г. - 6 19 - 660 685 
31 декември 2018 г. 396 302 99 2 1 893 2 692 

11. Лизинг 

11.1. Оперативен лизинг като лизингополучател 

11.2. Оперативен лизинг като лизингодател 

Групата отдава под наем при условията на оперативен лизинг недвижими имоти. Бъдещите 
минимални постъпления на Групата от тях са както следва: 
 

 До 1 година От 1 до 5 
години 

Общо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 

    

Към 31 декември 2019 г. 26 67 93 

Към 31 декември 2018 г. 34 14 48 

 
Групата е наемодател по договори за оперативен лизинг на плавателни съдове. Договорите с 
наемателите се сключват за определен брой месеци или рейса, като тези срокове включват и 
прекъсвания. Бъдещите минимални постъпления по оперативния лизинг на Групата за 
отдадени под наем плавателни съдове не могат да бъдат определени надеждно, поради 
формирането им на база ден в експлоатация. Лизинговите договори не са неотменяеми. 
 
Лизинговите постъпления по договорите за оперативен лизинг по видове отдадени под наем 
активи, признати като приход за текущия и сравнителния период са както следва: 
 
 2019 2018 

 ‘000 лв. ‘000 лв. 

   
Приходи от наем на плавателни съдове 197 802 
Приходи от наем на недвижими имоти 171 75 

 368 877 
 
Групата отдава инвестиционни имоти по договори за оперативен лизинг. Подробна 
информация за тях е представена в пояснение 12. 

12. Инвестиционни имоти 

Инвестиционните имоти на Групата включват земи и сгради в страната, които се държат с цел 
получаване на приходи от наем или за увеличаване стойността на капитала. 
Промените в балансовите стойности, представени в отчета за финансовото състояние, могат 
да бъдат обобщени, както следва: 
 ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност  
Салдо към 1 януари 2019 г. 20 809 
Придобити 113 
Отписани (10) 
Корекции по реда на МСС 8, отчетна стойност  412 
Корекции по реда на МСС 8 за 2018 г., в Отчета за собствения капитал (169) 
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Салдо към 31 декември 2019 г. 21 155 
Амортизация   
Салдо към 1 януари 2019 г. (871) 
Амортизация (103) 
Отписани 10 
Корекции по реда на МСС 8 (243) 
Салдо към 31 декември 2019 г. (1 207) 
Балансова стойност към 31 декември 2019 г. 19 948 
 
Брутна балансова стойност  
Салдо към 1 януари 2018 г. 20 640 
Салдо към 31 декември 2018 г. 20 640 
Амортизация   
Салдо към 1 януари 2018 г. (779) 
Амортизация (92) 
Салдо към 31 декември 2018 г. (871) 
Балансова стойност към 31 декември 2018 г. 19 769 

 
Към датата на финансовия отчет балансовата стойност на инвестиционните имоти е разумно 
приближение на тяхната справедлива стойност. Тази преценка на ръководството е установена 
на база пазарни проучвания и консултации с експерти. 
Инвестиционните имоти не са заложени като обезпечение по задължения. 
Инвестиционните имоти са отдавани под наем по договори за оперативен лизинг. 

На 16.12.2019 г. Групата придоби Нотариален акт (Констативен) за собственост върху 
недвижими имоти № 168/2019 г. В него се констатира, че Групата има собственост върху 
налични сгради, които са били отписани от баланса през периода 2010-2012 г. Групата 
признава това, съгласно МСС 8, като грешки от минал период, довели до неточно представяне 
на финансовите отчети. Коригира признаването, чрез преизчисляване с обратна сила както 
следва: 

- Отчетна стойност – 412 хил. лева, коригирана с 169 хил. лева - неусвоена амортизация за 
минали години, отразена в Отчета за собствения капитал; 

- Амортизация – 243 хил. лева.  

13. Дългосрочни финансови активи 

Сумите, признати в консолидирания отчет за финансовото състояние, се отнасят към 
категорията финансови активи на разположение за продажба: 
 
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 

Финансови активи на разположение за продажба:     
  Дялове и акции  24 24 
Дългови инструменти по амортизирана стойност   
  Депозит 100 - 
 124 24 

 
Справедливата стойност на горепосочените финансови инструменти не може да бъде 
определена, тъй като не се котират на фондова борса към датата на консолидирания 
финансов отчет. Поради това, дяловете и акциите са представени в консолидирания отчет за 
финансовото състояние по цена на придобиване. 
Групата е предоставила депозит в размер на 100 хил. лв. като обезпечение във връзка с 
издадена банкова гаранция.  
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14. Отсрочени данъчни активи и пасиви 

Отсрочените данъци възникват в резултат на временни разлики могат да бъдат представени 
като следва: 

Отсрочени данъчни пасиви (активи) 1 януари 
2019 г. 

Признати в 
другия 

всеобхватен 
доход 

Признати в 
печалбата 

или загубата 

31 декември 
2019 г. 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Нетекущи активи     
Нематериални активи 52 - 44 96 
Имоти, машини и съоръжения 1 634 - 8 1 642 
Дългосрочни инвестиции 207 - - 207 
Текущи активи     
Търговски и други вземания (132) -          54 (78) 
Нетекущи пасиви     
Пенсионни задължения към персонала (34) - 2 (32) 
Текущи пасиви     
Пенсионни и други задължения към персонала (148) - 1 (147) 
Търговски и други задължения (81) - 47 (34) 
 1 498 - 156 1 654 
     
Отсрочени данъчни активи (395)   (344) 
Отсрочени данъчни пасиви 1 893   1 947 
Нетно отсрочени данъчни пасиви 1 498   1 603 

 
 
Отсрочените данъци за сравнителния период 2018 г. могат да бъдат обобщени, както следва: 
 

Отсрочени данъчни пасиви (активи) 1 януари 
2018 г. 

Признати в 
другия 

всеобхватен 
доход 

Признати в 
печалбата 

или загубата 

31 декември 
2018 г. 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Нетекущи активи     
Нематериални активи 36 - 16 52 
Имоти, машини и съоръжения 1 670 - (36) 1 634 
Дългосрочни инвестиции 207 - - 207 
Текущи активи     
Търговски и други вземания (32) -          (100) (132) 
Нетекущи пасиви     
Пенсионни задължения към персонала (29) 1 (6) (34) 
Текущи пасиви     
Пенсионни и други задължения към персонала (197) - 49 (148) 
Търговски и други задължения (19) - (62) (81) 
 1 636 1 (139) 1 498 
     
Отсрочени данъчни активи (277)   (395) 
Отсрочени данъчни пасиви 1 913   1 893 
Нетно отсрочени данъчни пасиви 1 636   1 498 

 
 

Отсрочените данъци в отчета за 2019 г.,  включително и съпоставим период са предоставени 
нетно. Сумите, признати в другия всеобхватен доход, се отнасят до преоценката на 
задължения по планове с дефинирани доходи (вж. пояснение 19.3). 
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15. Материални запаси  

Материалните запаси, признати в консолидирания отчет за финансовото състояние, могат да 
бъдат анализирани, както следва: 
  2019 2018 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Основни материали и резервни части 1 708 1 563 
Горива и смазочни материали 247 232 
Незавършено производство 187 257 
Продукция 29 30 
Други 55 182 
Материални запаси 2 226 2 264 
 

През 2019 г. общо 4 210 хил. лв. от материалните запаси са отчетени като разход в печалбата 
или загубата (2018 г.: 4 146 хил. лв.).  
 

През предходните и текущия период не са извършвани обезценки на материални запаси, в 
резултат на което през 2019 г. или 2018 г. не е настъпило намаление на разходите в резултат 
на възстановяване на обезценки, които са били признати в минали периоди. 
 

Материалните запаси не са предоставяни като обезпечение на задължения. 

16. Краткосрочни финансови активи 

През отчетния период Групата няма краткосрочни финансови активи. 

Оценяване по справедлива стойност на финансови инструменти 

Финансовите активи, отчитани по справедлива стойност в консолидирания финансов отчет за 
финансовото състояние, са групирани в три нива съобразно йерархията на справедливата 
стойност. Тази йерархия групира финансовите активи в три нива въз основа на значимостта на 
входящата информация, използвана при определянето на справедливата стойност на 
финансовите активи. Йерархията на справедливата стойност включва следните нива: 

- 1 ниво: пазарни цени (некоригирани) на активни пазари за идентични активи; 
- 2 ниво: входяща информация, различна от пазарни цени, включени на ниво 1, която 

може да бъде наблюдавана по отношение на даден актив, или пряко (т. е. като цени) 
или косвено (т. е. на база на цените); и  

- 3 ниво: входяща информация за даден актив, която не е базирана на наблюдавани 
пазарни данни. 

Даден финансов актив се класифицира на най-ниското ниво на значима входяща информация, 
използвана за определянето на справедливата му стойност.  

Определяне на справедливата стойност 

Методите и техниките за оценяване, използвани при определянето на справедливата стойност, 
не са променени в сравнение с предходния отчетен период. 

Всички пазарно търгувани капиталови инструменти и облигации са представени в български 
лева и са публично търгувани на Българска фондова борса – София АД Справедливите 
стойности са били определени на база на техните борсови цени-продава към отчетната дата. 

17. Търговски и други вземания 
  2019 2018 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 

   
Текущи:   
Търговски вземания, брутно 1 507 4 856 
Обезценка на търговски вземания (833) (4 045) 
Търговски вземания, нетно 674 811 
Съдебни и присъдени вземания, брутно 321 523 
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Обезценка на съдебни и присъдени вземания (321) (369) 
Съдебни и присъдени вземания - 154 
Други вземания 14 169 
Финансови активи 688 1 134 
Данъци за възстановяване 329 233 
Предоставени аванси 171 153 
Други вземания 32 2 
Нефинансови активи 532 388 
Текущи търговски и други вземания 1 220 1 522 
   

Търговски и други вземания 1 220 1 522 
 
Към датата на изготвяне на настоящия консолидиран финансов отчет, Ръководството на 
Групата, подпомогнато от независими правни консултанти, е предприело всички необходими 
действия по уреждането и финализирането на съдебните спорове. Очакванията на 
Ръководството са, че вземанията ще бъдат уредени в обозримо бъдеще.  
 

18. Пари и парични еквиваленти 

Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи: 
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Парични средства в банки и в брой в:   
- български лева 2 058 2 600 
- евро 570 29 
Парични еквиваленти 21 23 
Пари и парични еквиваленти 2 649 2 652 

 
Към 31 декември 2019 г. Групата няма блокирани пари и парични еквиваленти.  
 
19. Собствен капитал  

19.1.   Акционерен капитал 
 
Регистрираният капитал на предприятието – майка Параходство Българско речно плаване АД 
се състои от 35 708 674 на брой обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за 
акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и 
представляват един глас от общото събрание на акционерите на Параходство Българско речно 
плаване АД. 
  2019 2018 
Брой издадени и напълно платени акции:     
   В началото на годината 35 708 674 35 708 674 
Общ брой акции, оторизирани на 31 декември 35 708 674 35 708 674 

 
Списъкът на основните акционери на Параходство Българско речно плаване АД е представен, 
както следва:  
 31 декември 2019 31 декември 2018 
 Брой акции % Брой акции % 
     

Българска Корабна Компания ЕАД 27 192 938 76.15 27 192 938 76.15 

Други акционери  8 515 736 23.85 8 515 736 23.85 
 35 708 674 100.00 35 708 674 100.00 

 
Дружествата в Групата не притежават акции на предприятието майка. 
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19.2. Премиен резерв  

Премийният резерв в размер на 9 403 хил. лв. представлява постъпления, получени в 
допълнение към номиналната стойност на издадените акции в предходни периоди. Тези 
постъпления са включени в премийния резерв, намалени с регистрационните и други 
регулаторни такси и съответните данъчни привилегии.  

През 2019 г. и 2018 г. не са емитирани акции. 

19.3. Други резерви 
 Законови 

резерви 
Други 

резерви 
Общо 

 ’000 лв. ’000 лв. ’000 лв. 
    
Салдо към 1 януари 2018 г.  3 571 20 893 24 464 
Друг всеобхватен доход за годината, принадлежаща на собствениците на предприятието майка: 
Преоценки по планове с дефинирани доходи - 3 3 
Данъчен разход - (1) (1) 
Друга всеобхватна печалба за годината след данъци -       2 2 
Прехвърляне на преоценка в неразпределена печалба - (213) (213) 
Други - 44 44 
Салдо към 31 декември 2018 г.  3 571 20 726 24 297 
    
Друга всеобхватна загуба за годината, принадлежаща на собствениците на предприятието майка: 
Преоценки по планове с дефинирани доходи - (15) (15) 
Други - (261) (261) 
Друга всеобхватна загуба за годината след данъци -       (276) (276) 
Прехвърляне на преоценка в неразпределена печалба - (177) (177) 
Салдо към 31 декември 2019 г. 3 571 20 273 23 844 

20. Възнаграждения на персонала 

20.1. Разходи за персонала 

Разходите за възнаграждения на персонала включват: 
 
  2019 2018 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Разходи за заплати (4 632) (4 476) 
Разходи за социални осигуровки (966) (969) 
Безплатна храна  (288) (321) 
Разходи за персонала (5 886) (5 766) 

20.2. Пенсионни и други задължения към персонала 

Пенсионните и други задължения към персонала, признати в консолидирания отчет за 
финансовото състояние, се състоят от следните суми: 
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Нетекущи:     
Планове с дефинирани доходи 324 313 
Нетекущи пенсионни задължения към персонала 324 313 
   
Текущи:   
Задължения за заплати, неизползвани отпуски и почивки 1 518 1 674 
Задължения за социални осигуровки 168 132 
Планове с дефинирани доходи 136 112 
Текущи пенсионни и други задължения към персонала 1 822 1 918 
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Текущата част от задълженията към персонала представляват задължения към настоящи 
служители на Групата, които следва да бъдат уредени през 2019 г. Други краткосрочни 
задължения към персонала възникват главно във връзка с дневни задгранични 
командировъчни и безплатна храна за персонала.  

Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, 
след като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, Групата е 
задължена да му изплати обезщетение в размер до шест брутни работни заплати. Групата е 
начислила правно задължение за изплащане на обезщетения на наетите лица при 
пенсиониране в съответствие с изискванията на МСС 19 „Доходи на наети лица” на база на 
прогнозирани плащания за следващите години, дисконтирани към настоящия момент с 
дългосрочен лихвен процент на безрискови ценни книжа. 

   До 1 
година 

От 1 до 5 
години 

Над 5 
години 

Общо 

   ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Към 31 декември 2019 г.      
Дължими обезщетения  126 169 195 490 
Сконто 1.2-1.6% 10 (12) (28) (30) 

Дисконтирани парични потоци  136 157 167 460 

 
 
 
Към 31 декември 2018 г. 

     

Дължими обезщетения  113 158 210 481 
Сконто 1.2-1.6% (1) (13) (42) (56) 

Дисконтирани парични потоци  112 145 168 425 

 
Задълженията за изплащане на дефинирани доходи към персонала в края на представените 
отчетни периоди са, както следва: 
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Задължения за изплащане на дефинирани доходи към 1 януари 425 433 
Разходи за текущ трудов стаж 66 63 
Разходи за лихви 7 6 
Изплатени суми при пенсиониране (54) (74) 
Преоценки - актюерски (печалби) от промени в демографските и 
финансови предположения 16 (3) 
Задължения за изплащане на дефинирани доходи  
към 31 декември 460 425 

 
При определяне на задълженията за изплащане на дефинирани доходи са използвани 
следните основни актюерски допускания: 

- демографски допускания – отразяват вероятността лицата, назначени на трудов 
договор да останат при работодателя и в момента на придобиване на право на пенсия 
за осигурителен стаж и възраст и за тях да възникне задължение за изплащане на 
обезщетение. При прилагането на тези допускания се използва таблица за смъртност и 
се анализира вероятността на оттегляне. 

- финансови допускания – прилагат се към развитието на паричните потоци във времето 
и се отразяват върху размера на бъдещото задължение и определянето на новата 
настояща стойност. Отразяват реалните очаквания за развитието и бъдещия размер на 
някой основни параметри като доходност на инвестициите, процент на дисконитиране, 
очаквания процент на увеличение на заплатите, инфлация и др. 

  2019 2018 

      
Дисконтов процент    1.2 –1.6 %   1.2 –1.6 % 
Очакван процент на увеличение на заплатите 0.5 - 2 % 0.5 - 1 % 
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Ръководството на Групата е направило тези предположения след консултации с независим 
актюерски оценител. Дисконтовите фактори се определят към края на всяка година като се 
взима предвид доходността на правителствени облигации, които са деноминирани във 
валутата, в която доходите ще бъдат платени и са с падеж, близък до този на съответните 
пенсионни задължения. Другите допускания са определени на базата на актуални актюерски 
предположения и миналия опит на ръководството. 
 
Тези допускания са използвани при определянето на размера на задълженията за 
обезщетения при пенсиониране за отчетните периоди и се считат за възможно най-добрата 
преценка на ръководството.  
 
Общата сума на разходите за изплащане на суми по планове с дефинирани доходи на Групата 
може да бъде представена, както следва: 
  2019 2018 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
     
Разходи за текущ трудов стаж (66) (63) 
Нетни разходи за лихви (7) (6) 
Общо разходи, признати в печалбата или загубата (73) (69) 

 
Разходите за текущ трудов стаж са включени в „Разходи за персонала“. Нетните разходи за 
лихви са включени в консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен 
доход на ред „Финансови разходи” (вж. пояснение 29).  
 
Общата сума, призната в другия всеобхватен доход, може да бъде представена, както следва: 
 

 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Актюерски (загуби)/печалби от промени в демографските и 
финансови предположения, преди данък върху дохода (15) 47 
Общо (разходи)/приходи, признати в другия всеобхватен 
доход, преди данък върху дохода (15) 47 

 
Следващата таблица представя анализ на чувствителността и обобщава ефектите от 
промените в основни актюерски предположения върху задълженията по планове с дефинирани 
доходи към 31 декември 2018 г.: 

Промени в значими 
актюерски предположения 

2019 2018 

     
Дисконтов процент Увеличение с  

0.5 % 
Намаление 

с 0.5 % 
Увеличение с  

0.5 % 
Намаление 

с 0.5 % 
(Намаление)/ Увеличение на 
задълженията по планове с 
дефинирани доходи 16 (15) 15 (14) 
     
Процент на увеличение на 
заплатите 

Увеличение с  
0.5 % 

Намаление 
с 0.5 % 

Увеличение с  
0.5 % 

Намаление 
с 0.5 % 

Увеличение/(Намаление) на 
задълженията по планове с 
дефинирани доходи 16            (15)             15 (14) 
     
Допускане за смъртност Увеличение с  

1 година 
Намаление 
с 1 година 

Увеличение с  
1 година 

Намаление 
с 1 година 

Увеличение/(Намаление) на 
задълженията по планове с 
дефинирани доходи (1) 1 7 (7) 
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Анализът на чувствителността е базиран на промяна в само едно от предположенията. Той 
може да се различава от действителната промяна в задълженията за дефинирани доходи, тъй 
като промените в предположенията често са свързани помежду си. 

 

 

 

21. Заеми 
 

Заемите включват следните финансови пасиви: 
 

 Текущи  Нетекущи 
 2019 2018  2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв.  ‘000 лв. ‘000 лв. 
Финансови пасиви, отчитани по 
амортизирана стойност:      
Банков заем 385 817  - 1 008 
Лихви  - 1  - - 
Общо балансова стойност 385 818  1 008 1 008 

Групата е страна по договор за инвестиционен банков кредит в лева, при лихвен процент 
тримесечен SOFIBOR + 6 процентни пункта надбавка и падеж на последната вноска 21 
декември 2020 г. Заемът е обезпечен с несамоходна сухотоварна баржа и дълготрайни 
материални активи закупени със средства от кредита.  

Балансовата стойност на банковите заеми се приема за разумна приблизителна оценка на 
справедливата им стойност. 

22. Търговски и други задължения 
  2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 

Текущи:   
Търговски задължения 329 1 371 
Задължения по концесионни договори 200 162 
Други задължения - 15 
Финансови пасиви 529 1 548 

Получени аванси  199 286 
Данъчни задължения  65 92 
Други 53 - 

   Нефинансови пасиви 317 378 
Текущи търговски и други задължения 846 1 926 

 
Нетната балансова стойност на търговските и други задължения се приема за разумна 
приблизителна оценка на справедливата им стойност. 

23. Приходи от продажби 

Приходите от продажби на Групата могат да бъдат анализирани, както следва: 

 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Товарни превози 7 017 6 884 
Пристанищна дейност 5 022 4 315 
Продажба на готова продукция 2 475 1 898 
Наеми на плавателни съдове 197 802 
Фериботна дейност 887 767 
Реморкаж 446 229 
Други приходи от продажби 273 365 
 16 317 15 260 



44 
 

 
 

24. Други приходи 

Другите приходи на Групата включват: 
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Отписани задължения 209 - 
Наеми на недвижими имоти 171 165 
Продажба на скрап 2 394 
Застрахователни обещетения 593 93 
Други 454 214 
 1 429 866 

25. Печалба от продажба на нетекущи активи 
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Приходи от продажба  1 336 1 505 
Балансова стойност на продадените нетекущи активи (1 015) (776) 
Печалба от продажба на нетекущи активи 321 729 

26. Разходи за материали 
 
Разходите за материали включват: 
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Разходи за горива и смазочни материали (2 516) (2 974) 
Разходи за основни материали (972) (465) 
Разходи за електроенергия (309) (397) 
Други (413) (310) 
 (4 210) (4 146) 

27. Разходи за външни услуги 
 

 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Разходи за пристанищни и агентийски такси (1 289) (1 134) 
Разходи за реморкаж (маневриране) (17) (302) 
Разходи за застраховки (208) (281) 
Разходи за ремонт и поддръжка (227) (179) 
Концесионни плащания (492) (312) 
Независим финансов одит (9) (9) 
Производствени услуги (24) (44) 
Други (1 061) (980) 
 (3 327) (3 241) 

 
Възнаграждението за независим финансов одит за 2019 г. е в размер на 18 хил. лв. за 
индивидуалния финансов отчет на Дружеството-майка и 10 хил.лв. за консолидирания 
финансов отчет на Групата. 
 
През годината не са предоставяни данъчни консултации. Други услуги, несвързани с одита, 
предоставени през годината са, както следва: по 4 хил.лв. по ангажименти за проверка на 
прогнозна финансова информация и договорени процедури по проверка на допълнителна 
(прогнозна) финансова информация за 2018 г. и 2019 г..  
Настоящото оповестяване е в изпълнение на изискванията на чл. 30 от Закона за 
счетоводството. 
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28. Други разходи 
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Задгранични дневни разходи  (792) (1 259) 
Себестойност на продадени стоки и други текущи активи (115) (187) 
Данъци  (231) (237) 
Разходи за брак на активи (1) (100) 
Други (630) (485) 
 (1 769) (2 268) 

29. Финансови приходи и разходи 
 
Финансовите разходи за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани, както 
следва: 
  2019 2018 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
Разходи по заеми, отчитани по амортизирана стойност:   

Субординиран дълг от акционер (99) (77) 
Други заеми по амортизирана стойност (200) (283) 

Общо разходи за лихви по финансови задължения, които не 
се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата (299) (360) 

Нетни разходи за лихви по планове с дефинирани доходи (2) (3) 
Финансови разходи (301) (363) 

 
Финансовите приходи за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани, както 
следва: 
  2019 2018 

‘000 лв. ‘000 лв. 
Приходи от лихви върху финансови активи, отчитани по 
амортизирана стойност  189 113 
Приходи от лихви върху пари и парични еквиваленти 6 6 
Общо приходи от лихви по финансови активи, които не се 
отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата 195 119 
Приходи от дивиденти 615 - 
Финансови приходи 810 119 

 
30. Други финансови позиции 

Другите финансови позиции включват: 

 
 2019 2018 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
Печалба/Загуба от промяна във валутните курсове по вземания и 
задължения, нетно 48 95 
Банкови такси и комисиони (55) (50) 
Други финансови позиции (7) 45 

 
31. Разходи за данъци върху дохода 
 
Очакваните разходи за данъци, базирани на приложимата данъчна ставка за България в 
размер на 10 % (2018 г.: 10 %), и действително признатите данъчни разходи в печалбата или 
загубата могат да бъдат равнени, както следва: 
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Печалба/Загуба на Групата преди данъци 480 (2 258) 
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Ефект от вътрешногрупови елиминации 313 831 
Печалба/Загуба на Групата, подлежаща на данъчно облагане 793 (1 427) 
Данъчна ставка  10% 10% 
Очакван разход за данък (79) - 

   
Отсрочени данъчни разходи:   
   Възникване и обратно проявление на временни разлики (156) 110 
Разходи за данъци върху дохода (156) 109 

Отсрочени данъчни приходи/ (разходи), признати директно в другия 
всеобхватен доход - (1) 
 
Част от Групата е Интерлихтер – Словакия ЕООД, със седалище Словакия. Данъчните норми в 
посочената юрисдикция се различават от тези в юрисдикцията на предприятието-майка, но не 
са повлияли при определянето на разходите за данъци през 2019 г. и 2018 г. 
 
Пояснение 14 предоставя информация за отсрочените данъчни активи и пасиви, включваща 
стойностите, признати директно в другия всеобхватен доход. 

32. Доход/Загуба на акция  

Основния доход/загуба на акция е изчислен, като за числител е използвана нетната печалба/ 
загуба, подлежаща на разпределение между акционерите на предприятието майка.  

Средно претегленият брой акции, използван за изчисляването на основната доход/загуба на 
акция, както и нетната печалба/загуба, подлежаща на разпределение между притежателите на 
обикновени акции, е представен, както следва: 
 2019 2018 
   
Печалба/Загуба подлежаща на разпределение (в лв.) 245 000 (2 149 000) 
   
Среднопретеглен брой акции  35 708 674 35 708 674 
   
Основен доход/загуба на акция (в лв. за акция) 0.01 (0.06) 

33. Сделки със свързани лица 

Свързаните лица на Групата включват собственици, асоциирани и съвместни предприятия, 
ключовия управленски персонал и други свързани лица от групата на крайния собственик. 
Освен това Групата е получила субординирани заеми от мажоритарния си акционер и неговия 
собственик, по които са начислени лихви. 

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални 
условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции. Разчетните суми обикновено 
се изплащат по банков път. 

33.1. Сделки със собствениците 

 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Мажоритарен собственик   
- покупка на услуги  (197) (197) 
- разходи за лихви  (99) (77) 
- получени суми по договор за финансова помощ - 1 235 
- изплатени суми по договор за финансова помощ - (932) 
   

Собственик на мажоритарния собственик   

- получени суми по договор за финансова помощ 650 - 

- разходи за лихви (90) (143) 
- получени услуги (5) - 
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33.2. Сделки с асоциирано предприятие 

 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
- получени дивиденти  615 - 

33.3. Сделки със съвместно предприятие 

 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
- предоставен заем (1 297) (1 956) 
- приходи от лихви  190 113 

33.4. Сделки с други свързани лица  

 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Покупка на стоки и услуги (320) (359) 
Продажба на стоки и услуги 34 48 
Приходи от застрахователни обезщетения 54 97 
Получени заеми 965 1 806 
Погасени заеми - (1 308) 
Разходи за лихви (66) (71) 
Приходи от лихви 3 6 

33.5. Сделки с ключов управленски персонал 

Ключовият управленски персонал на Групата включва членовете на управителния и надзорния 
съвет. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи: 
 
 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Краткосрочни възнаграждения:     

Заплати, вкл. бонуси (232) (271) 
Разходи за възнаграждения на юридически лица, членове на 

Надзорен съвет (16) (16) 
Разходи за социални осигуровки (8)  (16)  

Общо краткосрочни възнаграждения (256) (303) 

34. Разчети със свързани лица в края на годината 

 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Нетекущи вземания от:   
 - съвместно предприятие - заеми 38 38 
 - други свързани лица   - 7 
Общо нетекущи вземания от свързани лица 38 45 
   
Текущи вземания от:   
- собственик на мажоритарния собственик  - 11 
- други свързани лица  1 429 1 344 
- съвместни предприятия  4 962 3 665 
Общо текущи вземания от свързани лица 6 391 5 020 
   

Общо вземания от свързани лица 6 429  5 065  

   
Текущи задължения към:   
- собственици  6 355 5 547 
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 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
- други свързани лица  2 720 2 129 
- ключов управленски персонал 8 10 
Общо текущи задължения към свързани лица 9 083 7 686 
   

Общо задължения към свързани лица 9 083 7 686 

 
Групата е заемодател по договори за необезпечени заеми със срок от шест месеца до 6 години 
и лихвен процент до 4,5 %. 
Групата е заемополучател по договори за необезпечена временна финансова помощ с 
мажоритарния акционер и неговия собственик с лихвен процент 3,5 %. 
 
Безналични сделки 
През 2019 г. Групата е погасила заеми и лихви в размер на 392 хил.лева срещу предоставен 
заем. 

35. Равнение на задълженията, произтичащи от финансова дейност 

Промените в задълженията на Групата, произтичащи от финансова дейност, могат да бъдат 
класифицирани, както следва: 

 Дългосрочни 
заеми, вкл. 

лихви 

Краткосрочни 
заеми, вкл. 

лихви 

Краткосрочни заеми 
към свързани лица, 

вкл. лихви 

Общо 

   ‘000 лв. ‘000 лв. 
     
1 януари 2018 769 387 4 994 6 150 

Парични потоци:     
Плащания - (1 158) (62) (1 220) 
Постъпления - 1 829 - 1 829 

Непарични промени:     
Начислени лихви - 61 - 61 

   Прекласифициране (385) 384 - (1) 
31 декември 2018 384 1 503 4 932 6 819 

     
Парични потоци:     

Плащания - (1 503) - (1 503) 
Постъпления - - 965 965 

Непарични промени:     
Начислени лихви - 1 26 27 

   Прекласифициране (384) 384 - - 
31 декември 2019 - 385 5 923 6 308 

 

36. Поети ангажименти 

На 20 октомври 2010 г. влиза в сила договорът, подписан между Дружеството-майка и 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно концесия 
на услуга върху пристанищен терминал „Видин – Север” и пристанищен терминал „Фериботен 
комплекс Видин”, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин. 
Договорът е за срок от 30 години. 

Концесионното възнаграждение включва:  
- еднократно концесионно възнаграждение в размер на 100 хил. лв. 
- годишни концесионни възнаграждения, които съдържат фиксирана и променлива част. 

Размерът на фиксираното годишно концесионно възнаграждение възлиза на 44 хил. евро  (87 
хил. лв.). 
По договора за концесия Дружеството-майка се задължава:  
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- да експлоатира и поддържа обекта на концесия на свой риск; 
- да извърши актуализация на генералния план на пристанище Видин относно 

пристанищните терминали – Обект на концесията; 
- да извършва инвестиции, съгласно предвидените годишни инвестиционни програми; 
- да разработва и представя за одобрение от концедента годишни инвестиционни 

програми в срок до 30 октомври на предходната година; 
- предварително да съгласува и да получи одобрение от министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията за извършване на подобрения в обекта 
на концесията, които не са предвидени в съответната годишна инвестиционна 
програма; 

- не променя предназначението на обекта на концесията; 
- представя и поддържа банкови гаранции; 

Дружеството-майка не е достигнало заложения товарооборот по договор за концесия на услуга 
върху пристанищен терминал „Видин – Север” и пристанищен терминал „Фериботен комплекс 
Видин”, за което се предвиждат неустойки. Към настоящия момент Дружеството не е 
начислило такива, поради невъзможност да бъде определен надежден размер на 
потенциалните неустойки. Дружеството-майка е инициирало процедура по изменение на 
параметрите на концесионния договор, като се очаква комуникацията с Министерство на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията да се осъществи в рамките на 
следващите няколко месеца. 
Договорът за концесия се прекратява при изтичане на срока на договора, по взаимно съгласие, 
поради обстоятелства по Закона за концесиите или при виновно неизпълнение на 
задълженията на една от страните. 
През 1 януари 2019 г. – 31 декември 2019 г. Дружеството е поело задължение да извърши 
инвестиции в пристанищни терминали „Видин - Север” и „Фериботен комплекс Видин” в размер 
на 300 хил. лв. Отчетната (разплатена) стойност към 31 декември 2019 г. на извършените 
инвестиции в терминала са в размер на 357 хил. лв. 
 

През 2013 г. влиза в сила договор, подписан между Дружеството-майка и Министерство на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно концесия на услуга за 
предоставяне на концесия за услуга върху пристанищен терминал Пристанищен терминал 
Никопол, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе. Договорът 
е за срок от 35 години и предвижда и гратисен период с продължителност 60 (шестдесет) 
месеца, който започва да тече от датата на влизане в сила на договора за концесия. 

Концесионното възнаграждение включва:  
- еднократно концесионно възнаграждение в размер на 5 хил. лв. 
- годишни концесионни възнаграждения, които съдържат фиксирана и променлива част. 

Годишното концесионно плащане се състои от две части: 
- фиксирана част на годишното концесионно плащане в размер на 3 хил. лв. (без ДДС).   
- променлива част в размер на 3 % от общия размер на нетните приходи от всички 

дейности за текущата година, свързани с ползването на обекта на концесията. 
За срока на концесията Дружеството-майка се задължава да изпълнява определени по 
направления, видове, обем и стойност строителни и монтажни работи и дейности по 
поддържане, рехабилитация, реконструкция и разширение на пристанищния терминал и 
осигуряване и поддържане на пристанищно оборудване и други активи и програми в размер на 
57 600 лева без ДДС. 
По договора за концесия Дружеството-майка се задължава да:  

- управление пристанищните услуги и на обекта на концесията. 
-  за изпълнение на предложените планове и програми. 
- достигане на средногодишен товарооборот в размер на най-малко 1 600 (хиляда и 

шестстотин) условни транспортни единици в рамките на първите 5 години от влизане в 
сила на договора за концесия и да достига средногодишен товарооборот в размер не 
по-малък от предложения средногодишен товарооборот в рамките на всеки две години 
от оставащия период от срока на концесията; 

- да предоставя и поддържа потвърдени безусловни неотменяеми годишни гаранции, 
издадени от банки, одобрени от концедента; 
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- да застрахова и поддържа подходяща и достатъчна за извършваната дейност 
застраховка на обекта на концесия, за своя сметка в полза на Концедента. 

Договорът за концесия се прекратява при изтичане на срока на договора, по взаимно съгласие, 
поради обстоятелства по Закона за концесиите или при виновно неизпълнение на 
задълженията на една от страните. 
През 1 януари 2019 г. – 31 декември 2019 г. Дружеството-майка е поело задължение да 
извърши инвестиции в Пристанищен терминал Никопол, част от пристанище за обществен 
транспорт с национално значение Русе в размер на 0,8 хил. лв. Отчетната (разплатена) 
стойност към 31 декември 2019 г. на извършените инвестиции в терминала са в размер на 1,3 
хил. лв. 
Във връзка със сключени концесионни договори следва да бъдат поддържани банкови 
гаранции на обща стойност 427 хил. лв. 

Дружеството-майка е предоставило банкови депозити в размер на 28 хил. лв. (2018 г.: 29 хил. 
лв.) като залог по банкова гаранция в полза на Министерство на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията във връзка с договор за предоставяне на концесия за услуга върху 
„Пристанищен терминал Никопол“ и договор за концесия на услуга върху пристанищен 
терминал „Видин – Север” и пристанищен терминал „Фериботен комплекс Видин”, части от 
пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин. 
 
На 06 март 2013 г. влиза в сила договор, подписан между Групата и Министерство на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията за предоставяне на концесия на 
„Пристанищен терминал Лом” – част от пристанище за обществен транспорт Лом, с 
национално значение – публична държавна собственост за срок от 35 години. 

По договора за концесия Групата се задължава да: 

- заплаща дължимите концесионни възнаграждения (еднократно концесионно 
възнаграждение в размер на 150 хил. лв. без ДДС и годишни концесионни плащания, 
които съдържат фиксирана и променлива част); 

- извършва пристанищните услуги на свой риск, като е създават условия за 
непрекъснатост на предоставянето на услугите и е осигурява достъп до терминалите и 
осъществяваните от тях пристанищни услуги не по-малко от 8 часа в денонощието; 

- поддържа и експлоатира обекта на концесия на свой риск, с грижата на добър стопанин 
и в съответствие с изискванията на действащото законодателство, регламентиращо 
дейности и действия, произтичащи от договора за концесия; 

- извършва инвестиции, съгласно предвидените годишни инвестиционни програми. 
Изпълнението на инвестиционната програма за петата договорна година по отношение 
задълженията за инвестиции, обхваща периода 01 януари 2019 г – 31 декември 2019 г. 
и е в размер на 890 хил. лв.; 

- оповестява публично цените и условията на предлаганите пристанищни услуги, които 
предоставя, както и евентуалните отстъпки; 

- поддържа инфраструктурата на пристанищния терминал в добро оперативно 
състояние, като осъществява за своя сметка необходимите ремонти. 

 
По силата на подписания на 05 ноември 2010 г. между Община Русе и Групата Договор за 
предоставяне достъп за извършване на пристанищни услуги в пристанище за обществен 
транспорт с регионално значение „Пристис“, същият в сила от 22 декември 2010 г.. 

Групата има поет ангажимент за извършване на пристанищни услуги в пристанище „Пристис“ 
като ползва и поддържа пристанищната територия и изградените на нея обекти – публична 
общинска собственост. Съгласно подписано на 08 декември 2015 г. допълнително 
споразумение, договорът е със срок на действие до приключване на процедура по 
предоставяне на пристанище „Пристис“ на концесия, но не повече от 5 години. 

В резултат на проведена открита процедура за предоставяне на концесия на пристанище за 
обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ и по силата на Решение № 707 на 
Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 28 от 14 декември 2017 г., Порт Пристис ООД е 
определено за концесионер на пристанище „Пристис“. На 04.01.2018 г. между Общински съвет 
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– Русе, представляван от Кмета на Община Русе и Групата е подписан Договор за 
предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение 
„Пристис“ – публична общинска собственост. Договорът влиза в сила от 01 април 2019 г. и е 
със срок от 35 години.  

С влизането в сила на договора за концесия се прекратява действието на договора за 
предоставяне достъп за извършване на пристанищни услуги в пристанище за обществен 
транспорт с регионално значение „Пристис“. 

По договора за концесия Групата има задължения да: 

• извършва годишни концесионни плащания, състоящи се от две части – фиксирана 
част в размер на 48 900 лв. и променлива част в зависимост от извършената 
дейност; 

• управлява и поддържа обекта на концесия на свой риск, съобразно добрата 
инженерингова и експлоатационна практика, с грижата на добър стопанин и в 
съответствие с изискванията на действащото законодателство, регламентиращо 
дейности и действия, произтичащи от договора за концесия; 

• поддържа пристанището в експлоатационна годност и пристанищната 
инфраструктура в добро оперативно състояние като осъществява за своя сметка 
необходимите ремонти; 

• извършва пристанищните услуги на свой риск, осигурявайки тяхната 
непрекъснатост не по-малко от 8 часа в денонощието; 

• извършва инвестиции, съгласно предвидените годишни инвестиционни програми; 
• реализира годишен товарооборот, определен в условни транспортни единици като 

условна транспортна единица е всеки обслужен на пристанището пътник и/или 
корабопосещение умножено по 10. 

От датата на влизане в сила на договора за концесия до 31 декември 2019 г., Групата е 
реализирало товарооборот от 54 599 условни транспортни единици и е извършило променливо 
концесионно плащане в размер на 15 144.79 лв. без ДДС. 

В изпълнение на договора за предоставяне на концесия за пристанище за обществен 
транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост, на Групата е 
издадена банкова гаранция за добро изпълнение на концесионния договор, с размер от 100 
000 лева и срок на валидност до 01 март 2028 г. 

37. Условни активи и условни пасиви 

През годината не са предявени правни искове към Групата.  
 
Групата е солидарен длъжник по договор за инвестиционен кредит от 20 декември 2013 г. с 
финансова институция. Максималният размер на кредита е 2 800 хил. лв., а срокът на 
погасяване – 21 декември 2020 г.  

Във връзка със сключени концесионни договори са поддържани банкови гаранции на обща 
стойност 427 хил. лв., обезпечени със залог върху вземане по депозити. 

Съгласно договор за концесия на „Пристанищен терминал Лом” – част от пристанище за 
обществен транспорт Лом, Групата следва да поддържа банкови гаранции в установения 
размер: 

– банкова гаранция за изпълнение на Инвестиционната програма за шестата 
инвестиционна година в размер на 93 хил. лв.; 

– банкова гаранция за добро изпълнение за гарантиране изпълнението на задълженията 
по договора, в размер на 449 хил. лв. 
 

Не са възникнали условни пасиви за Групата по отношение на асоциирани предприятия. 
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38. Категории финансови активи и пасиви  

Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Групата могат да бъдат 
представени в следните категории 
 
Финансови активи Пояснение 2019 2018 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Финансови активи на разположение за продажба:    
  Дялове и акции  13 24 24 
Дългови инструменти по амортизирана стойност    
  Депозити  100 - 
  124 24 
Кредити и вземания:    
  Търговски и други вземания 17 688 1 522 
  Вземания от свързани лица 34 6 391 5 065 
  Пари и парични еквиваленти 18 2 649 2 652 
  9 728 9 239 
    

Общо финансови активи  9 852  9 263 

 
Финансови пасиви Пояснение 2019 2018 
 
 

‘000 лв. ‘000 лв. 

Финансови пасиви, отчитани по амортизирана 
стойност: 

 
  

  Заеми 21 385 1 826 
  Търговски и други задължения 22 529 1 548 
  Задължения към свързани лица 34 9 083 7 686 
Общо финансови пасиви:  9 997 11 060 

 
Вижте пояснение 4.16 за информация относно счетоводната политика за всяка категория 
финансови инструменти. Описание на политиката и целите за управление на риска на Групата 
относно финансовите инструменти е представено в пояснение 39. 

39. Рискове, свързани с финансовите инструменти 

Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска  
Групата е изложена на различни видове рискове по отношение на финансовите си 
инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложена Групата са пазарен риск, 
кредитен риск и ликвиден риск. 

Управлението на риска на Групата се осъществява от централната администрация на Групата 
в сътрудничество с управителния съвет. Приоритет на ръководството е да осигури 
краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на финансови 
пазари. Най-съществените финансови рискове, на които е изложена Групата, са описани по-
долу. 

39.1. Анализ на пазарния риск 

Следствие на използването на финансови инструменти Групата е изложена на пазарен риск и 
по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на 
конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Групата. 

39.1.1. Валутен риск 

По-голямата част от сделките на Групата се осъществяват в български лева и евро. Поради 
фиксирания валутен курс на лева към еврото, евровите транзакции не излагат Групата на 
валутен риск. Чуждестранните транзакции на Групата, деноминирани главно в щатски долари, 
излагат Групата на валутен риск.  
 
За да намали валутния риск, Групата следи паричните потоци, които не са в български лева.  
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Финансовите активи и пасиви, които са деноминирани в чуждестранна валута и са 
преизчислени в български лева към края на отчетния период, са представени, както следва: 

39.1.2. Лихвен риск 

Политиката на Групата е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно 
финансиране. Към 31 декември и на двата сравними периода Групата е изложена на риск от 
промяна на пазарния лихвен процент по банков заем с променлив лихвен процент. Всички 
други финансови активи и пасиви на Групата са с фиксирани лихвени проценти.  

 

39.2. Анализ на кредитния риск 

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към 
Групата. Групата е изложена на този риск във връзка с различни финансови инструменти, като 
напр. при предоставянето на заеми, възникване на вземания от клиенти, депозиране на 
средства и други. Излагането на Групата на кредитен риск е ограничено до размера на 
балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период, както е 
посочено по-долу: 
 2019 2018 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
Групи финансови активи – балансови стойности:     

Ценни книжа и депозити 124 24 
  Търговски вземания  688 1 134 
  Вземания от свързани лица  6 391 5 065 

Пари и парични еквиваленти 2 649 2 652 
  Балансова стойност 9 852 8 875 
 
Групата редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и на други 
контрагенти, установени индивидуално или по групи, и използва тази информация за контрол 
на кредитния риск. Когато разходите не са прекалено високи, се набавят и използват данни за 
кредитен рейтинг от външни източници и/или финансови отчети на клиентите и другите 
контрагенти. Политика на Групата е да извършва транзакции само с контрагенти с добър 
кредитен рейтинг. Ръководството на Групата счита, че всички гореспоменати финансови 
активи, които не са били обезценявани или са с настъпил падеж през представените отчетни 
периоди, са финансови активи с висока кредитна оценка. 
 
Групата не е предоставялa финансовите си активи като обезпечение по други сделки освен 
описаните в пояснения 34, 36 и 37 от консолидирания финансов отчет.  

Търговските вземания се състоят от голям брой клиенти в различни индустрии и географски 
области. На базата на исторически показатели, ръководството счита, че кредитната оценка на 
търговски вземания, които не са с изтекъл падеж, е добра.  

Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти се счита за несъществен, тъй като 
контрагентите са банки с добра репутация. 

Загуба от обезценка не е признавана по отношение на вземания, за които Групата е направила 
преценка, че има реална възможност за тяхното събиране. Балансовите стойности описани по-
горе, представляват максимално възможното излагане на кредитен риск на Групата по 
отношение на тези финансови инструменти. 

39.3. Анализ на ликвидния риск 

Ликвидният риск представлява рискът Групата да не може да погаси своите задължения. 
Групата посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по 
погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и 
изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни 
средства се следят за различни времеви периоди -ежедневно и ежеседмично, както и на 
базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди 
от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват със 



54 
 

 
 

заемите на разположение, за да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ 
определя дали заемите на разположение ще са достатъчни, за да покрият нуждите на Групата 
за периода. 

Групата държи пари в брой, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. 
Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер 
 

Финансовите активи като средство за управление на ликвидния риск 
При оценяването и управлението на ликвидния риск Групата отчита очакваните парични 
потоци от финансови инструменти, по-специално наличните парични средства и търговски 
вземания. Наличните парични ресурси и търговски вземания не надвишават значително 
текущите нужди от изходящ паричен поток. Съгласно сключените договори всички парични 
потоци от търговски и други вземания са дължими в срок до един месец. 

40. Политика и процедури за управление на капитала 

Целите на Групата във връзка с управлението на капитала са: 
• да осигури способността на Групата да продължи да съществува като действащо 

предприятие; и  
• да осигури адекватна рентабилност за акционерите, като определя цената на 

продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска. 
 

Групата наблюдава капитала на базата на съотношението на коригирания капитал към нетния 
дълг. Групата определя коригирания капитал на основата на балансовата стойност на 
собствения капитал и субординирания дълг, представени в консолидирания отчет за 
финансовото състояние. Субординираният дълг включва необезпечените заеми на Групата. 
Нетният дълг включва сумата на всички задължения, намалена с балансовата стойност на 
парите и паричните еквиваленти. Целта на Групата е да поддържа съотношението на 
коригирания капитал към нетен дълг в разумни граници.  
 

Капиталът за представените отчетни периоди може да бъде анализиран, както следва: 
 

  2019 2018 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
Собствен капитал 74 547 77 230 
+Субординиран дълг 5 923 4 438 
Коригиран капитал 80 470 81 668 
    
+Дълг  14 431 15 779 
- Пари и парични еквиваленти (2 649) (2 652) 
Нетен дълг 11 782 13 127 

    
Групата управлява структурата на капитала и прави необходимите корекции в съответствие с 
промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на съответните активи. За 
да поддържа или коригира капиталовата структура, Групата може да върне капитал на 
акционерите, да емитира нови акции или да продаде активи, за да намали задълженията си. 

Групата не е променяла целите, политиките и процесите за управление на капитала, както и 
начина на определяне на капитала през представените отчетни периоди. 

41. Събития след края на отчетния период 

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на 
финансовия отчет и датата на оторизирането му за издаване, с изключение на следното 
некоригиращо събитие: 

В началото на 2020 г. поради разпространението на нов коронавирус (COVID-19) в световен 
мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и 
цели икономически отрасли. На 11.03.2020 г. Световната здравна организация обяви и 
наличието на пандемия. С решение на Народното събрание в страната бе обявено 
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Извънредно положение считано от 13.03.2020 г. и приет Закона за мерките и действията по 
време на Извънредното положение. С него се въведоха рестриктивни мерки за бизнеса, 
движението на стоки и хора, с цел защита разпространение на вируса сред хората.  

Ръководството на Групата въведоха противоепидемични мерки, с цел защита на работници, 
служители и гости. Мерките са в две направления: организационни и технически, включват: 
оценка на риска, план за действие, ограничение на присъстващите, редовна и ежедневна 
дезинфекция, раздаване на лични предпазни средства, ограничен достъп до 
административната сграда, превантивно замерване на температурата на всеки посетител, 
проведен извънреден инструктаж. 

Ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, 
ръководството на Групата не е в състояние да оцени влиянието им върху бъдещото финансово 
състояние и резултатите от дейността му, но счита, че въздействието ще има негативен ефект 
върху дейността на Дружествата в Групата. 

Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет Извънредното положение не е 
отменено. Все още няма пряко влияние върху дейността на Дружествата в Групата. Поради 
неяснотата на продължителността, измененията на мерките и действията свързани с 
Извънредното положение във връзка с пандемия, е невъзможно да се направи надеждна 
оценка на риска от поява на финансов или друг ефект, поради което не могат да се подготвят и 
предприемат мерки за неутрализиране или въздействие.  

42. Одобрение на консолидирания финансов отчет 

Консолидираният финансов отчет към 31 декември 2019 г. (включително сравнителната 
информация) е приет от Управителния съвет на предприятието–майка на 30.04.2020 г. 



Писмени материали по т.5 от дневния ред на насроченото за 26.08.2020 г. 

редовно годишно Общо събрание на акционерите  

на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, гр. Русе 

 

 

Предложение за решение по т.5 от дневния ред - Приемане на доклада за 

прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2019 година, 

съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година. 

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно 

Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр. Русе, да 

приеме следното решение по тази точка:  

„Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за 

възнаграждения през изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане 

за политиката през следващата 2020 година.“ 

 

Приложение: 

1. Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 

2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 

година. 

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  

„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, ГР. РУСЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОКЛАД 

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА 

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ” АД, 

през финансовата 2019 г. 

 

 

 

Изготвен на основание чл.12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов 

надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и разкрива начина, 

по който дружеството прилага политика за възнагражденията на членовете на 

Надзорния и Управителния съвет на дружеството. Политиката за възнагражденията е 

приета и утвърдена от Общото събрание на акционерите на 29 юни 2013 г. 

 

Настоящият доклад съдържа преглед на начина, по който политиката за 

възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвети е прилагана за 

отчетната 2019 година и програма за прилагане на политиката през следващата финансова 

година. Същият отразява фактическото прилагане на обективни критерии за формиране на 

възнагражденията, с оглед на привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове 

на съветите и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите, като 

избягват потенциален и реален конфликт на интереси. 

 

1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на 

политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за 

мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните 

консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за 

възнагражденията; 

Политиката за възнагражденията е разработена от Надзорния съвет на 

„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД с активното участие на 

независимия член на Надзорния съвет, на функционално независими и компетентни 

експерти от Дружеството, които осигуриха независима преценка за целесъобразността на 

Политиката. Същата е приета с решение на редовното ОС на акционерите на 

„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД проведено на 29.06.2013 г. и е 

качена на интернет - страницата на дружеството. 

През отчетният период дружеството няма Комитет по възнагражденията. 

 

2. Информация относно относителната тежест на променливото и 

постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи; 

През изтеклата година част от членовете на Управителния и на Надзорния съвет на 

„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД са получавали само постоянно 

възнаграждение определено по размер от Общото събрание на акционерите. 

На този етап променливо възнаграждение не се предвижда. 

 

3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на 

които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид 

променливо възнаграждение и обяснение как тези критерии допринасят за 

дългосрочните интереси на дружеството; 

В „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, не се предвижда 

допълнително възнаграждение на членовете на Управителния и Надзорен съвети, като 

акции на дружеството, опции върху акции и друг вид променливо възнаграждение.  

 

4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени 

критериите за постигнатите резултати; 

 



При формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния 

съвет на дружеството са приложени следните основни принципи и методи: 

- съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията 

за развитие на дружеството, защитата на интересите и утвърждаването на ценностите на 

„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД; 

- осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и 

мотивирането на членове на съветите с необходимите качества за успешно управление и 

развитие на дружеството. 

- недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране 

на членовете на Надзорния и Управителният съвет на дружеството при определяне и 

договаряне на възнагражденията. 

- отчитане на задълженията и приноса на всеки един от членовете на Управителния 

съвет в дейността и резултатите на дружеството. 

 

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и 

постигнатите резултати; 

Към настоящия момент няма пряка връзка между постигнатия финансов резултат от 

дружеството за съответния период и размера на получаваните възнаграждения за членовете 

на Управителния и Надзорен съвети. 

 

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на 

бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения; 

Плащанията на възнагражденията се осъществяват по банков път ежемесечно до 30-

то число на всеки месец.  

 

7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително 

доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или 

дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова 

година; 

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване на членовете на Управителния и Надзорен съвети. 

 

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите 

възнаграждения; 

Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения, поради това 

няма такава информация. 

 

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на 

договорите; 

Политиката на обезщетения при прекратяване на участие в състава на съветите е 

съгласно уговореното в договорите за управление и контрол на всеки един член от 

съветите. 

 

10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и 

опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи 

възнаграждения основани на акции; 

Дружеството не предвижда такъв вид възнаграждения. 

 

11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на 

мандата на членовете на управителните и контролни органи след изтичане на 

периода по т. 10; 

Дружеството не следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид 

възнаграждения. 

 



12. Информация, относно договорите на членовете на управителните и 

контролни органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестието за 

прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в 

случай на предсрочно прекратяване; 

Договорите на членовете на Управителния и Надзорен съвети на „ПАРАХОДСТВО 

БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД са сключени за неопределен срок, действието на 

които може да се прекрати по всяко време – с решение на Надзорния съвет или на Общото 

събрание на акционерите.  

Условията и максималният размер на обезщетенията при прекратяване на договор с 

член на Управителния съвет на дружеството, съответно с изпълнителните директори, във 

връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срок на 

предизвестието или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна 

дейност се уреждат с политиката за възнагражденията на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО 

РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД.  

Към настоящият момент „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД 

не е предвидило плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член 

на Управителния съвет на дружеството, съответно с Изпълнителните директори на 

дружеството, както и плащания, във връзка със срок на предизвестие или плащания във 

връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност. Обезщетението не се 

дължи, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати 

и/или виновно поведение на члена на Управителния съвет на дружеството, съответно на 

изпълнителните директори. 

 

13. Пълният размер на възнаграждението и на другите материални стимули на 

членовете на управителните и контролни органи за съответната финансова година; 

Получени възнаграждения от част от членовете на Управителния съвет на 

„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, през финансовата 2019 г. – обща 

сума в размер на 137 хил.лева. 

Получени възнаграждения от част от членовете на Надзорния съвет на 

„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, през финансовата 2019 г. – обща 

сума в размер на 6 хил.лева. 

 

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на 

управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през 

съответната финансова година: 

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за 

съответната финансова година; 
През отчетният период няма такива лица, поради което няма такава информация. 

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от 

лицето от дружества от същата група; 
Не са получавани такива. 

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата 

и/или бонуси и основанията за предоставянето им; 
Не са получавани такива. 

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън 

обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с 

него договор; 
Няма такива. 

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му 

по време на последната финансова година; 

През последната финансова година няма платено и/или начислено обещетение по 

повод на прекратяване на функциите на член на съвета на директорите. 

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън 

посочените в букви "а" - "д"; 



Няма такива. 

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови 

разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други 

дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, 

включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите; 
Няма такива 

 

15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или 

други схеми за стимулиране въз основа на акции; 

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от 

дружеството през съответната финансова година и условията, при които са 

предложени, съответно предоставени; 

Няма такива. 

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и 

за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията ши стойността 

на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година; 

Няма такива. 

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, 

включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия 

за упражняване на правата; 

Няма такива. 

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, 

приети през финансовата година. 

Няма такива. 

 

16. Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата 

финансова година или за по-дълъг период. 

Дружеството приема да следва залегналите в Политиката за възнагражденията на 

членовете на Управителния и Надзорен съвети на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО 

ПЛАВАНЕ“ АД правила, относно изплащането възнаграждения за по-дълъг период - до 

края на мандата. Управляващите считат, че залегналите в политиката критерии за 

определяне на възнагражденията към настоящия момент са ефективни, с оглед 

постигнатите финансови резултати през отчетния период. Членовете на съветите приемат, 

че при рязка промяна във финансово стопанските показатели, независимо дали ще бъдат 

във възходяща или низходяща посока, Програмата за определяне на възнагражденията ще 

бъде преразгледана и отразените в нея промени ще бъдат приети по надлежен ред от 

Общото събрание на акционерите, за което обществеността ще бъде информирана съгласно 

разпоредбите на ЗППЦК. 

 

Този доклад е приет на заседание на Управителния съвет на дружеството проведено 

на 13.07.2020 г. 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

НА „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД 



Писмени материали по т.6 от дневния ред на насроченото за 26.08.2020 г. 

редовно годишно Общо събрание на акционерите  

на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, гр. Русе 

 

 

Предложение за решение по т.6 от дневния ред - Вземане на решение относно 

печалбата, реализирана от „Параходство Българско речно плаване“ АД за 2019 г. 

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно 

Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване”АД, гр.Русе, да 

приеме следното решение по тази точка:  

„ОС на акционерите приема решение за отнасяне на печалбата за 2019 г. като 

неразпределена печалба.“ 

 

Приложение: 

1. Годишен финансов отчет и консолидиран годишен финансов отчет на 

дружеството за 2019 г. 

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  

„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, ГР. РУСЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Писмени материали по т.7 от дневния ред на насроченото за 26.08.2020 г.  

редовно годишно Общо събрание на акционерите  

на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, гр. Русе 

 

 

 

Предложение за решение по т.7 от дневния ред - Изслушване на препоръката на 

одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на 

годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 

2020 г. 

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно 

Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр. Русе, да 

приеме следното решение по тази точка:  

„ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от 

Управителния съвет регистриран одитор - специализирано одиторско предприятие 

„АКТИВ“ ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния 

финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.“ 

 

Приложение:  

1. Препоръка на одитния комитет за избор на регистриран одитор на дружеството за 

2020 г. 

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  

„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, ГР. РУСЕ 
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Писмени материали по т.8 от дневния ред на насроченото за 26.08.2020 г. 

редовно годишно Общо събрание на акционерите  

на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, гр. Русе 

 

 

 

Предложение за решение по т.8 от дневния ред - Освобождаване от отговорност 

на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 

2019 г. 

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно 

Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр. Русе, да 

приеме следното решение по тази точка:  

„ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и 

Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.“ 

 

Приложения:  

1. ГФО и КГФО на дружеството за 2019 г.; 

2. Междинен финансов отчет на дружеството към 31.03.2020 г. 

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  

„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, ГР. РУСЕ 
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Пояснения към междинния съкратен финансов отчет 
1. Предмет на дейност 

Параходство Българско речно плаване АД е акционерно дружество, чието седалище е в 
Република България, с адрес гр. Русе, пл. Отец Паисий № 2.  
 
Основната дейност на Параходство Българско речно плаване АД се състои в търговско 
корабоплаване по река Дунав, в това число: превоз на товари по воден път и в комбиниран 
транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби, други плавателни и 
други транспортни средства, буксировка и тласкане на плавателни средства и товари, корабно 
снабдяване, извършване на речни и морски услуги и други помощни търговски и технически 
дейности и операции, свързани с търговското мореплаване, осъществяване дейност на 
специализиран пристанищен оператор, чрез извършване на пристанищни дейности, свързани с 
обработка на ро-ро и фериботни товари, фрахтова и транспортно-спедиционна дейност, 
търговско представителство, посредничество и корабно агентиране, вътрешна и външна 
търговия, кораборемонт за собствени и чужди нужди, инвеститорска и инженерингова дейност, 
научно-развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, други видове търговска 
дейност, за които няма нормативна забрана. В своята дейност Дружеството може да сключва 
сделки в страната и чужбина, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими 
вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау и други 
обекти на интелектуалната собственост, да предявява и отговаря по искове, свързани с 
дейността му и спазване на действащото законодателство. Допълнителен предмет на дейност 
е: производствена, търговска и други дейности с горива, петролни, нефтохимически, химически 
и други продукти. 
 
Параходство Българско речно плаване АД е регистрирано като акционерно дружество в 
Република България с ЕИК 827183719. Седалището и адресът на управление на Дружеството е 
Република България, гр. Русе, пл. Отец Паисий № 2. 
 
Акциите на Дружеството са регистрирани на Българска фондова борса – София АД. 
 
Дружеството се управлява чрез двустепенна система на управление, включваща Надзорен и 
Управителен съвет. 
 
Членове на Надзорния съвет са: 

– Химимпорт АД; 
– Българска Корабна Компания ЕAД; 
– Тодор Йотов Йотов. 

 

Членове на Управителния съвет са: 
- Тихомир Иванов Митев; 
- Любомир Тодоров Чакъров; 
- Александър Димитров Керезов; 
- Йордан Стефанов Йорданов; 
- Румен Стефанов Попов; 
-    Светлана Петрова Стефанова; 
- Кремена Николова Йорданова. 

 
Дружеството се представлява от изпълнителните директори – Тихомир Иванов Митев и  Румен 
Стефанов Попов, само заедно. 
 
Основният собственик на  Дружеството е Българска Kорабна Kомпания ЕАД. 

2. Основа за изготвяне на междинния съкратен финансов отчет 

Този междинен съкратен финансов отчет към 31 март 2020 г. е изготвен в съответствие с МСС 
34 „Междинно финансово отчитане”. Той не съдържа цялата информация, която се изисква за 
изготвяне на пълни годишни финансови отчети съгласно МСФО и следва да се чете заедно с 
годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2019 г., изготвен в съответствие с 
Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от 
Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС). 
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Междинният съкратен финансов отчет е съставен в български лева, което е функционалната 
валута на Дружеството. Всички суми са представени в хиляди лева (‘000 лв.) (включително 
сравнителната информация за 2019 г.), освен ако не е посочено друго.  

Дружеството изготвя и междинен съкратен консолидиран финансов отчет в съответствие с 
Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от 
Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС). В 
него инвестициите в дъщерни предприятия са отчетени и оповестени в съответствие с МСС 27 
„Консолидирани и индивидуални финансови отчети”. 

Междинният съкратен финансов отчет е съставен при спазване на принципа на действащо 
предприятие. 

3. Промени в счетоводната политика през периода 

Параходство Българско речно плаване АД изготвя междинен съкратен финансов отчет към 31 
март 2020 г. в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС). 

3.1. Промени в приблизителните оценки 

При изготвянето на междинни финансови отчети ръководството прави редица предположения, 
оценки и допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и 
разходи. 

Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките и 
допусканията на ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително 
оценените резултати. 

При изготвянето на представения междинен съкратен финансов отчет значимите преценки на 

ръководството при прилагането на счетоводните политики на Дружеството и основните 

източници на несигурност на счетоводните приблизителни оценки не се различават от тези, 

оповестени в годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2019 г.  

3.2.  Управление на риска относно финансови инструменти 

Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си 
инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен 
риск, кредитен риск и ликвиден риск. 

Междинният съкратен финансов отчет не включва цялата информация относно управлението 
на риска и оповестяванията, изисквани при изготвянето на годишни финансови отчети, и 
следва да се чете заедно с годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2019 г. 
Не е имало промени в политиката за управление на риска относно финансови инструменти 
през периода. 

4.  Значими събития и сделки през периода 

Не са възникнали коригиращи събития или други значителни некоригиращи събития между 
датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.  

5. Нематериални активи 

Нематериални активи на Дружеството включват софтуер, права върху индустриална 
собственост и други. Балансовите стойности за представените отчетни периоди могат да бъдат 
анализирани, както следва: 

 Софтуер Права върху 
индустриална 

собственост  

Разходи по 
наети активи 

Други       Общо       

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв.  ‘000 лв. ‘000 лв. 
Отчетна  стойност      
Салдо към 1 януари 2020 г. 154 100 3 727 438 4 419 
Новопридобити активи, закупени - - - - - 
Отписани активи - - - - - 

Салдо към 31 март 2020 г. 154 100 3 727 438 4 419 
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Амортизация       
Салдо към 1 януари 2020 г. (154) (31) (575) (357) (1 117) 
Амортизация на отписани активи - - - - - 
Амортизация - - (38) (1) (39) 
Салдо към 31 декември 2019 г. (154) (31) (613) (358) (1 156) 
      

Балансова стойност към  
31 март 2019 г. - 69 3 114 80 3 263 

 Софтуер Права върху 
индустриална 

собственост  

Разходи по 
наети активи 

Други       Общо       

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв.  ‘000 лв. ‘000 лв. 
Отчетна  стойност      
Салдо към 1 януари 2019 г. 154 100 3 486 438 4 178 
Новопридобити активи, закупени - - 241 - 241 
Отписани активи - - - - - 

Салдо към 31 декември 2019 г. 154 100 3 727 438 4 419 

Амортизация       
Салдо към 1 януари 2019 г. (154) (27) (435) (351) (967) 
Амортизация на отписани активи - - - - - 
Амортизация - (4) (140) (6) (150) 

Салдо към 31 декември 2019 г. (154) (31) (575) (357) (1 117) 
      

Балансова стойност към  
31 декември 2019 г. - 69 3 152 81 3 302 

 

6. Имоти, машини и съоръжения 

Имотите, машините, съоръженията и оборудването на Дружеството включват земи, сгради, 
машини, съоръжения и оборудване, транспортни средства, разходи за придобиване на ДМА и 
други. Балансовата стойност може да бъде анализирана, както следва: 

 Земя Сгради Машини и 
оборудване 

Съоръ-
жения 

 

Транспортни 
средства 

Други Разходи за 
придобиване 
на нетекущи 

активи 

Общо 

 ’000 лв ’000 лв  ’000 лв  ’000 лв ’000 лв ’000 лв ‘000 лв ‘000 лв 
Брутна балансова 
стойност          
Салдо към  
1 януари 2020 г. 444 2 128 7 141 4 573 53 217 353 2 358 70 214 
Новопридобити активи - - - - - - - - 
Отписани активи - - - - (92) - - (92) 

Салдо към  
31 март 2020 г. 444 2 128 7 141 4 573 53 125 353 2 358 70 122 

         
Амортизация         
Салдо към  
1 януари 2020 г. - (748) (3 455) (2 062) (18 392) (348) (116) (25 121) 
Амортизация за периода - (12) (66) (48) (198) (1) - (325) 
Амортизация на отписани 
активи - 

 
- 

 
- 

 
- 61 - - 61 

Салдо към  
31 март 2020 г. - (760) (3 521) (2 110) (18 529) (349) (116) (25 385) 
         

Балансова стойност към 
31 март 2020 г. 444 1 368 3 620 2 463 34 596 4 2 242 44 737  
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 Земя Сгради Машини и 
оборудване 

Съоръ-
жения 

 

Транспортни 
средства 

Други Разходи за 
придобиване 
на нетекущи 

активи 

Общо 

 ’000 лв ’000 лв  ’000 лв  ’000 лв ’000 лв ’000 лв ‘000 лв ‘000 лв 
Брутна балансова 
стойност          
Салдо към  
1 януари 2019 г. 444 2 128 7 028 4 442 54 635 350 2 608 71 635 
Новопридобити активи - - 179 134 239 5 549 1 106 
Отписани активи - - (66) (3) (1 657) (2) (799) (2 527) 

Салдо към  
31 декември 2019 г. 444 2 128 7 141 4 573 53 217 353 2 358 70 214 

         
Амортизация         
Салдо към  
1 януари 2019 г. - (698) (3 235) (1 879) (18 260) (347) (116) (24 535) 
Амортизация за периода - (50) (255) (186) (805) (3) - (1 299) 
Амортизация на отписани 
активи - 

 
- 

 
35 

 
3 673 2 - 713 

Салдо към  
31 декември 2019 г. - (748) (3 455) (2 062) (18 392) (348) (116) (25 121) 
         

Балансова стойност към 
31 декември 2019 г. 444 1 380 3 686 2 511 34 825 5 2 242 45 093  

 

7. Акционерен капитал 
 
Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 35 708 674 на брой обикновени акции с 
номинална стойност в размер на 1 лев за акция. Всички акции са с право на получаване на 
дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на 
акционерите на Дружеството. 
 
 31 март 31 декември 
  2020 2019 
  бр. бр. 
Издадени и напълно платени акции:     
     В началото на годината 35 708 674 35 708 674 
     Емисия на акции - - 
Издадени и напълно платени акции 35 708 674 35 708 674 
Общо акции 35 708 674 35 708 674 

 
 
Списъкът на основните акционери на Дружеството е представен, както следва:  
 
 31 март 2020 31 декември 2019 
 Брой акции % Брой акции % 
     

Българска Корабна Компания ЕАД 27 192 938 76.15 27 192 938 76.15 

Други акционери  8 515 736 23.85 8 515 736 23.85 
 35 708 674 100 35 708 674 100 

 
     

8. Разходи за данъци върху дохода 

Признатите разходи за данък са базирани на най-добрата преценка от страна на 
ръководството за очакваната средно претеглена годишна ставка за корпоративен данък. 
Използваната средно претеглена годишна ставка на корпоративния данък за 2020 г. е 10% 
(годишната ставка за 2019 г. е била 10 %). 
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9. Доход/загуба на акция  
 
Основният доход/загуба на акция е изчислен, като за числител е използвана нетната 
печалба/загуба.  

Средно претегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход/загуба на 
акция, както и нетната печалба/загуба, е представен както следва: 
 
 31 март  31 март  
 2020 2019 
   
Печалба/загуба (в лв.) 158 000  (394 000) 
   
Среднопретеглен брой акции  35 708 674 35 708 674 
   
Основна печалба/загуба на акция (в лв. за акция) 0.01 (0.01) 

 

10. Сделки със свързани лица 

Свързаните лица на Дружеството включват собствениците, дъщерни, асоциирани  и смесени 
предприятия, ключов управленски персонал и други описани по-долу.  

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални 
условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции. 

10.1. Сделки със собствениците 

 31 март  31 март  
 2020 2019 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Мажоритарен акционер   

- покупка на услуги  (30) (30) 
- изплатени суми по договор за финансова помощ 200 - 

 
Собственик на мажоритарния акционер 

  

- разходи за лихви   (28) (36) 

10.2. Сделки с дъщерни предприятия 

 31 март  31 март 
 2020 2020 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Продажба на активи и услуги 11 1 
Покупка на  услуги (29) (12) 
Разходи за лихви  (9) (9) 
Получени заеми 100 149 

Погасени заеми - (149) 

10.3. Сделки със съвместно предприятие 

 31 март  31 март  
 2020 2019 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Предоставен заем - (382) 

Приходи от лихви 
  
 

56 
 

40 
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10.4. Сделки с други свързани лица под общ контрол 

 31 март  31 март  
 2020 2019 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Покупка на услуги (69) (55) 
Разходи за лихви  (18) (14) 
Продажба на услуги 2 - 
Приходи от застрахователни обезщетения 6 7 
Погасени заеми - 380 
   

10.5.  Сделки с ключов управленски персонал 
 
Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на  управителния съвет 
и надзорния съвет. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните 
разходи: 
 
 31 март  31 март  
 2020 2019 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Краткосрочни възнаграждения:     

Заплати 
Възнаграждения на юридически лица, членове на 

Надзорен съвет 
 

(26) 
 

 (2) 
 

(26) 
 

 (2) 
 

Общо възнаграждения (28) (28) 

   
   

11. Разчети със свързани лица в края на периода 

 31 март  31 декември 
 2020 2019 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Нетекущи вземания от:   
- съвместни предприятия  39 38 
 39 38 

 Текущи вземания от:   
- дъщерни предприятия  78 78 
- други свързани лица по общ контрол 20 20 
- съвместни предприятия     5 150 4 962 

 5 248 5 060 

 
Текущи задължения към: 

  

- собственици 5 790 5 923 

- дъщерни предприятия  3 452 3 329 
- други свързани лица под общ контрол 2 700 2 720 
- ключов управленски персонал 8 8 
 11 950 11 980 

12. Събития след края на отчетния период 

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на 
междинния съкратен финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване.  

13. Одобрение на междинния съкратен финансов отчет 

Междинният съкратен финансов отчет към 31 март 2020 г. (включително сравнителната 
информация) е одобрен и  приет от управителния  съвет  на  30 юни 2020 г. 



Писмени материали по т.9 от дневния ред на насроченото за 26.08.2020 г. 

редовно годишно Общо събрание на акционерите  

на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, гр. Русе 

 

 

 

Предложение за решение по т.9 от дневния ред - Разглеждане и приемане на 

отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. 

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно 

Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр. Русе, да 

приеме следното решение по тази точка:  

„ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 

дейността му през 2019 г.“ 

 

Приложение:  

1. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. 

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  

„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, ГР. РУСЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ  

за дейността на Директора за връзки с инвеститорите 

пред акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД 

за 2019 година 
 

Параходство Българско речно плаване АД е публично дружество с двустепенна 

система на управление – Надзорен съвет и Управителен съвет. Дружеството спазва и прилага 

добрите практики и принципи на управление, заложени в Националния кодекс на 

корпоративно управление. Членовете на корпоративното му ръководство споделят 

разбирането за корпоративно управление като балансирано взаимодействие между акционери, 

ръководство на Дружеството и заинтересовани лица и съзнават, че доброто корпоративно 

управление спомага за устойчивото икономическо развитие и означава лоялно и отговорно 

ръководство, прозрачност и независимост, както и отговорност на Дружеството пред 

обществото. 

Към 31.12.2019 г. регистрираният капитал на Параходство Българско речно плаване АД 

се състои от 35 708 674 на брой обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за 

акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и 

представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството. 

Мажоритарният собственик на  Дружеството е Българска Kорабна Kомпания ЕАД, която към 

31.12.2019 г. притежаваща 76.15 % от капитала му. Параходство Българско речно плаване АД 

не притежава собствени акции. През 2019 г. не е извършвано придобиване и прехвърляне на 

собствени акции на Дружеството. 

 Задълженията на директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) са разписани в чл. 116г  

от ЗППЦК. Добросъвестното изпълнение на същите, от страна на ДВИ, допринася  за спазване 

на принципите на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро 

корпоративно управление, особено в частта, касаеща прозрачността, информираността  и 

предоставяне на възможност на акционерите за участие в управлението но дружеството. 

Настоящия Отчет е изготвен на основание на чл.116г, ал. 4 от ЗППЦК. Считано от 01.11.2019 

г. ДВИ се изпълнява от Георги Неделчев. 

През 2019 г. усилията на ДВИ са насочени към подкрепа на изпълнението на целите и 

задачите, заложени в Националния кодекс за корпоративно управление, стремейки се в 

максимална степен да увеличи достъпността, достатъчността и навременността на 

информацията, излъчвана от Параходство Българско речно плаване АД към неговите 

акционери чрез предоставяне на надлежна и достоверна информация до акционерите, 

необходима за вземане на обосновано инвеститорско решение. В тази връзка през 2019 г. 

дружеството периодично разкрива информация за корпоративното управление като неизменна 

част от годишните финансови отчети е декларацията за корпоративно управление, която в 

детайли предоставя информация относно приложените през 2019 г. практики по отношение на 

управлението на дружеството, отчетността и контрола, свързани с функционирането на 

Одитния комитет, прилагането на политиката за възнаграждения и т.н. 

Информацията към инвеститорите и регулаторните органи на капиталовия пазар за 

всички важни събития се оповестява чрез интернет платформата Х3news – „Сервиз Финансови 

пазари”, на сайта на „Българска фондова борса – София“ АД. Всички инвеститори и 

заинтересовани лица могат да се запознаят с оповестената информация при вземане на 

решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани 

ценни книжа. Регулярно разкриваната информация се публикува и на корпоративния сайт на 

дружеството – www.brp.bg, така че всеки заинтересован може да се запознае с нея.  

 



             

Дейности на ДВИ през 2019 г.: 
 

I. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОУСТАНОВЕНИТЕ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ. 

1. Предоставена информация относно текущото финансово и икономическо 
състояние на дружеството пред КФН, Обществеността и „Българска фондова борса – 
София“ АД: 

• Годишен финансов отчет за 2018 г. и приложения; 

• Консолидиран годишен финансов отчет за 2018 г. и приложения; 

• Финансови отчети за І-во, ІІ-ро, ІІІ-то и ІV-то тримесечие на 2019 г. и съпътстващи 

ги финансови и други справки; 

• Консолидирани финансови отчети за І-во, ІІ-ро, ІІІ-то и ІV-то тримесечие на 2019 г. 

и съпътстващи ги финансови и други справки; 

• Междинен доклад за дейността на дружеството съгласно чл.100о, ал.4 от ЗППКЦ – 

към тримесечните оперативни финансови отчети; 

• Допълнителна информация и вътрешна информация за дейността на дружеството 

съгласно чл.33 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за 

разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа – 

към тримесечните оперативни финансови отчети;  

• Декларации от отговорните лица; 

• Вътрешна информация по чл.17, §1 във връзка с чл.7 от Регламент 596/2014 на ЕП и 

Съвета; 

• Друга информация. 

  2. Общо събрание на акционерите. 

През изтеклата 2019 г. в съответствие със законовите изисквания, ДВИ е съдействал за 

организирането на следните мероприятия в дружеството:   

• Редовно годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2019 г. в 

седалището на дружеството, оповестено чрез публикация в Търговски регистър под номер 

20190530115824. Приетите решения са оповестени съгласно изискванията на закона; 

3. Водене на регистри. 

ДВИ води три регистъра, в които се класифицира информацията, подавана както към 

акционерите, така и към съответните контролни институции:  

� Регистър за задължително разкриваната информация; 

� Регистър на протоколите от ОСА и Управителния съвет; 

� Регистър на кореспонденцията с акционери и трети лица. 

През 2019 г. не са постъпвали конкретни писмени запитвания от акционери  на 

дружеството към ДВИ. 



 

II. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ. 

1. Следене за промени в действащата нормативна уредба: ДВИ следи промените в 

действащите нормативни актове, пряко свързани със задълженията на Параходство Българско 

речно плаване АД като публично дружество. Проучва най-добрите практики по прилагането 

им. Следи за привеждането на дейността и вътрешните актове на дружеството в съответствие 

с актуалните изменения в нормативната уредба. 

2. Осъществява контрол по редовното заплащане на таксите по поддържка на емисиите 

на дружеството към БФБ, КФН и ЦД. 

3. Отговаря за контактите със средствата за масова информация, както и за рекламните 

кампании на дружеството по отделни поводи. 

 

 

Георги Неделчев 
Директор връзки с инвеститорите 

 



Писмени материали по т.10 от дневния ред на насроченото за 26.08.2020 г.  

редовно годишно Общо събрание на акционерите  

на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, гр. Русе 

 

 

Предложение за решение по т.10 от дневния ред - Потвърждаване на приети 

решения и действия от УС и НС през 2019 г . 

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно 

Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр. Русе, да 

приеме следното решение по тази точка:  

„ОС на акционерите потвърждава приетите решения и действия на УС и НС през 

2019 г.“ 

 

Приложение:  

1. Решения на УС и НС от 2019 г. 

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  

„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, ГР. РУСЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Писмени материали по т.11 от дневния ред на насроченото за 26.08.2020 г.  

редовно годишно Общо събрание на акционерите  

на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“АД, гр. Русе 

 

 

 

Предложение за решение по т.11 от дневния ред - Потвърждаване и 

продължаване на мандата на членовете на Надзорния съвет. 

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно 

Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр. Русе, да 

приеме следното решение по тази точка:  

„ОС на акционерите потвърждава и продължава мандата на настоящите членове на 

Надзорния съвет на дружеството за нов срок от 5 (пет) години, считано от датата на 

решението.“ 

 

Приложение:  

1. Решение на УС. 

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  

„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, ГР. РУСЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Писмени материали по т.12 от дневния ред на насроченото за 26.08.2020 г.  

редовно годишно Общо събрание на акционерите  

на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“АД, гр. Русе 

 

 

 

Предложение за решение по т.12 от дневния ред – Освобождаване на членове на 

Одитния комитет. 

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно 

Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр. Русе, да 

приеме следното решение по тази точка:  

„ОС на акционерите освобождава като членове на одитния комитет Северина 

Стефанова Петрова и Спас Веселинов Пещерски.“ 

 

Приложение:  

1. Предложение на Председателя на УС. 

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  

„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“АД, ГР. РУСЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Писмени материали по т.13 от дневния ред на насроченото за 26.08.2020 г.  

редовно годишно Общо събрание на акционерите  

на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“АД, гр. Русе 

 

 

 

Предложение за решение по т.13 от дневния ред - Избор на членове на Одитния 

комитет и определяне на мандата им. 

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно 

Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр. Русе, да 

приеме следното решение по тази точка:  

„ОС на акционерите избира за членове на одитния комитет Милена Йорданова 

Порожанова, Пламенка Тодорова Петрова и Захаринка Борисова Габровска и определя 

мандат за срок от 3 (три) години, считано от датата на решението.“ 

 

Приложение:  

1. Предложение на Председателя на УС. 

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  

„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, ГР. РУСЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Писмени материали по т.14 от дневния ред на насроченото за 26.08.2020 г.  

редовно годишно Общо събрание на акционерите  

на „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“АД, гр. Русе 

 

 

 

Предложение за решение по т.14 от дневния ред - Приемане на Правила за работа 

на Одитния комитет. 

Управителният съвет предлага на акционерите на дружеството редовното годишно 

Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр. Русе, да 

приеме следното решение по тази точка:  

„ОС на акционерите приема предложените от УС Правила за работа на Одитния 

комитет.“ 

 

Приложение:  

1. Правила за работа на Одитния комитет. 

 

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА  

„ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД, ГР. РУСЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА  

 

НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ 

 

В „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ І. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. (1) Одитният комитет на „Параходство Българско речно плаване“ АД е 

независим орган, който се състои най-малко от трима члена - физически лица. 

(2) Одитният комитет се избира от общото събрание на акционерите, което определя 

броя на членовете и техния мандат. 

 

Чл.2. (1) За членове на одитния комитет могат да бъдат избирани лица, които 

отговарят на изискванията на закона. Тези обстоятелства се установяват с писмена 

декларация, подадена до общото събрание преди датата на избора от всяко лице, номинирано 

за член на одитния комитет. 

(2) Членовете на одитния комитет могат да бъдат преизбирани без ограничение. 

 

Чл.3. (1) Одитният комитет избира от своя състав председател и секретар. 

Председателят ръководи дейността на комитета. Председателят трябва да отговаря на 

изискванията на закона. 

Секретарят на комитета: 

 води и съхранява протоколите от заседанията на одитния комитет; 

 отговаря за навременното изпращане на всички необходими доклади и 

уведомления до Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. 

 

Чл.4. Одитният комитет изпълнява следните функции: 

 наблюдава процеса по финансово отчитане в предприятието; 

 наблюдава ефективността на системата за вътрешен контрол в предприятието; 
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 наблюдава ефективността на системата за управление на риска в предприятието; 

 наблюдава дейността по вътрешния одит в предприятието; 

 наблюдава независимия финансов одит в предприятието, като взема предвид 

констатациите и заключенията, свързани с обхвата на проверките на външния одит; 

 извършва преглед на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в 

съответствие с изискванията на закона и Регламент (ЕС) № 537/2014, включително 

наблюдава целесъобразността на предоставянето на допълнителни услуги от регистрирания 

одитор на одитираното предприятие. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. 

ПРАВА 

 

Чл.5. (1) Одитният комитет има право: 

 да извършва прегледи на процесите по финансово отчитане в предприятието, 

системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете и да представя препоръки и 

предложения, за да се гарантира тяхната ефективност; 

 да издаде повече от една препоръка по чл.8, т.4 от тези правила; 

 да изисква и получава достъп до всякаква информация и документи, необходими 

за изпълнение на неговите функции и задължения; 

 да получава сигнали от служителите и акционерите на дружеството за допуснати 

грешки, неправилни или незаконни действия, свързани с процесите на финансово отчитане в 

предприятието; 

 да разследва всички сигнали за нередности, свързани с осъществяване на неговите 

функции и задължения, като получава съдействие от мениджмънта на предприятието; 

 да запази конфиденциалност при получаване на сигнали за докладвани и разкрити 

нередности, свързани с осъществяване на неговите функции и задължения. 

 членовете на одитния комитет имат право да получат възнаграждение за 

предоставената от тях услуга. 

 

Чл.6. (1) Предприятието е длъжно да поеме разходите, направени от членовете на 

одитния комитет, свързани с изпълнение на техните задължения. 

Възнаграждението на членовете на одитния комитет трябва да е съобразено с 

количеството и качеството на предоставената услуга и участието им в заседанията на 

комитета. 

Разходите за командировки, свързани с дейността на членовете на одитния комитет, 

са за сметка на предприятието и не са част от възнаграждението по ал.2. 

Договорите, с които се определя възнаграждение на членовете на одитния комитет, се 

сключват от представляващ дружеството. 

Предприятието може да осигурява и необходимите средства за обучение на членовете 

на одитния комитет във връзка с осъществяване на неговите функции. 

 

Чл.7. Членовете на одитния комитет имат следните права: 



 да участват в заседанията на комитета лично или като упълномощят писмено друг 

член на комитета; 

 да поискат свикване на заседание на комитета; 

 да предлагат за разглеждане точки от дневния ред и да правят предложения за 

решения; 

 да гласуват „за“ или „против“ предложените решения. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

Чл.8. Одитният комитет има следните задължения: 

 да информира Надзорния и Управителния съвет за резултатите от независимия 

одит, като пояснява по какъв начин този одит е допринесъл за достоверността на 

финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес; 

 да извърши преглед на независимостта на външния одитор на предприятието в 

съответствие с изискванията на нормативната уредба и да представи оценка на съдържанието 

на последния годишен доклад за прозрачност, публикуван от одитора; 

 да се произнесе по договора за извършване на независим финансов одит преди 

сключването му; 

 да издаде препоръка за избор на регистриран одитор, който да извърши независим 

финансов одит на предприятието; 

 при необходимост да обсъди с одитора заплахите за неговата независимост и да 

предприеме предпазни мерки за намаляване на тези заплахи при условията, посочени в 

закона; 

 да уведомява Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за всяко 

дадено одобрение, свързано с дейността на одитора по реда на закона; 

 да отчете дейността си пред общото събрание на акционерите веднъж годишно 

заедно с приемането на годишния финансов отчет; 

 да представи доклада за дейността си пред Комисията за публичен надзор над 

регистрираните одитори в законовия срок. 

 

Чл.9. (1) Членовете на одитния комитет имат следните задължения: 

 да присъстват на заседанията на комитета; 

 да уведомят незабавно одитния комитет и Надзорния и Управителния съвет за 

всички обстоятелства, които са от съществено значение за предприятието и биха допринесли 

за предотвратяване на грешки, злоупотреби или измами и които са им станали известни при 

осъществяване на техните задължения; 

 да пазят фирмената и търговската тайна на дружеството и да не разпространяват 

сведенията и фактите, които са им станали известни при изпълнение на функциите, както и 

да не ги използват за свое или чуждо облагодетелстване. Това задължение те са длъжни да 

изпълняват и след като престанат да бъдат членове на одитния комитет; 



 да не разгласяват данни за финансовото състояние на дружеството, на свързаните 

му лица, както и на неговите контрагенти преди тяхното оповестяване по реда на закона. 

(2) Членът на одитния комитет е длъжен да изпълни поетото задължение до края на 

определения мандат. Той може да поиска да бъде сменен, като подаде мотивирано писмено 

заявление до Управителния съвет най-късно до вземане на решението за свикване на общо 

събрание на акционерите. 

 

РАЗДЕЛ ІV.  

ЗАСЕДАНИЯ 

 

Чл.10. (1) Заседанията и работата на одитния комитет се водят от председателя. 

(2) Заседанията на комитета се свикват от председателя - по негова инициатива или 

по предложение на който и да било от членовете на съвета. Председателят на одитния 

комитет няма право да откаже свикването на заседание. 

 

Чл.11. (1) Заседанието е редовно, ако на него физически присъстват повече от 

половината членове на комитета. Никой присъстващ не може да представлява повече от един 

отсъстващ. 

(2) Ако са поканени, на заседанията могат да присъстват компетентни служители на 

предприятието, външните одитори или консултанти. 

 

Чл.12. (1). Одитният комитет провежда своята дейност оперативно. Комитетът 

провежда присъствено заседание най-малко веднъж в годината. 

Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Одитният комитет може да взема 

решения и неприсъствено, ако всички членове са подписали протокола. 

За всяко заседание на комитета се води протокол, в който се отразяват дневния ред, 

взетите решения и начина на гласуване на членовете. Протоколите се подписват от всички 

присъствали на заседанието членове. 

Срокът за съхранение на протоколите е пет години. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Тези правила са приети на основание чл.107, ал.7 от Закона за независимия 

финансов одит. 

 

Правилата са приети от Управителния съвет на дружеството на заседание, проведено 

на 30.04.2020 г. и са представени за одобрение от предстоящото годишно Общо събрание на 

акционерите, което ще се проведе на 26.08.2020 г. 

 

 



ПЪЛНОМОЩНО  

 

 

Долуподписаният ...............................................................................................................,  
                                     (трите имена на физическото лице или наименованието на дружеството) 

със седалище и адрес на управление:......................................................................................., 

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 

............................................ или по ф. дело № ..................../.................. по описа на 

........................................... съд, БУЛСТАТ ........................................................., представлявано 

от  ........................................................................................................................................................ 
    

(трите имена на представляващия дружеството) 

ЕГН ..........................................., документ за самоличност № ......................................................,  
                  (за физическите лица и                                                                                               (за физическите лица и 

            представляващия дружеството)                                                                           представляващия дружеството) 

издаден на .................................................. от .................................................................................,  

 

............................................................................................................................................................. 
(трите имена на физическото лице или наименованието на дружеството) 

 

на основание чл.226 от Търговския закон (ТЗ) и чл.116, ал.1 от Закона публично 

предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и Решение от ………………………….………. 

на ......................................................................................................................................................... 
(не се попълва за физически лица, а за юридическите лица, когато е приложимо за техен упр. орган) 

 

в качеството си на акционер в „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр. Русе, 

притежаващ ........................ (..............................................................) броя акции от капитала на  
         

(брой акции)                     (с думи)      
дружеството 

 

УПЪЛНОМОЩАВАМ: 

 

................................................................................................................................................,  
    (трите имена на физическото лице или наименованието на дружеството) 

със седалище и адрес на управление:............................................................................................., 

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 

........................................ или по ф. дело № ...................../........................ по описа на 

........................................... съд, БУЛСТАТ ................................................, представлявано от 

............................................................................................................................................................. 
    

(трите имена на представляващия дружеството) 



ЕГН .........................................., документ за самоличност № .......................................................,  
               (за физическите лица или            (за физическите лица или 

        на представляващия дружеството)                                                  представляващия дружеството) 

издаден на ................................................. от ..................................................................................,  
(за физическите лица или за представляващия дружеството) 

 

да ни представлява с ................................................. притежавани акции на редовното 

Общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД, гр. Русе, 

което ще се проведе на 26.08.2020 г. от 11.00 часа, по седалището и адреса на управление 

на дружеството - гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ № 2, при следния дневен ред: 

1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен 

доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2019 г.; Проект за решение 

– ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на 

управителния съвет за дейността на дружеството за 2019 г.; 

2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена 

проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов 

отчет на дружеството за 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада 

на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и 

на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г. 

3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2019 г.; Проект за 

решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2019 

г. 

4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания 

годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г.; Проект за решение – ОС на 

акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен 

финансов отчет на дружеството за 2019 г. 

5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през 

изтеклата финансова 2019 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през 

следващата 2020 година; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема 

доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2019 

година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2020 година. 

6. Вземане на решение относно печалбата, реализирана от „Параходство Българско 

речно плаване“ АД за 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за 

отнасяне на печалбата за 2019 г. като неразпределена печалба. 

7. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, 

който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания 

годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г.; Проект за решение – ОС на 

акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет 

регистриран одитор - специализирано одиторско предприятие „АКТИВ“ ООД, който 

регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на 

консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. 



8. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет 

на дружеството за дейността им през 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите 

освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството 

за дейността им през 2019 г. 

9. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за 

дейността му през 2019 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на 

директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2019 г. 

10. Потвърждаване на приети решения и действия от УС и НС през 2019 г . Проект 

за решение – ОС на акционерите потвърждава приетите решения и действия на УС и НС 

през 2019 г. 

11. Потвърждаване и продължаване на мандата на членовете на Надзорния съвет. 

Проект за решение – ОС на акционерите потвърждава и продължава мандата на 

настоящите членове на Надзорния съвет на дружеството за нов срок от 5 (пет) години, 

считано от датата на решението. 

12. Освобождаване на членове на Одитния комитет. Проект за решение – ОС на 
акционерите освобождава като членове на одитния комитет Северина Стефанова Петрова 
и Спас Веселинов Пещерски. 

13. Избор на членове на Одитния комитет и определяне на мандата им; Проект за 
решение – ОС на акционерите избира за членове на одитния комитет Милена Йорданова 
Порожанова, Пламенка Тодорова Петрова и Захаринка Борисова Габровска и определя 
мандат за срок от 3 (три) години, считано от датата на решението.  

14. Приемане на Правила за работа на Одитния комитет; Проект за решение – ОС 
на акционерите приема предложените от УС Правила за работа на Одитния комитет. 

 

 

Пълномощникът има право да участва и да гласува в общото събрание с  

 

........................................................................ притежавани от 
    (брой притежавани акции) 

 

....................................................................................................................акции по въпросите от 
(трите имена на физическото лице - акционер или наименованието на дружеството – акционер) 

дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно: 

 

По т.1. от ДР:  

Да гласува ........................................................................................................................... 

По т.2. от ДР:  

Да гласува ........................................................................................................................... 

По т.3. от ДР:  

Да гласува ........................................................................................................................... 



По т.4. от ДР:  

Да гласува ........................................................................................................................... 

По т.5. от ДР:  

Да гласува ........................................................................................................................... 

По т.6. от ДР:  

Да гласува ........................................................................................................................... 

По т.7. от ДР:  

Да гласува ........................................................................................................................... 

По т.8. от ДР:  

Да гласува ........................................................................................................................... 

По т.9. от ДР:  

Да гласува ........................................................................................................................... 

По т.10. от ДР:  

Да гласува ........................................................................................................................... 

По т.11. от ДР:  

Да гласува ........................................................................................................................... 

По т.12. от ДР:  

Да гласува ........................................................................................................................... 

По т.13. от ДР:  

Да гласува ........................................................................................................................... 

По т.14. от ДР:  

Да гласува ........................................................................................................................... 

 

Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени допълнително в дневния 

ред при условията на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК вр. чл.223а от ТЗ.   

В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните 

точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на 

преценка дали и по какъв начин да гласува. 

Преупълномощаването с правата по това пълномощно е нищожно. 

 

 

Дата: ..........................                УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ......................................... 


