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1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО
Стандард Профил България АД е дружество, създадено през 2004 г. Дружеството
е със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Никола Петков 12. Съдебната
регистрация на дружеството е съгласно фирмено дело № 745/2004 г., съдебно решение №
1651/27.05.2004 г. на Старозагорски Окръжен съд. Последните промени в Устава на
дружеството са вписани в регистъра на търговските дружества с решение от 27.05.2004 г.,
а в органите за управление с решение от 03.01.2007 г. на Старозагорски Окръжен съд.

1.1.Собственост и управление
Към 31 декември 2006 г. разпределението на акционерния капитал е както следва:
 Стандарт Профил Отомотив Санайи
Ве Тиджарет Аноним Ширкети, Турция

-

99,9 %

 Тамаш Салай

-

0,05 %

 Моника Лукач

-

0,05 %

Стандард Профил България АД има едностепенна система на управление със
съвет на директорите от четирима членове - Ръфат Камхи, Мордо Данон, Моиз
Зилберман, Окан Йълмаз.
Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Окан
Йълмаз и членовете на СД - Ръфат Камхи, Мордо Данон и Моиз Зилберман.
Дружеството е част от групата Стандарт Профил Отомотив Санайи ве Тиджарет
Аноним Ширкети, Турция.
Към 31.12.2006 г. средно-списъчният брой на персонала в дружеството е 190
работници и служители (31.12.2005 г.: 22 ).

1.2. Предмет на дейност
Предметът на дейност на дружеството включва производство и търговия с
каучукови уплътнения, използвани в автомобилостроенето.
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1.3.Основни показатели на стопанската среда
Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху
дейността на дружеството за периода 2004 – 2006 г. са представени в таблицата по-долу:
Показател

2004

2005

2006

38,008

41,948

Реален растеж на БВП

5.6%

5.5%

39,917*
6.7%*

БВП на човек от населението в лева

4,884

5,420

4%

6.5%

1.575111

1.57415

1.43589

1.65790

2.37%

2.05%

3.26%

12.16%

10.73%

9.12%

1

БВП в млн. Лева

Инфлация в края на годината
Среден валутен курс на щатския долар за
годината
Валутен курс на щатския долар в края на
годината
Основен лихвен процент в края на годината
Безработица (в края на годината)

2.

ОСНОВНИ

ПОЛОЖЕНИЯ

ОТ

СЧЕТОВОДНАТА

ПОЛИТИКА

4,448*
6.4%
1.55010
1.48506

НА

ДРУЖЕСТВОТО
2.1. База за изготвяне на финансовия отчет
Финансовият отчет на Стандард Профил България АД е изготвен в съответствие с
всички Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от:
стандарти за финансови отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО
(КРМСФО), одобрени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), и
Международните счетоводни стандарти и тълкуванията на Постоянния комитет за
разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти
(КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2006 г., и които са приети от Комисията
на Европейския съюз.
1

Нови, деноминирани лева

Източник: НСИ, БНБ

*Данните за 2006 г. са към 30.09.2006 г.
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Дружеството прилага МСФО за първи път през 2006 г.
Към датата на одобрение за издаване на този финансов отчет е издаден, но не е в
сила МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестявания; и допълнителното изменение на
МСС 1 Представяне на финансовите отчети – Оповестявания на капитала (в сила от
01.01.2007 г.). Също така

са издадени и КРМСФО 7 Прилагане на подхода на

преизчисляване по МСС 29 Финансова отчетност в свръхинфлационна икономика (в сила
за годишни периоди, започващи от 01.03.2006 г.), КРМСФО 8 Обхват на МСФО 2 (в сила
за годишни периоди, започващи от 01.05.2006 г.); KPМСФО 9 Повторна оценка на
внедрените деривативи (в сила за годишни периоди, започващи от 01.06.2006 г.);
КРМСФО10 Междинни финансови отчети и отчитане на обезценка (в сила за годишни
периоди, започващи от 01.01.2007 г.). Този стандарт, допълнението на МСС 1 и
тълкувания не са адаптирани за по-ранно приложение от дружеството. Ръководството на
дружеството предвижда, че този стандарт, допълнението на МСС 1 и посочените
тълкувания не биха имали съществен ефект в бъдеще върху неговите финансови отчети.
Българският

закон

за

счетоводството

(ЗСч)

изисква

приложението

на

Международните стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския
съюз. Това предполага те да имат официален превод на български език, общоупотребимия
в страната. Към датата на баланса последното официално издание на български език,
прието с ПМС №207/7.08.2006 г. и обнародвано в ДВ, бр.66 от 15.08.2006 г., е това на
Международните стандарти за финансови отчети в редакцията им към 1 януари 2005 г.
Ръководството е на мнение, че прилагането на МСФО, приети от Комисията на
Европейския съюз, и в сила за годишни периоди, започващи на 1 януари 2006 г.
(оригинални издания, публикувани на английски език в Официалния журнал на
Комисията на Европейския съюз към 31.12.2006 г.), е по-подходящо при тези
обстоятелства и че на потребителите на финансовия отчет се предоставя достоверна,
пълна и полезна информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността
на дружеството.
Ръководството е направило анализ и не е установило стойностни разлики между
балансовата стойност на активите и пасивите и на сумите в отчета за доходите така, както
са отчетени в този финансов отчет и каквито биха били отчетени съгласно изданието на
МСФО от 2005 г., както са приети с ПМС №207/7.08.2006 г., вкл. ефектите на отсрочените
данъци.

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който
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приема като негова отчетна валута за представяне. Данните в отчета и приложенията към
него са представени в хиляди лева.
Представянето на финансов отчет съгласно Международните стандарти за
финансови отчети изисква ръководството да направи най-добри приблизителни оценки,
начисления и разумно обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетените
стойности на активите и пасивите, приходите и разходите, и на оповестяването на
условни вземания и задължения към датата на отчета. Тези приблизителни оценки,
начисления и предположения са основани на информацията, която е налична към датата
на финансовия отчет, поради което бъдещите фактически резултати биха могли да бъдат
различни от тях. Обектите, които предполагат по-висока степен на субективна преценка
или сложност, или където предположенията и приблизителните счетоводни оценки са
съществени за финансовия отчет, са оповестени в Приложение № 2.18.

2.2. Преминаване към МСФО
Дружеството е изготвило своя встъпителен баланс по МСФО на 1.01.2005 г. в
съответствие с изискванията на МСФО 1 “Приемане за първи път на международните
стандарти за финансови отчети”, която дата е приета за дата на преминаване по МСФО.
До 31.12.2004 г. дружеството е изготвяло своите официални финансови отчети в
съответствие с изискванията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и
средни предприятия, които са били значително променени, считано от 1.01.2002 г. Целта
на промените е те да бъдат максимално доближени до изискванията на Международните
счетоводни стандарти.
Поради това на датата на преминаване към Международните стандарти за
финансови отчети (МСФО), в сила за 2006 г., дружеството е направило само
рекласификации в представянето и допълнителни оповестявания във/към встъпителния си
баланс, а балансовите стойности на активите и пасивите и размерът на натрупаните
печалби не е следвало да се коригират.
2.3. Сравнителни данни
Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една
предходна година (период).
Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират, за да се постигне
съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.
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2.4. Функционална валута и признаване на курсови разлики
Функционалната валута на дружеството е еврото, доколкото основните му
операции (продажби и доставки на материали) се реализират първично деноминирани в
евро. Отчетната валута на представяне е българският лев. Двете валути са фиксирани по
Закона за БНБ в съотношение EUR 1:BGN 1.95583.
При първоначално признаване, сделка в чуждестранна валута се записва директно
в отчетната валута, доколкото двете валути са свързани с фиксиран по закон курс, като
към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс спрямо лева към момента
на сделката или операцията. Паричните средства, вземанията и задълженията,
деноминирани в чуждестранна валута се представят в отчетната валута като се прилага
обменния курс, публикуван от БНБ за последния работен ден на съответния месец. Към
31 декември те се оценяват и представят в български лева като се използва
заключителният обменен курс на БНБ.
Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на сделки в чуждестранна
валута, или отчитането на сделки в чуждестранна валута по курсове, които са различни,
от тези, по които първоначално са били признати, се включват в отчета за доходите в
момента на възникването им, като се третират като “други доходи от дейността” и се
представят нетно, с изключение на тези от получени заеми, които се представят към
“финансови приходи/(разходи), нетно”.
2.5. Приходи
Приходите в дружеството се признават на база принципа за начисляване и до
степента, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото
приходите могат надеждно да се измерят.
При продажбите на продукция, стоки и материали приходите се признават, когато
всички съществени рискове и ползи, произтичащи от тяхната собственост, преминават в
купувача.
При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на
завършеност на сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно
измерен, както и разходите, извършени по сделката и разходите за приключването й.
Приходите се оценяват на база справедливата цена на продадените стоки и услуги,
нетно от косвени данъци (акциз и данък добавена стойност) и предоставени отстъпки и
рабати.
Нетните разлики от промяна на валутни курсове, свързани с парични средства,
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търговски вземания и задължения, деноминирани в чуждестранна валута, се включват в
отчета за доходите, когато възникнат, като се представят нетно към “други доходи от
дейността”. Аналогично е представянето на лихвите по банкови депозити и търговски
вземания.
2.6. Разходи
Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база
принципите на начисляване и съпоставимост.
Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за
периода, през който договорите, за които се отнасят, се изпълняват.
Финансовите разходи се включват в отчета за доходите, когато възникнат, и се
състоят от: лихвени разходи, вкл. банкови такси и други преки разходи по кредити и
банкови гаранции, курсови разлики от валутни заеми (нетно)
2.7. Имоти, машини и оборудване
Имотите, машините и оборудването (дълготрайни материални активи) са
представени във финансовия отчет по историческа цена на придобиване (себестойност),
намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка.

Първоначално оценяване
При първоначалното си придобиване имотите, машините и оборудването се
оценяват по цена на придобиване (себестойност), която

включва покупната цена,

митническите такси и всички други преки разходи, необходими за привеждане на актива в
работно състояние. Преките разходи са: разходи за подготовка на обекта, разходи за
първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица,
свързани с проекта, невъзстановяеми данъци и др.
Дружеството е определило стойностен праг от 500 лв., под който придобитите
активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се третират
като текущ разход в момента на придобиването им.

Последващо оценяване
Избраният от дружеството подход за последваща балансова оценка на имотите,
машините и оборудването е моделът на себестойността по МСС 16 – цената на
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придобиване (себестойността), намалена с начислените амортизации и натрупаните
загуби от обезценка.

Методи на амортизация
Дружеството използва линеен метод на амортизация на имотите, машините и
оборудването. Амортизирането на активите започва, когато те са на разположение за
употреба. Земята не се амортизира. Полезният живот по групи активи е определен в
съответствие с: физическото износване, спецификата на оборудването, бъдещите
намерения за употреба и с предполагаемото морално остаряване и е както следва:
 сгради – 25 г.;
 машини и оборудване – от 3 до 20 г.;
 съоръжения – 25 г.;
 компютри – 2 г.
 транспортни средства – 5 г.;
 стопански инвентар – 7 г.;
Определеният срок на годност на дълготрайните активи се преглежда в края на
всеки отчетен период и при установяване на значителни отклонения спрямо бъдещите
очаквания за срока на използването на активите, същият се коригира перспективно.
Последващи разходи
Разходите за ремонти и поддръжка се признават за текущи в периода, през който
са направени. Извършени последващи разходи, свързани с имоти, машини и оборудване,
които имат характер на подмяна на определени възлови части и агрегати или на
преустройство и реконструкция, се капитализират към балансовата стойност на
съответния актив и се преразглежда остатъчния му полезен живот към датата на
капитализация. Същевременно, неамортизираната част на заменените компоненти се
изписва от балансовата стойност на активите и се признава в текущите разходи за периода
на преустройството.
Обезценка на активи
Балансовите стойности на имотите, машините и оборудването подлежат на
преглед за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които
показват, че те биха могли да се отличават трайно от възстановимата им стойност. Ако са
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налице такива индикатори, че приблизително определената възстановима стойност е пониска от тяхната балансова стойност, то последната се изписва до възстановимата
стойност на активите. Възстановимата стойност на дълготрайните материални активи е
по-високата от двете: справедлива стойност без разходи за продажба или стойност при
употреба. За определянето на стойността при употреба на активите бъдещите парични
потоци се дисконтират до тяхната настояща стойност като се прилага дисконтова норма
преди данъци, която отразява текущите пазарни условия и оценки на времевата стойност
на парите и рисковете, специфични за съответния актив. Загубите от обезценка се отчитат
в отчета за доходите.
2.8. Нематериални активи
Нематериалните

активи са представени в счетоводния баланс по цена на

придобиване (себестойност), намалена с натрупаната амортизация и загубите от
обезценка. В техния състав са включени лицензи за ползване на програмни продукти.
В дружеството се прилага линеен метод на амортизация на нематериалните активи
при определен полезен живот от 5 години.
Балансовата стойност на нематериалните дълготрайни активи подлежи на преглед
за обезценка, когато са налице събития, или промени в обстоятелствата, които посочват,
че балансовата стойност би могла да надвишава възстановимата им стойност. Тогава
обезценката се включва като разход в отчета за доходите.
2.9. Материални запаси
Материалните запаси са оценени по по-ниската от: себестойност и нетна
реализируема стойност.
Разходите, които се извършват, за да доведат даден продукт в неговото настоящо
състояние и местонахождение, се включват в себестойността, както следва:
 суровини и материали в готов вид – всички доставни разходи, които включват
вносни мита и такси, транспортни разходи, невъзстановяеми данъци и други разходи,
които допринасят за привеждане на материалите в готов за тяхното използване вид;
 готова продукция и незавършено производство – преките разходи на материали
(вкл. нормативен производствен брак) и труд, и приспадаща се част от производствените
непреки разходи при нормално натоварен капацитет на производствените мощности, с
изключение на административните разходи, курсовите разлики и разходите по
привлечени финансови ресурси.
Включването на постоянните общопроизводствени разходи в себестойността на
12
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произвежданата продукция се извършва на базата на нормалния капацитет на
производствените мощности. Избраната от дружеството база за разпределението им по
продукти е тяхната единична продажна цена.
При употребата (продажбата) на материалните запаси се използва методът на
средно-претеглената цена (себестойност).
Нетната реализируема стойност представлява приблизително определената
продажна цена на даден актив в нормалния ход на стопанска дейност, намалена с
приблизително определените разходи по довършването в търговски вид на този актив и
приблизително определените разходи за продажба.
2.10. Търговски и други текущи активи
Търговските вземания са представени по стойността на оригинално издадената
фактура (себестойност), намалена с размера на обезценката за несъбираеми суми. В
случаите на разсрочени плащания над обичайния кредитен срок, при които не е
предвидено допълнително плащане на лихва или лихвата значително се различава от
обичайния пазарен лихвен процент, вземанията се оценяват първоначално по тяхната
справедлива стойност, а последващо – по амортизируема стойност, след приспадане на
инкорпорираната в тяхната номинална стойност лихва, определена по метода на
ефективната лихва, освен в случаите, когато разсрочването няма елемент на финансиране.
Приблизителната оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми вземания се
прави, когато за събираемостта на цялата сума или на част от нея съществува висока
несигурност. Несъбираемите вземания се изписват, когато правните основания за това
настъпят.
2.11. Пари и парични еквиваленти
Паричните

средства

и

еквиваленти

включват

касовите

наличности,

разплащателните сметки и краткосрочните депозити в банки, чийто оригинален матуритет
е до 3 месеца.
За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци:
 Паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са
представени брутно, с включен ДДС (20%);


Покупките на имоти, машини, съоръжения и оборудване са представени нетно от
ДДС, като плащането за ДДС е представено в оперативната дейност на ред
“Плащания на доставчици”
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2.12. Дългосрочни търговски задължения
Дългосрочните задължения се оценяват първоначално по тяхната справедлива
стойност, а последващо - по амортизируема стойност,

определена по метода на

ефективната лихва.

2.13. Задължения към доставчици и други текущи задължения
Задълженията към доставчици и другите текущи задължения са отчетени по
стойността на оригиналните фактури (себестойност), която се приема за справедливата
стойност на сделката, която ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и
услуги.
В случаите на разсрочени плащания над обичайния кредитен срок, при които не е
предвидено допълнително плащане на лихва или лихвата е значително се различава от
обичайния пазарен лихвен процент, задълженията се оценяват първоначално по тяхната
справедлива стойност, а последващо – по амортизируема стойност, след приспадане на
инкорпорираната в тяхната номинална стойност лихва, определена по метода на
ефективната лихва, освен в случаите, когато разсрочването няма елемент на финансиране.
2.14. Лихвоносни заеми и други привлечени ресурси
Всички заеми и други привлечени финансови ресурси са представени
първоначално по себестойност (номинална сума), която се приема за справедлива
стойност на полученото по сделката, нетно от преките разходи, свързани с тези заеми и
привлечени ресурси. След първоначалното признаване, лихвоносните заеми и други
привлечени ресурси, последващо се оцененяват по амортизируема стойност, определена
чрез прилагане на метода на ефективната лихва. Амортизируемата стойност се изчислява
като са взети предвид всички видове такси, комисионни и други разходи, вкл. дисконт
или премия, асоциирани с тези заеми. Печалбите и загубите се признават в отчета за
доходите като финансови приходи или разходи през периода на амортизация или когато
задълженията се отпишат или редуцират.
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2.15. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово
законодателство
Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в
дружеството се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и разпоредбите на
действуващото осигурително законодателство.
Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на
наетия персонал за пенсионно, здравно и срещу безработица осигуряване и осигуряване
за гарантирани вземания на работниците и служителите.
Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за
бюджета на ДОО за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и
осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено с
осигурителния кодекс. Общият размер на вноската за задължително държавно обществено
осигуряване, за безработица и за здравно осигуряване възлиза на 35,5 %, разпределен в
съотношение за 2006 г. работодател : осигурено лице 65:35 за работещите при условията
на трета категория труд, каквито са заетите в дружеството лица.
През 2007 г. размерът на вноската е непроменен – 35,5 %, при съотношение
работодател : осигурено лице – 65:35.
Към

дружеството

няма

създаден

и

функциониращ

частен

доброволен

осигурителен фонд.
Осигурителните и пенсионни схеми (планове), прилагани от дружеството в
качеството му на работодател, се основават на българското законодателство и са планове
с твърдо определени (дефинирани) вноски.
Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда (КТ), работодателят има задължение
да изплати при прекратяване на трудовия договор обезщетения за:
 неспазено предизвестие - брутното трудово възнаграждение за един месец;
 поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата,
намаляване на обема на работа и спиране на работа за повече от 15 дни и др. – не повече
от една брутна месечна работна заплата;
 при прекратяване на трудовия договор поради болест – обезщетение в размер на
брутното трудово възнаграждение за две месеца, ако има най-малко пет години трудов
стаж и през последните пет години не е получавал обезщетение на същото основание;
 при пенсиониране – от 2 до 6 брутни месечни работни заплати според трудовия
стаж в дружеството;
 за неизползван платен годишен отпуск - за съответните години за времето,
15

СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2006 година

което се признава за трудов стаж.
След изплащането на посочените обезщетения за работодателя не произтичат
други задължения към работниците и служителите.
В социалната програма на дружеството са включени следните видове социални
разходи, които то се задължава да осигури:
 транспорт до месторабота
 храна
Краткосрочните доходи за персонала под формата на възнаграждения, бонуси и
социални доплащания и придобивки, (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на
периода, в който персоналът е положил труд за тях, или е изпълнил необходимите
условия) се признават като разход в отчета за доходите в периода, в който е положен
трудът за тях или са изпълнени изискванията за тяхното получаване и като текущо
задължение (след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки) в
размер на недисконтираната им сума. Дължимите от дружеството вноски по социалното и
здравно осигуряване се признават като текущ разход и задължение в недисконтиран
размер, заедно и в периода на начисление на съответните доходи, с които те са свързани.
Към датата на всеки финансов отчет дружеството прави оценка на сумата на
очакваните разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде
изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се
включват приблизителната преценка за разходите за самите възнаграждения и разходите
за вноски по задължителното обществено осигуряване, които работодателят дължи върху
тези суми.
Съгласно Кодекса на труда дружеството е задължено да изплаща на персонала при
настъпване на пенсионна възраст обезщетение, което в зависимост от трудовия стаж в
предприятието може да варира между 2 и 6 брутни месечни работни заплати към датата
на прекратяване на трудовото правоотношение. По своите характеристики тези схеми
представляват планове с дефинирани доходи.
Изчислението на размера на тези задължения налага участието на квалифицирани
актюери, за да може да се определи тяхната сегашна стойност към датата на отчета, която
да се включи в баланса, а респ. изменението в стойността – в отчета за доходите.
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2.16. Акционерен капитал и резерви
Дружеството е акционерно и е задължено да регистрира в Търговския регистър
определен размер на акционерен капитал, който да служи като обезпечение на
вземанията на кредиторите на дружеството. Акционерите отговарят за задълженията на
дружеството до размера на своето акционерно участие в капитала и могат да претендират
връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност.
Дружеството отчита основния си капитал по номинална стойност на регистрираните в
съда акции.
Съгласно изискванията на Търговския закон и устава дружеството е длъжно да
формира “фонд Резервен”, като неговите източници могат да бъдат:
 най-малко една десета от печалбата, която сума се заделя, докато средствата
във фонда достигнат една десета част от акционерния капитал;
 средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им
(премиен резерв);
 други източници, предвидени по решение на Общото събрание.
Средствата от фонда могат да се използват само за покриване на текущата загуба и
на загуби от предходни години. Когато средствата във фонда достигнат определения в
устава минимален размер, средствата над тази сума могат да бъдат използвани за
увеличаване на акционерния капитал.
2.17. Данъци върху печалбата
Текущи данъци върху печалбата
Текущите данъци върху печалбата се определят в съответствие с изискванията на
българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане.
Номиналната данъчна ставка за 2006 г. е 15 % (2005 г.: 15%).
Отсрочени данъци върху печалбата
Отсрочените данъци се определят чрез прилагане на балансовия пасивен метод, за
всички временни разлики към датата на финансовия отчет, които съществуват между
балансовите стойности и данъчните основи на отделните активи и пасиви.
Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики.
Отсрочените данъчни активи се признават за всички намаляеми временни разлики
и за неизползваните данъчни загуби, до степента, до която е вероятно те да се проявят
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обратно и да бъде генерирана в бъдеще достатъчна облагаема печалба или да се проявят
облагаеми временни разлики, от които да могат да се приспаднат

тези намаляеми

разлики, с изключение на разлики, породени от първоначално признаване на актив или
пасив, който не е засегнал счетоводната или данъчната печалба (загуба) към датата на
операцията.
Балансовата стойност на всички отсрочени данъчни активи се преглежда на всяка
дата на финансовия отчет и се редуцира до степента, до която е вероятно те да се проявят
обратно и да се генерира достатъчно облагаема печалба или да се поряват през същия
период облагаеми временни разлики, от които те могат да бъдат приспаднати.
Отсрочените данъци, свързани с обекти, които са отчетени директно в собствения
капитал или друга балансова позиция, също се отчитат директно към съответния
капиталов компонент или балансовата позиция.
Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки,
които се очаква да се прилагат за периода, през който активите ще се реализират, а
пасивите ще се уредят (погасят), на база данъчните закони, които са в сила или в голяма
степен на сигурност се очаква да са в сила. Към 31.12.2006 г е приложена ставката за
2007 г. – 10% (2005: 15%).
При определяне на текущите и отсрочените данъци върху печалбата, дружеството
е възприело като база за преценка на текущите и бъдещи данъчни ефекти, тези
счетоводни стандарти, прилагани в България, които са Международните стандарти за
финансови отчети, издание 2005 г., така както са приети с ПМС№207/7.08.2006 г. и
обнародвани в ДВ, бр.66 от 2006 г.(МСФО-2005-ПМС 207/2006).

2.18. Преценки от определящо значение при прилагане счетоводната
политика на дружеството. Ключови приблизителни оценки и предположения с
висока несигурност
А. Основен доставчик на суровини и материали за дружеството се явява
компанията-майка. Доставките се извършват при условията на отсрочено плащане в
рамките на 180 дни. Също така, значителна част от производственото оборудване, с което
дружеството работи, е доставено от компанията-майка, отново при отсрочено плащане от
180 дни. Независимо от това, позицията на ръководствата на двете дружества е, че в тези
търговски отношения не се съдържа компонент на финансиране, поради което не е
изчислявана и отделяна лихва от доставната стойност на тези активи.
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Б. Производственият процес в дружеството предполага определен размер на
нормативен производствен брак на материали. На база опита на компанията-майка в
подобен род производство, ръководството на дружеството е определило допустим
процент на технологични загуби на материали при производството. Приетата политика е
този вид разход да се представя като разход за материал в отчета за доходите.

3. ПРИХОДИ
Дружеството стартира производствената си и търговска дейност от началото на
2006 г. Реализираните за 2006 г. приходи включват изцяло приходи от продажба на
продукция, каучукови уплътнения, използвани в автомобилостроенето, за износ.

4. ДРУГИ ДОХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА, НЕТНО

Другите доходи включват:
2006

2005

BGN '000

BGN '000

46

-

Начислени санкции по договор
Приходи от продажба на стоки
Отчетна стойност на продадени стоки

44
(39)

Печалба от продажба на стоки

5

Продажба на отпадъци

5

-

Възстановени митни сборове

3

-

Курсови разлики, нетно

(4)

-

Общо

55

-
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5. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ

Разходите за материали включват:
2006

2005

BGN '000

BGN '000

5,509

-

Технологичен брак на материали

313

-

Електрическа енергия

123

4

Материали за ремонт и поддръжка

77

4

Инвентар

71

50

Природен газ

62

1

Горива и смазочни масла

33

3

Опаковачни материали

27

3

Инструменти

21

-

Канцеларски материали

17

3

Работно облекло

11

-

6

2

48

6

6,318

76

Основни суровини и материали

Вода
Други материали
Общо
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6. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

Разходите за външни услуги включват:

Обучение на персонала

2006

2005

BGN '000

BGN '000

102

-

Комисионни за търговско представителство

86

-

Комисионни за митническо представителство

68

-

Консултантски и други професионални услуги

76

-

Наеми на инвентар

75

13

Данъци и такси

80

10

Пощенски разходи

60

18

Транспорт

48

Застраховки

35

Охрана

24

Други

42

27

Общо

697

74

2006

2005

BGN '000

BGN '000

Текущи възнаграждения

861

92

Вноски по социално осигуряване

209

27

Предоставена храна на персонала

125

7

13

3

Начисления за осигуровки върху неползвани отпуски

3

1

Обезщетения

3

0

1,214

130

6
-

7. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА
Разходите за персонала включват:

Начисления за неползвани платени отпуски

Общо
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8. ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

Другите разходи включват:
2006

2005

BGN '000

BGN '000

Обезценка на продукция

69

Представителни мероприятия

21

7

Командировки

14

28

Лихви и глоби

2

-

Отрицателни курсови разлики

-

6

Други

4

11

Общо

110

52

2006

2005

BGN '000

BGN '000

Лихви по заеми

431

125

Банкови такси по заеми

130

3

23

6

584

134

-

9. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

Банкови такси за издаване на банкови гаранции
Общо
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10. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
Основните компоненти на разхода на данъци върху печалбата за годините,
завършващи на 31 декември са:
2006

2005

BGN '000

BGN '000

Данъчна печалба за годината по данъчна декларация

-

-

Текущ разход за данъци върху печалбата за годината

-

-

Отсрочени данъци върху печалбата, свързани с възникване и
обратно проявление на временни разлики
Ефект от намаление на данъчната ставка - 5% (2005 г.: няма)

(89)

76

3

Общо (разход)/икономия за данъци върху печалбата,
отчетени в Отчета за доходите

(86)

76

2006

2005

BGN 000

BGN 000

Счетоводна печалба за годината

570

(509)

Данъци върху печалбата - 15% (2005 г.: 15%)

(86)

76

Равнение на данъчния разход (икономия) от данъци върху
печалбата, определен спрямо счетоводния резултат

От непризнати суми по данъчна декларация
Свързани с увеличения - 20 х. лв. (2005 г.: няма)

(3)

-

Общо

(3)

-

3

-

Ефект от намаление на данъчната ставка - 5% (2005 г.: няма)
Общо(разход)/икономия за данъци върху печалбата,
отчетени в Отчета за доходите

(86)

76
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11. ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ
Машини,

Земи и

съоръжения Транспортни

сгради

2006

Разходи за

и оборудване

2005

2006

2005

Други

придобиване

средства

2006

Общо

на ДМА

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

BGN
BGN ‘000 BGN ‘000 BGN ‘000 BGN ‘000

BGN ‘000

‘000

BGN ‘000

BGN ‘000

BGN ‘000

BGN ‘000

BGN ‘000

BGN ‘000

-

-

-

147

7

6,598

83

9,679

1,192

- 1,264 1,823

82

-

217

124

1,788

6,540

3,351

8,487

-

9

20

-

39

16 (7,902)

(25)

-

-

8,737 1,102 3,304 1,832

102

-

403

147

484

6,598 13,030

9,679

Отчетна стойност
Салдо на 1 януари

1,102 1,102 1,832

Придобити

-

Трансфер между сметки 7,635

Салдо на 31 декември

208

Натрупана амортизация
Салдо на 1 януари

12

2

26

-

-

-

12

-

-

-

50

2

за годината

244

10

316

26

9

-

74

12

-

-

643

48

Салдо на 31 декември

256

12

342

26

9

0

86

12

-

-

693

50

8,481 1,090 2,962 1,806

93

-

317

135

484

6,598 12,337

9,629

-

-

135

4

6,598

Начислена амортизация

Балансова стойност на
31 декември

Балансова стойност на
1 януари

1,090 1,102 1,806

-

83

Към 31.12.2006 г. имотите, машините и оборудването на дружеството включват:
земи на стойност 860 х. лв. (31.12.2005 г.: 860 х. лв.) и сгради с балансова стойност 7,621
24
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х. лв. (31.12.2005 г.: 230 х. лв.).
Към 31.12.2006 г. разходите за придобиване на дълготрайни активи включват
основно разходи по доставка на линия за вулканизация и флокинг – 478 х. лв. (31.12.2005
г.: разходи по строителство на производствена сграда – 5,964 х. лв. и разходи по
реконструкция на административна сграда – 383 х. лв.).

12. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
31.12.2006

31.12.2005

BGN '000

BGN '000

Материали

472

278

Готова продукция

415

-

Стоки

5

-

Общо

892

278

31.12.2006

31.12.2005

BGN '000

BGN '000

Основни суровини и материали

360

168

Материали за поддръжка и ремонт

112

110

Общо

472

278

Наличните към 31 декември основни материали включват:

Наличната към 31 декември готова продукция е представена в баланса по:
31.12.2006

31.12.2005

BGN '000

BGN '000

Себестойност

231

-

Нетна реализируема стойност

184

-

Общо

415

-
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13. ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ
31.12.2006

31.12.2005

BGN '000

BGN '000

Вземания от клиенти

2,376

Предоставени аванси

79

2

2,455

2

Общо

-

Вземанията от клиенти са текущи и са изцяло валутни (в евро). Съгласно
условията на договорите с клиенти, дружеството извършва всички свои продажби при
обичайно отсрочено плащане в рамките на 2 месеца.

14. ДРУГИ ТЕКУЩИ АКТИВИ
31.12.2006

31.12.2005

BGN '000

BGN '000

584

638

31

66

Депозити

4

-

Предоставени аванси на подотчетни лица

-

1

619

705

31.12.2006

31.12.2005

BGN '000

BGN '000

61

480

Блокирани парични средства

6

2

Парични средства в каса

2

4

ДДС сметки

1

5

70

491

ДДС за възстановяване
Предплатени разходи за бъдещи периоди

Общо

15. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Разплащателни сметки

Общо
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Наличните към 31.12.2006 г. парични средства са по сметки на дружеството в
следните банки: Булбанк АД клон Стара Загора
Паричните средства са разпределени:
 в лева

-

42 х. лв. (31.12.2005 г.: 18 х. лв.);

 във валута (евро)

-

28 х. лв. (31.12.2005 г.: 473 х. лв.);

Блокираните парични средства представляват гаранция пред Митническо бюро –
Стара Загора - 6 х. (31.12.2005 г.: 2 х. лв.).

16. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Регистриран основен капитал

31.12.2005

31.12.2005

BGN '000

BGN '000

2,000

2,000

-

(4)

(461)

(28)

484

(433)

2,023

1,535

Невнесен капитал
Непокрити загуби от предходни периоди
Нетна печалба / (загуба) за годината
Общо

Основен капитал
Към 31 декември 2006 г. регистрираният акционерен капитал на дружеството
възлиза на 2,000 х. лв., разпределен в 2,000 бр. обикновени поименни акции с право на
глас с номинална стойност на акция 1,000 лв.
Основен акционер в дружеството е Стандард Профил Отомотив Санайи ве
Тиджарет Аноним Ширкети, Турция, притежаващ 99,9 % от капитала.
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17. ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ
31.12.2006

31.12.2005

BGN '000

BGN '000

Заеми от свързани предприятия

9,413

85

в т.ч.: главница

9,263

-

150

85

лихва
Банкови заеми

-

6,925

в т.ч.: главница

-

6,925

-

-

лихва
Общо

9,413

7,010

Условията по ползваните от дружеството заеми са както следва:
Кредитор

Стандард Профил Отомотив, Турция

Договорена сума:

5 млн. евро

Цел на кредита:

за оборотни средства и за погасяване на банковия кредит от
Кочбанк, Турция

Падеж:

погашенията по кредита - главница и лихва, ще започнат след
01.01.2009 г. с краен срок за издължаване 01.01.2014 г.

Лихвен процент:

4,583% годишно

Обезпечение:

няма

Салдо към 31.12.2006 г.:

главница

-

лихви -

150 х. лв. (77 х. евро) (31.12.2005 г.: 85 х. лв. (43

9,263

х.

лв.

(4,736

х.

евро);

х. евро))
Кредитор

Кочбанк, Турция

Договорена сума:

4 млн. евро

Цел на кредита:

финансиране строителството на завода

Падеж:

ноември 2010 г.

Лихвен процент:

ЕURIBOR + 2%

Обезпечение:

ипотека върху активи, собственост на компанията-майка

Салдо към 31.12.2005 г.:

7,768 х. лв. (3,981 х. евро) главница, в т.ч. краткосрочна част
861 х. лв. (440 х. евро) и лихви 39 х. лв. (20 х. евро)

Заемът от Кочбанк е предсрочно погасен към 31.12.2006 г.
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18. ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ
Отсрочените данъци върху печалбата към 31 декември са свързани със следните
обекти в баланса:
Описание на обектите

Данък

временна разлика
31.12.2006

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

Имоти, машини и оборудване

493

21

(49)

(3)

Общо пасиви по отсрочени данъци

493

21

(49)

(3)

(352)

(474)

35

71

Обезценка на продукция

(65)

-

6

-

Компенсируеми отпуски

(19)

(3)

2

-

-

(84)

-

13

(436)

(561)

44

84

57

(540)

(5)

81

Данъчна загуба за пренасяне

Лихви (слаба капитализация)
Общо

активи

по

отсрочени

данъци
Нетно салдо на отсрочени данъци
върху печалбата

При признаването на отсрочените данъчни активи е взета предвид вероятността
отделните разлики да имат обратно проявление в бъдеще и възможностите на
дружеството да генерира достатъчна данъчна печалба.
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19. ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Задълженията към свързани предприятия са към компанията-майка и са по
повод на извършени доставки на материали и производствено оборудване. Текущи са и са
деноминирани в евро.

20. ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ
Задълженията към доставчици са текущи, безлихвени и се отнасят за доставка
на материали и услуги. Те включват и 110 х. лв. неплатена сума към строителната фирма
Булдам ЕООД, представляващи гаранция за добро изпълнение на строителните работи.

21. ДРУГИ ТЕКУЩИ ПАСИВИ

31.12.2006

31.12.2005

BGN '000

BGN '000

118

4

Задължения към персонала

53

16

Задължения към НОИ

35

9

Задължения по застраховки

24

-

Други текущи задължения

23

-

Задължения за данъци

Общо

253

29
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Задълженията за данъци са текущи и включват:
BGN '000

BGN '000

Местни данъци и такси

64

-

Данък при източника

49

2

5

2

118

4

31.12.2006

31.12.2005

BGN '000

BGN '000

Текущи трудови възнаграждения

38

13

Неизползван компенсируем отпуск

15

3

Общо

53

16

31.12.2006

31.12.2005

BGN '000

BGN '000

31

8

4

1

35

9

Данъци върху доходите на физическите лица
Общо

Задълженията към персонала включват:

Задълженията към социално осигуряване включват:

ДОО върху текущи трудови възнаграждения
ДОО върху неизползван компенсируем отпуск
Общо

22. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК
В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни
финансови рискове, най-важните от които са: пазарен (включващ валутен риск, риск от
промяна на справедливата стойност и ценови риск) кредитен риск, ликвиден риск и риск
на лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху
трудностите на прогнозиране на финансовите пазари и за постигане на минимизиране на
потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите
резултати и състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират,
31
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измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят
адекватни цени на продуктите на дружеството, да се оценят адекватно формите на
поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана
концентрация на даден риск.
Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо от финансовия
отдел съгласно вътрешната политика и управленска структура за разпределение на
отговорностите.
Пазарен риск
А. Валутен риск
Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото почти изцяло
неговите операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро.
Б. Ценови риск
Дружеството не е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на
стоките, обект на неговите операции, защото съгласно договорните отношения с
клиентите/доставчиците те са обект на периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане
и актуализиране спрямо промените на пазара.
В. Кредитен риск
Кредитен риск е рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в
състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми.
Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Неговата политика е, че
отсрочени плащания (продажби на кредит) се предлагат само на клиенти, които имат
дълга история и търговско сътрудничество с дружеството, добро финансово състояние и
липса на нарушения при спазването на кредитните условия. Събираемостта и
концентрацията на вземанията са контролират текущо и стриктно съгласно установената
кредитна политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед на откритите
позиции по клиенти и индивидуални суми към тях, както и получените постъпления, като
се извършва равнение и анализ. За останалата част от клиентите продажбите се извършват
при условията на незабавно плащане.
Паричните операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна
стабилност. Допълнително, дружеството има политика да лимитира експозицията си към
отделна банка.
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Ликвиден риск
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в
състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То
провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно
поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране
на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване на адекватни кредитни ресурси
и улеснения (основно чрез компанията-майка). Текущо матуритетът и своевременното
осъществяване на плащанията се следи от финансов отдел, като се поддържа ежедневна
информация за наличните парични средства и предстоящите плащания, групирани по
срокове: за следващия ден и по падежи.

Риск на лихвоносни парични потоци
Като цяло дружеството има значителна част лихвоносни пасиви, представени найвече от ползваните заемни средства. Затова разходите и оперативните парични потоци са
в известна степен зависими от промените в пазарните лихвени равнища. Заемите, които
дружеството ползва са обичайно с фиксиран лихвен процент и откриват експозиция за
риск за дружеството спрямо справедливата стойност на лихвените равнища. За
посочените лихвоносни пасиви дружеството прилага контролни процедури, изразяващи
се в текущо следене на промените на лихвените проценти по кредити при подобни
условия, а също предприема действия за допълнително предоговаряне на лихвените
проценти на адекватни на променете нива.
Таблиците по-долу обобщават експозицията на дружеството към отделните видове
финансов риск:
Валутен анализ
в друга

в

чуждестранна български
в USD

в EUR

валута

лева

Общо

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

Финансови активи

-

2,548

-

45

2,593

Финансови пасиви

-

13,657

-

484

14,141

31 декември 2006
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в друга

в

чуждестранна български
в USD

в EUR

валута

лева

Общо

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

-

473

-

19

492

687

9,628

31 декември 2005

Финансови активи

Финансови пасиви

8,941

Лихвен анализ
с плаващ с фиксиран
лихвен %

лихвен %

нелихвени

Общо

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

Финансови активи

-

62

2,531

2,593

Финансови пасиви

-

9,263

4,878

14,141

31 декември 2006

с плаващ с фиксиран
лихвен %

лихвен %

нелихвени

Общо

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

Финансови активи

-

485

7

492

Финансови пасиви

7,786

-

1,842

9,628

31 декември 2005
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Матуритетен анализ
на

от 1 до 3

от 3 мес.

виждане

до 1 мес.

мес.

до 1 г.

над 1 г.

Общо

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

Финансови активи

64

-

2,529

-

-

2,593

Финансови пасиви

-

373

-

4,355

9,413

14,141

от 1 до 3

от 3 мес.

31 декември 2006

на
31 декември 2005

Финансови активи

виждане

до 1 мес.

мес.

до 1 г.

над 1 г.

Общо

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

BGN '000

489

1

2

-

-

492
0

Финансови пасиви

-

423

-

2,195

7,010

9,628

23. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ
Значителни неотменяеми договори и ангажименти
Дружеството предвижда следните инвестиционни разходи, които ще бъдат
извършени през следващата отчетна година:
BGN '000
Газова инсталация за административна сграда
Инсталиране на линия за вулканизация
Покупка на оборудване за проект “ VW Polo”

6
11
149

Покупка на оборудване за производство на
“Rockerpanel ”

12

Покупка и монтаж на стелажи в склада

401

Покупка и монтаж на мотокари

319

Общо:

898
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Банкови гаранции
По силата на сключени договори между Стандард Профил България АД и Булбанк
АД дружеството ползва банкови гаранции, издадени в полза на Митническо бюро Стара
Загора, относно митнически режим “Временен внос”. Гаранциите са в размер на 6 х. лв. и
са валидни до 15.01.2007 г. Обезпечението по издадените гаранции са блокирани парични
средства.

24. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА
Компанията-майка на дружеството е Стандарт Профил Отомотив Санайи ве
Тиджарет Аноним Ширкети, Турция, в която основен собственик е Банкрофт, САЩ.
Операции
През годината дружеството е осъществявало сделки със свързани лица, данните за
които са представени по-долу:
31.12.2006

31.12.2005

BGN '000

BGN '000

919

-

6,063

168

1,736

842

112

19

9,264

5,987

Продажби на:
материални запаси за:
компания – майка
Доставки на активи и услуги
материални запаси от:
компания – майка
имоти, машини и оборудване от:
компания – майка
услуги от:
компания – майка
Други сделки и операции
Получен заем от:
компания – майка
Възстановен заем на:
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компания – майка

-

5,987

91

85

Начислени лихви по заем от:
компания – майка

Условията, при които са извършвани сделките не се отклоняват от пазарните цени
за подобен вид сделки.
Открити салда
Разчетните взаимоотношения със свързани предприятия са представени в
Приложения N 17 и 19.

Възнаграждения на ключовия управленски персонал
Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват единствено
заплати, осигуровки и други краткосрочни доходи, които през 2006 г. възлизат на 52 х.
лв. (2005 г.: 14 х. лв.).
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