
ВТБХ ЕООД Годишен финансов отчет към 31 декември 2005 година 

Стр. 1 от 15  София, ул. Тинтява 13  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ВИДЕОТОН БЪЛГЕРИАН 
ХОЛДИНГС ЕООД 

 
 
 
 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24 Февруари 2006,  
Този отчет съдържа 15 страници 



ВТБХ ЕООД Годишен финансов отчет към 31 декември 2005 година 

Стр. 2 от 15  София, ул. Тинтява 13  

 
БАЛАНС 

на ВТБХ ЕООД 
към 31 декември 2005 година 

 Бележки 2005 2004 

   
Рекласифициран 
(преизчислен ) 

АКТИВИ  BGN ‘000 BGN ‘000 
Нетекущи активи  3 068 1 844 
Имоти 5.1 2 553 816 
Машини, съоражения  и оборудване 5.1 476 1 000 
Нематериални активи 5.2 39 19 
Инвестиционни имоти    
Инвестиции в други предприятия    
Активи по отсрочени данъци   9 
Текущи активи  11 198 15 905 
Стоково - материални запаси 5.3 3 849 5 863 
Търговски и други вземания 5.4 5 954 6 448 
Нетекущи активи държани за продажба    
Парични средства и парични еквиваленти 5.5 1 395 3 594 

Общо активи:  14 266 17 749 
 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ  7 602 5 419 
Основен капитал  5 383 5 383 
Преоценъчен резерв    
Общи резерви 5.6 38  
Натрупана печалба   23 
Текуща печалба  2 181 13 
ПАСИВИ    
Нетекущи  пасиви  1 251 5 893 
Отсрочени данъчни пасиви    
Кредити и лихвени заеми 5.7 1 251 5 893 

Текущи  пасиви 5.8 5 413 6 437 
Кредити и лихвени заеми  595  
Търговски задължения  4 432 6 389 
Задължения към персонала  4 2 
Задължения към осигурителни институции  3 2 
Данъчни задължения  376 38 
Други задължения  3 6 
Общо капитал и пасиви  14 266 17 749 
 

Дата: 24.02.2006 г. 
Пояснителните бележки са неразделна част от настоящите финансови отчети 
Настоящият финансов отчет е одобрен на 27.02.2006 год. 
              Гл.счетоводител:         Управител: 
                                          /М.Иванова/                                /Золтан Хорат/ 
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 

на ВТБХ ЕООД 
за 2005 г. 

 Бележки  2005 2004 
   рекласифициран  

(преизчислен) 
  BGN ‘000 BGN ‘000 

Приходи 5.9 28 074 30 892 
    
Разходи за дейността, в т.ч.:  25 326 30 475 

Разходи за материали 5.10 14 911 20 652 
Разходи за външни услуги 5.11 7 411 8 605 
Разходи за възнаграждения на персонала и 
свързаните с тях осигуровки 5.12 60 47 
Разходи за амортизация  651 860 
Разходи за придобиване на ДМА  (128)  
Балансова стойност на продадените активи  2 411 267 
Изменение на запасите на продукция и 
незавършено производство    
Разходи по отписване на активи и други 
оперативни разходи 5.13 10 44 
    
Оперативна печалба  2 748 417 

    
Нетни финансови разходи, в т.ч.:  (183) (395) 
Разходи за лихви по заеми  (137) (324) 
Други нетни финансови разходи 5.14 (46) (71) 
    
Печалба преди данъци  2 565 22 

    
Данъци, в т.ч.:  384 9 

текущ данък  376 17 
отсрочени данъци  8 (8) 
    
Нетна печалба за годината  2 181 13 

   
Дата: 24.02.2006 г.   
Пояснителните бележки са неразделна част от настоящите финансови отчети 
Настоящият финансов отчет е одобрен на 27.02.2006 год. 
  
              Гл.счетоводител::        Управител: 

                                                /М.Иванова/                                                      /Золтан Хорват/ 
   

 



ВТБХ ЕООД Годишен финансов отчет към 31 декември 2005 година 

Стр. 4 от 15  София, ул. Тинтява 13  

 
 
 

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА И РЕЗЕРВИТЕ 
на ВТБХ ЕООД 

към 31 декември 2005 година 
      

Показатели (статии) 
Основен 
капитал 

Преоценъчен 
резерв 

Общи 
резерви 

Неразпреде-
лена 
печалба Общо 

      
      

Салдо към 01 януари 2004 година по 
заверен отчет 5 383   20 5 403 
Промени, поради първо  прилагане на МСФО            
Салдо на 01 януари 2004година 
(коригирано) 5 383   20 5 403 
Текуща печалба 2004 г.    19 19 
Промени, поради първо  прилагане на МСФО          (6) (6) 
Разпределение на печалба      
Преоценка на ДМА      
Отписани активи      
Други изменения    3 3 
Салдо към 31 декември 2004 
година(коригирано)          5 383   36 5 419 
Разпределение на печалбата в т.ч.   36 (36)  
Печалба за периода    2 181 2 181 
Други изменения   2  2 
Отписани активи      
Салдо към 31 декември 2005 година  5 383  38 2 181 7 602 
      
      
Дата: 24.02.2006 г.      
Пояснителните бележки са неразделна част от настоящите финансови отчети 
Настоящият финансов отчет е одобрен на 27.02.2006 год. 

    
Гл.счетоводител:          Управител:  

                                              /М. Иванова/               / Золтан Хорват / 
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ВТБХ ЕООД 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 

за 2005 година  

 бележки 2005 2004

  BGN '000 BGN '000 
Парични потоци от оперативна дейност    

Постъпления от клиенти  23 326 28 314 

Плащания на доставчици   (24 367)  (31 504) 

Плащания на персонала и за социалното осигуряване  
 (55)  (42) 

Платени данъци /без данъци върху печалбата/  3 720 4 954 

Платени данъци върху печалбата   (22)  (23) 

Курсови разлики, нетно   (18)  (24) 

Платени лихви и банкови такси  
 (31)   (478) 

Други постъпления/(плащания), нетно    

Нетни парични потоци от оперативната дейност  2 553 1 197 

    
Парични потоци от инвестиционна дейност 

 
  

Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване  3 430 12 

Покупки на машини и оборудване  
4 011 453 

Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност 

 

(581) (441) 

    
Парични потоци от финансова дейност    

Постъпления от заеми   1 725 

Плащания по заеми  (4 171)  (1 565) 

Други плащания    
Нетни парични потоци (използвани във)/ от финансовата дейност 

 
(4 171) 160 

    
Нетно (намаление) / увеличение на паричните средства и 
паричните еквиваленти 

 

 (2 199)  916 

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 
 

3 594 2 678 

Парични средства и парични еквиваленти на   31 декември 
 

1 395 3 594 

 
Дата: 24.02.2006 г. 
 
Пояснителните бележки са неразделна част от настоящите финансови отчети 
Настоящият финансов отчет е одобрен на 27.02.2006 год. 

Гл.счетоводител:          Управител:  
                                              /М. Иванова/               / Золтан Хорват / 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ  ФИНАНСОВИЯ  ОТЧЕТ 
На   “Видеотон Бългериан Холдингс” ЕООД 

Към 31 декември 2005 г. 
 
 
 

1. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 
“Видеотон Бългериан Холдингс” ЕООД е еднолично дружество, 

регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 4051 от 2000 г. с 
капитал 5000 лв. със седалище гр. София, Тинтява 13. Дружеството е 100% 
собственост на Видеотон Холдинг АД  Унгария. С решение № 3 от м. май 
2002 г. капитала е увеличен на 5 383 000 лева с парична вноска от 
собственика.  Дружеството се управлява от Золтан Хорват. 

Фирмата започва основната си дейност с възложени проекти от 
световно известни фирми като: “Филипс” Австрия – производство на 
сешоари, “Шнайдер” Испания - производство на автоматични ел. 
прекъсвачи. През последните две години се внедриха и проекти  на “Итън”  
Англия – производство на ел.контакти, ключове и възли, “Шнайдер” Англия 
и Франция, “ Сенсус” Германия – производство на части и възли за 
водомери. Започна и производството на  фолио и опаковки по проект “Бако” 

Предметът на дейност на дружеството е свързан предимно с 
производство и търговия на  сешоари, ел.контакти, ключове,прекъсвачи 
както и внос  на  материали за същите продукти. Производствената си 
дейност  Дружеството осъществява  в гр. Стара Загора, бул.” Н.Петков” 10. 

 
2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА 
 
2.1.База за изготвяне на финансовия отчет 
Финансовият отчет на “Видеотон Бългериан Холдингс” ЕООД е 

изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и всички 
Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), които са 
приложими за 2005 г., в т.ч. и към датата на баланса - 31.12.2005 год. 

Финансовите отчети са представени в български лева (BGN), 
закръглени до хиляда. 

Дружеството прилага МСФО за първи път и е направило 
необходимите оценки и корекции съгласно изискванията на МСФО № 1 
“Прилагане за първи път на международните стандарти за финансово 
отчитане”, като е извършило съответните преизчисления и 
прекласификации, така както е оповестено на съответните места в отчета. 
Те са оказали  ефект върху следните обекти: разходи за външни услуги, 
текущи пасиви и неразпределена печалба от минали години. 
 

2.2 Основни принципи 
* текущо начисляване; 
* действащо предприятие; 
* предпазливост; 
* съпоставимост между приходи и разходи; 
* запазване при възможност на счетоводната политика от предходния 

отчетен период; 
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* документална обоснованост; 
* последователност на представянето; 
* същественост; 
* некомпенсиране на насрещни пера. 
 
2.3. Сравнителни данни 
За да се осигури сравнителна информация с оглед прилагането за 

първи път на МСФО,  е преизчислена сравнителната информация към 
31.12.2004 година - предходна година. В резултат на преобразуването са 
направени корекции в неразпределената печалба, която е увеличена с 3 х. 
лв. произтичащи от обратно проявление на провизии през 2003 г. Текущият 
финансов резултат е намален с 6 х.лв. произтичащи от  преизчисления на 
провизии за 2004 г. за одиторски възнаграждения. Другите 
прекласификации се изразяват в това, че текущите пасиви са завишени с 
начислените провизии за одиторски възнаграждения в размер на 3 х.лв. 

 
2.4. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния 

баланс 
2.4.1. Дълготрайните материални активи са оценени по цена на 

придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните 
разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на 
начислената амортизация. Приет е вътрешен критерий за праг на 
същественост равен или над 500 лв. Последващото оценяване на  
дълготрайните материални активи става съгласно препоръчителния  
подход по МСС 16. 

В края на отчетния период е извършена проверка за обезценка на 
ДМА. 

Използва се линеен метод на амортизация за всички ДМА през срока 
на годност заложен в амортизационния план на съответния 
актив.Използвани са следните амортизационни норми:  

Производствени  и търговски сгради 4% 
Машини и оборудване 30% 
Автомобили 25% 
Компютърна техника 50% 
 
2.4.2. Дълготрайните нематериални активи са оценени по тяхната 

цена на придобиване, намалена с начислената амортизация. За оценка 
след първоначалното признаване се използва препоръчителния подход по 
МСС 38. Прилага се линеен метод за амортизация на  ДНА с определим 
срок на ползване.  Използваните амортизационни норми са 50% за 
програмни продукти. 

2.4.3. Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по 
цена на придобиване, която включва покупната цена и всички останали 
разходи, необходими за привеждането на материалните запаси в годен за 
употреба вид. В тази връзка транспортните разходи извършени за 
доставката на материали са включени в отчетната стойност на наличните 
към 31.12.2005 г. материали  в размер на 141 хил.лв. Оценката на 
потреблението на материалните запаси  е извършвана по метода на средно 
претеглената цена.  

Към дата на финансовия отчет е направена проверка на нетната  
реализуема стойност на материалните запаси. Не са установени случаи 
нетната реализуема стойност да е по-ниска от доставната им стойност. 
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.2.4.4. .Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното 
възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута – по 
заключителния курс на БНБ към 31 декември 2005 г.  

2.4.5. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им 
стойност, а паричните средства, деноминирани, в чуждестранна валута – по 
заключителния курс на БНБ към 31 декември 2005 г. Отписването ( 
намалението) и записването ( увеличението) на паричните средства във 
валута е отчитано по валутния курс на продажбата, за продадените или 
закупени валутни парични средства и по централния курс на БНБ към деня 
на отписването или записването във всички останали случаи. 

Разликите, възникнали между оценката на валутните парични 
средства при придобиването или отписването, както и възникващите 
разлики от преоценките са признати за курсови разлики и са отчитани като 
текущи финансови приходи или разходи за периода, в който са възникнали. 

2.4.6. Като Разходи за бъдещи периоди са представени разходи, 
които са предплатени през настоящата, но се отнасят за следващата 
отчетна година. 

2.4.7. Основният капитал е представен по неговата номинална 
стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31 
декември 2005 г. внесеният напълно основен капитал е в размер на 5383 
х.лв 

2.4.8. Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното 
възникване, а тези, деноминирани в чуждестранна валута, - по 
заключителния курс на БНБ към 31 декември 2005 г. Като текущи пасиви са 
класифицирани договорните задължения  със срок до 12 месеца от 
признаването им. 

 
2.5. Признаване на приходите и разходите 
Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислявани 

в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и 
плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се 
извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка 
между тях. Приходите в чуждестранна валута са отчетени по централния 
курс на БНБ към датата на начисляването им. 

 
2.6. Данъчно облагане 
Съгласно българското законодателство дружеството дължи  данък 

върху печалбата в размер на 15% върху облагаемата печалба. При 
преобразуване на счетоводната печалба в данъчно облагаема печалба са 
отчетени временни данъчни разлики, от начисляване на провизии за 2005 
г.и са проявени обратно начислени през 2004 г. временни данъчни разлики 
от регулирани лихви по заеми. 

 
2.7. Провизии, условни задължения и условни активи 
Признаването на провизии при оценката на правните и 

конструктивните задължения като резултат от минали събития към датата 
на изготвяне на финансовия отчет съгласно МСС 37 е свързано с оценка на 
вероятността за тяхното погасяване и има надеждна информация за 
предстоящи изходящи парични потоци и тази вероятност е над 90 % 

Провизиите за правни и кнструктивни задължения са отчитани за 
сметка на текущите разходи. 
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2.8. Грешки и промени в счетоводната политика 
При отчитане на грешки и промяна на счетоводната политика се 

прилага предвидения подход в МСС 8. За отчетната година няма признати 
грешки и не са извършвани промени в счетоводната политика. 

 
3. ОТЧЕТНА ВАЛУТА 
Функционалната и отчетна валута на дружеството е български лев. 
 
4. ОЦЕНКА НА РИСКА 
Валутен риск 
Дружеството е изложено на риск, свързан с възможните промени на 

валутните курсове. Дружеството не използва специални финансови 
инструменти  за хеджиране на риска, тъй като употребата на подобни 
финансови инструменти не е обичайна практика в Република България, 
поради което  и разходите по използване на подобни финансови 
инструменти не биха били целесъобразни предвид малкия обем на 
валутните вземания и задължения и фиксирания курс на българския лев 
към еврото. 

Кредитен риск 
Финансовите активи, които потенциално излагат дружеството на 

потенциален риск, са вземанията по продажби. Дружеството е изложено  на 
кредитен риск в случай, че клиентите не изплатят своите 
задължения.Политиката на дружеството е да се прави договаряне с клиенти 
с добър кредитен рейтинг. 

Лихвен риск 
Лихвеният риск представлява риска от колебания в размера на 

лихвоносните заеми на дружеството, дължащо се на изменение на 
пазарните лихвени проценти. С оглед на обстоятелството, че дружеството 
има неиздължени заеми в размер на  1 723 хил.лв към датата на отчета, 
съществува лихвен риск от изтичане на парични потоци при евентуално 
увеличаване на пазарния лихвен процент  по дългосрочните заеми. 

 
 
5. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ СТАТИИТЕ НА 

ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ (БЕЛЕЖКИ) 
 

5.1 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 
 
 Земи и 

сгради 
 
 
  
хил.лв. 

Машини 
и 
оборуд-
ване  
 
  хил.лв. 

Автомо
били и 
други 
 
 
хил.лв.  

Разходи 
за строи-
телство 
на ДМА 
   
хил.лв. 

Общо  
Д М А 
 
 
   
хил.лв. 

Отчетна стойност       
Салдо на 1 януари 2005 г.      837      2722        97            0      3656 
Постъпили    3372            2          0       128      3502 
Излезли     1648        454          0             0      2102 
Салдо на 31.12.2005 г.    2561      2270        97        128      5056 
Натрупана амортизация:      
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Салдо на 1 януари 2005 г.        21      1774        45            0      1840 
Амортизация за периода        13        595        15            0        623 
Амортизация на излезлите        26        410          0            0        436 
Салдо на 31.12.2002 г.          8      1959         60             0      2027 
Балансова стойност на 
31.12.2004 г. 

    816        949        51            0      1816 

      
Балансова стойност на 
31.12.2005 г. 

  2553        311         37        128      3029 

 
През годината е закупена производствена сграда за 2258 х.лв и земя 

за 303 х.лв. във връзка с организацията на производство на фолио и 
опаковки по проект “БАКО”. През м. януари са закупени 49.34 % идеални 
части от земите и сградите на  БРИЗ – 1 Варна от ДЗУ  АД на стойност  782 
х.лв. Целият обект е продаден през м. февруари 2005 г.  

Дружестото няма заложени и ипотекирани ДМА. Има предоставени 
машини на ДЗУ срещу които  получава наем. 

За всички дълготрайни активи е извършена проверка за наличието на 
условия за обезценка съобразно МСС 36. В резултат на извършената 
проверка се констатира, че няма наличие на условия за обезценка на ДА. 

 
5.2. Нематериални активи 

 Програмни 
продукти 
хил.лв. 

   Общо  
Д М А 
хил.лв. 

Отчетна стойност       
Салдо на 1 януари 2005 г.      35             35 
Постъпили      49             49 
Излезли         0               0 
Салдо на 31.12.2005 г.      84             84 
Натрупана амортизация:        
Салдо на 1 януари 2005 г.      16            16  
Амортизация за периода      29            29 
Амортизация на излезлите        0              0 
Салдо на 31.12.2005 г.      45            45 
Балансова стойност на 
31.12.2004 г. 

     19            19 

Балансова стойност на 
31.12.2005 г. 

     39           39 

 
Дълготрайните нематериални активи се състоят от програмни 

продукти, необходими за производствената дейност на дружеството. В края 
на годината дълготрайни нематериални активи по балансова стойност за 40 
хил.лв. са напълно изхабени, но не са отписани поради това, че същите се 
актуализират и ползват.  През годината има подновени и закупени нови 
програмни продукти. 
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5.3.Стоково материални  запаси 
 

 31.12.2005 г. 
хил.лв. 

31.12.2004 г. 
хил.лв. 

Материали и суровини                  3 849                  5 863 
Запасни части   
Други   
О б щ о                  3 849                  5 863 

 
Към края на годината  в дружеството има налични СМЗ на стойност 

132 хил. лв, които са фактурирани и платени на Филипс – остатък от 
закриване на проекта “Лейла” през 2004 г., но не е осъщестен износ.  

5.4. Търговски и други вземания  
 

 31.12.2005 г. 
хил.лв. 

31.12.2004 г 
хил.лв.. 

Вземания от клиенти 3 470 4 982 
Обезценки  ( …. ) ( …. ) 
Вземания от клиенти, нетно 3 470 4 982 
Вземания по предоставени аванси 982 353 
Съдебни вземания   
Вземания по ДДС 1 104 907 
Разходи за бъдещи периоди 397 12 
Други вземания 1 194 
О б щ о 5 954 6 448 

 
От вземанията от клиенти най – съществено е вземането от Итън 

Англия в размер на  1 606 хил. лв, което е текущо. 
Другите вземания към 31.12.2005 г. представляват вземания от 

митниците в размер на  1 хил.лв.- депозити. 
 
5.5. Парични средства 
 

 31.12.2005 г. 
хил.лв. 

31.12.2004 г. 
хил.лв. 

Парични средства в лева                   141                  740 
Парични средства в чуждестранна  валута                1 254               2 854 
О б щ о                1 395               3 594 

 
5.6. Резерви 
По решение на едноличния собственик през годината 

неразпределената печалба от минали години е трансформирана като общи 
резерви за дружеството в размер на 38 хил. лв. 
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5.7. Кредити и лихвени заеми 
 

 31.12.2005 г. 
хил.лв. 

31.12.2004 г. 
хил.лв. 

Задължения по получени заеми, в т.ч.:              1 251               5 893 
* от свързани предприятия              1 251               5 893 
- дългосрочни               1 251               5 893 

 
Дружеството има дългосрочни задължения по получени два  валутни 

кредита от Видеотон Холдинг – Унгария, регистрирани в БНБ № 2/978/123/3 
от м. април 2003 г за 779 х.лв. и № 2/978/1231/05 от м. декември 2004 г за 
472 х.лв. За обезпечение на същите са заложени безусловно доходите, 
произтичащи от всички сделки. Договорената годишна лихва е по 
шестмесечния либор дължима в последния ден на годината.  
Неизплатените главници по двата кредита са с падеж  през 2006 г. 472 хил 
лв.  на равни тримесечни погасителни вноски и остатъка през 2007 г. 

 
5.8. Текущи пасиви 
 

 31.12.2005 г. 
хил.лв. 

31.12.2004 г. 
хил.лв. 

Задължения към доставчици               4 432              6 389 
Текуща част от получен търговски заем                  472  
Лихви по  получен търговски кредит                  123  
Задължения към персонала                     4                      2 
Задължения към социалното осигуряване                     3                      2 
Задължения за данък печалба                 361                      7 
Задължения за други данъци                   15                    31 
Провизии                     3                      3 
Други кредитори                       3 
Общо              5 413               6 437 

  
През 2005 г.е внесен авансов корпоративен данък в размер на 15 

хил.лв. От текущата дейност за 2005 г. След преобразуване на финансовия 
резултат е начислен данък върху печалбата в размер на 376 хил.лв. 
Данъчното задължение на дружеството към 31.12.2005 г е  в размер на  376 
хил.лв както следва:  

• Данък печалба -361 хил.лв 
• Данък сгради -1 хил.лв 
• Данък при източника -14 хил.лв 
 
Видеотон  Бългериан Холдингс има следните по големи задължения:  
 * Към свързани лица  - ДЗУ -1 707 хил.лв 
 * Към други доставчици: 
- Шнайдер Испания -856 хил.лв 
- Итън Англия -944 хил.лв 
- БИП -154 хил.лв 
 
Частта от кредитите, платими през 2006 г. и дължимите в края на 

2005 год. Лихви са представени като текущи задължения. Към 31.12.2005 г. 
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са начислени провизии за потенциални задължения във връзка с одиторски 
възнаграждения в размер на 3 хил.лв. 

 
5.9. Приходи от дейността 
 

В хиляди лева 2005 година 2004 година 
Продажба на готова продукция                22 518            29 470 
Продажба на материали                     819                 269 
Предоставени услуги                     649                 131 
Продажба на ДМА                  3 500                   10 
Приходи от наеми                     575                 848 
Други приходи                       13                 164 
Общо приходи                28 074            30 892 

В други приходи са включени 3 хил.лв излишък от материални 
запаси, в резултат на инвентаризацията. По време на същата някои 
материали, поради невъзможността да се изброят се теглиха на електронна 
везна. При няколко тегления се получаваха различни количества и 
комисията реши  да вземе за краен резултат средно претегленото.  

 
5.10. Разходи за материали 
 

В хиляди лева 2005 година 2004 година 
Основни материали                14 907              20 629 
Горива и смазочни материали                         2                        4 
Резервни части и окомплектовка                         2                      18 
Други                          1 
О б щ о                 14 911               20 652 

 
5.11 Разходи за външни услуги 
 

В хиляди лева 2005 година 2004 година 
Договори  с подизпълнител                 5 418                6 236 
Наеми                    291                   692 
Нает транспорт                    754                   445 
Консултански услуги                    224                   210 
Съобщителни и пощенски разходи                      63                     93 
Застраховки                      34                     37 
Мита и такси                     110                   534 
Ремонт машини и оборудване                       12                       4 
Комплексни услуги  по доставки                     371                   354 
Други                     134  
Общо                  7 411                8 605 

 
5.12. Разходи за персонала 
 

В хиляди лева 2005 година 2004 година 
Разходи за заплати                     45                    34 
Разходи за социално осигуряване                     14                    12 
Други социални разходи                       1                      1 
Общо                     60                    47 
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5.13. Други оперативни разходи 
 

В хиляди лева 2005 година 2004 година 
Лихви и неустойки                        2                      5 
Командировки                        2                      5 
Провизии                        3                      3 
Други                        3                    21 
Общо                      10                    44 

 
В други оперативни разходи са включени 2 хил. лв липси на 

материални запаси. Същите  са в резултат на това, че  по време на 
производствения  процес и по време на инвентаризацията  част от тях са 
изключително дребни и не биха могли да се изброят , а се теглят на везна.   

 
5.14 Други нетни финансови разходи 
 

В хиляди лева 2005 година 2004 година 
Приходи от лихви                     20                    12 
Положителни курсови разлики                     19                    21 
Отрицателни курсови разлики                    ( 34)                  ( 52) 
Други финансови разходи                     (51)                   (52) 
Общо                     (46)                   (71) 

 
Отрицателните курсови разлики произхождат от продажба на валута, 

а положителните курсови разлики - от преоценка на валутни вземания и 
задължения. 

 
6. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ 
 
6.1 Оповестяване на свързани лица 
 
Видеотон Бългериан Холдингс ЕООД осъществява сделки със 

свързани лица. Такива са: 
 
Видеотон Холдинг Унгария /Videoton Holding Rt Hungary/ 
Видеотон Прециз Унгария /Videoton Precisious Rt Hungary/ 
Видеотон Каст КФТ Унгария /VТ Cast KFT Hungary/ 
Д З У – АД Стара Загора 
 
През 2005 г. във Видеотон Бългериан Холдингс са осъществени 

следните видове сделки: 
 Продажба на ДМА на Видеотон Холдинг Унгария на стойност 

100 хил. лв.  
 Получен  наем от ДЗУ за предоставено движимо имущество 

/машини, транспортни средства и компютърна техника/  в размер на 564 
хил. лв.и продажба на отпадъчни м-ли в размер на 11 хил. лв.  

Общия размер на приходите от сделки със свързани лица спрямо 
всички сделки възлиза на 2.40% 
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Приходите от наем се формират на база амортизационни 
отчисления, като за тези, които са напълно амортизирани се изчислява 50% 
от месечните амортизации преди пълното им амортизиране. Няма 
договорени цени на стоки и услуги, различаващи се с повече от 20 % от 
пазарните. 

 
Съгласно сключените договори за заем от 2003 г. и 2004 г.Видеотон 

Бългериан Холдингс е изплатило през 2005г.  вноски по погасителния план 
на Видеотон Холдинг Унгария - главница в размер на EUR 2 133 х. за 4 171 
хил. лв. Начислените лихви към 31.12.2005 в размер на 70 хил.евро за 137 
хил. лв са изплатени м януари 2006 год 

 
6.2 Събития след датата на баланса 
 
След датата на съставяне на баланса на дружеството не са 

настъпили  коригиращи и некоригиращи събития.  
6.3 Действащо предприятие 
 
Финансовият отчет е съставен при  съблюдаване на принципа за 

действащо предприятие. На ръководството на дружеството не са известни 
данни, които биха довели до несигурност относно възможността то да 
продължи своята дейност. 

 
 
 
Дата:  
24.02.2006 година 
 
 
Гл.счетоводител:                                                Управител: 

                                  / Михна Иванова/   /Золтан Хорват/ 


