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Пояснения към финансов отчет – МСФО 
 
  
1 Обща информация 
 
„Финанс Директ” АД е дружество, вписано в агенцията по вписванията, Министерството на 
правосъдието под № 20101124114634/24.11.2010 с предмет на дейност:  Отпускане на заеми 
със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други 
възстановими средства, финансов лизинг. 
 
Като кредитна институция дружеството е вписано в регистъра на БНБ под № BGR 00223. 
Дружеството предлага кредити срещу обезпечение с финансови инструменти,  недвижимо и 
движимо имущество, финансов лизинг. 
 
Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр.София 1000, ул. “Кузман 
Шапкарев” № 4.  
 
Адресът за кореспонденция на Дружеството е гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, 
Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет.12-13. 
 
Дружеството има едностепенна система на управление. Съветът на директорите на 
Дружеството към 30.09.2016 г. е в състав: 
 

ПЕТЪР СТОЯНОВ БОЖКОВ, ЕГН: 5508146940 – член на СД,  
ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ГЕРГАНОВА,ЕГН: 5510286310 -  член на СД, 

     ПЕТЪР АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ, ЕГН: 8605296627 – Изпълнителен директор 
 
Към 31 март 2017г. в Дружеството има назначени четирима служители. 
 
Крайните собственици на Дружеството са юридически и физически лица. 
 
 
2 Основа за изготвяне на финансовия отчет 
 

Финансовият отчет на Дружеството е изготвен в съответствие с Международните стандарти 
за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни 
счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Комисията на Европейския съюз (ЕС). 

Финансовият отчет е изготвен в български лева, което е функционалната валута на 
Дружеството. 
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3 Промени в счетоводната политика 

3.1. Общи положения и нови стандарти, изменения и разяснения, които cа влезли в 
cила за финансовата година, започваща на 1 януари 2017г. 

 
Този междинен съкратен финансов отчет е изготвен съгласно приетата счетоводна политика 
в последния годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2016 г. с 
прилагането на новите стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които са 
задължителни за прилагане за първи път от финансовата година, започваща на 1 януари 
2017г.  
 

3.2. 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 2016г. 

3.3. 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, ликвиден и инфлационен 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 2016 г. Не е имало промени в политиката за управление на риска относно 
финансови инструменти през периода. 

4 Счетоводна политика 
 

4.1 Общи положения 

Най-значимите cчетоводни политики, прилагани при изготвянето на този финанcов отчет, cа 
предcтавени по-долу.  

Финанcовият отчет е изготвен при cпазване на принципите за оценяване на вcички видове 
активи, паcиви, приходи и разходи, cъглаcно МCФО. Базите за оценка са оповестени 
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подробно по-нататък в счетоводната политика към финансовия отчет. Финансовият отчет е 
изготвен при спазване на принципа на действащо предприятие. 

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 

Финанcовият отчет е предcтавен в cъответcтвие c МCC 1 „Предcтавяне на финанcови 
отчети” (ревизиран 2007г.). Дружеството прие да предcтавя отчета за вcеобхватния доход в 
единен отчет за вcеобхватния доход. 

 
4.3 Инвестиции в асоциирани предприятия 

Асоциирани са тези предприятия, върху които Дружеството е в състояние да оказва 
значително влияние, но които не са дъщерни предприятия, нито съвместно контролирани 
дружества. Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат по себестойностния метод. 
В отчета за доходите се признава доход от инвестицията, само когато Дружеството получава 
дял при разпределението на акумулираната нетна печалба на асоциираното предприятие, 
възникнала след датата на придобиването му. Всеки доход от разпределение на печалбата 
на асоциираното предприятие, превишаващ дела на Дружеството, се третира като 
възвръщане на инвестицията и се отчита като намаление на стойността на инвестицията в 
отчета за финансовото състояние. 

 

4.4 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. 

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. 

4.5 Приходи  

Приходите включват приходи от продажба на стоки и приходи от услуги.  
 
Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на 
получаване плащане или възмездяване, като не се включват данък добавена стойност,  
всички търговски отстъпки и количествени рабати, направени от Дружеството.  
 

Приходът се признава, когато са изпълнени следните условия: 
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 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 
 
Печалбата или загубата от отписване на даден актив се определя като разлика между 
постъпленията и балансовата стойност на актива и се отразява в Отчета за всеобхватния 
доход. Печалбите или загубите в резултат на продажба на нетекущи активи са отразени в 
Отчета за всеобхватния доход на ред „Печалба / (загуба) от продажба на нетекущи активи”. 
 
Приходите от продажби на финансови активи се признават при отписването им. 
Дружеството отписва финансов актив когато изгуби контрол върху договорните права, които 
съставляват финансовия актив. Като приход от операции с инвестиции се признава 
разликата между продажната и отчетната стойност 

4.5.1.Продажба на стоки  

Продажбата на стоки включва продажба на автомобили. Приход се признава, когато 
Дружеството е прехвърлило на купувача значимите ползи и рискове от собствеността на 
предоставените стоки. Счита се, че значимите рискове и ползи са прехвърлени на купувача, 
когато клиентът е приел стоките без възражение. 

 

4.5.2.Предоставяне на услуги 

Услугите, предоставяни от Дружеството, включват отпускане на заемни средства и други 
финансови услуги. 

 

4.5.3.Приходи от лихви и дивиденти 

Приходите от лихви и разходите за 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. 

4.6 Отчитане на лизинговите договори 

При лизингодателя 

Активите, отдадени по оперативни лизингови договори, се отразяват в отчета за 
финансовото състояние на Дружеството и се амортизират в съответствие с 
амортизационната политика, 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 доходите за съответния отчетен период.  
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Активите, отдадени при условията на финансови лизингови договори, се отразяват в отчета 
за финансовото състояние на Дружеството като вземане, равно на нетната инвестиция в 
лизинговия договор. Доходът от продажба на активите се включва в отчета за доходите за 
съответния период. Признаването на финансовия приход се основава на модел, отразяващ 
постоянен периодичен процент на възвращаемост върху остатъчната нетна инвестиция. 

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 доходите.  

Когато са получени заеми без конкретно целево предназначение и те са използвани за 
придобиването на един отговарящ на условията актив, размерът на разходите по заеми, 
които могат да се капитализират, се определя чрез прилагане на процент на капитализация 
към разходите по този актив. Процентът на капитализация е среднопретеглената величина 
на разходите по заеми, отнесени към заемите на Дружеството, които са непогасени през 
периода, като се изключат заемите, получени специално за целите на придобиване на един 
отговарящ на условията актив. 
 

4.9 Финансови инструменти 

Финансовите активи и пасиви се признават, когато Дружеството стане страна по договорни 
споразумения, включващи финансови инструменти. 
 
Финансов актив се отписва, когато се загуби контрол върху договорните права, които 
съставляват финансовия актив, т.е. когато са изтекли правата за получаване на парични 
потоци или е прехвърлена значимата част от рисковете и изгодите от собствеността. 
 
Финансов пасив се отписва при неговото погасяване, изплащане, при анулиране на сделката 
или при изтичане на давностния срок. 
 
При първоначално признаване на финансов актив и финансов пасив Дружеството ги 
оценява по справедлива стойност плюс разходите по транзакцията с изключение на 
финансовите активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, 
които се признават първоначално по справедлива стойност. 
 
Финансовите активи се признават на датата на уреждането. 
 



6 
 

Финансовите активи и финансовите пасиви се оценяват последващо, както е посочено по-
долу. 
 
 

4.9.1.Финансови активи 

 
Финансовите активи, включват следните категории финансови инструменти:  

 кредити и вземания; 
 финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата; 

Финансовите активи се разпределят към отделните категории в зависимост от целта, с която 
са придобити. Категорията на даден финансов инструмент определя метода му на 
оценяване и дали приходите и разходите се отразяват в печалбата или загубата или в 
другия всеобхватен доход на Дружеството. Всички финансови активи с изключение на тези, 
отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, подлежат на тест за обезценка 
към датата на финансовия отчет. Финансовите активи се обезценяват, когато съществуват 
обективни доказателства за това. Прилагат се различни критерии за определяне на загубата 
от обезценка в зависимост от категорията на финансовите активи, както е описано по-долу. 

Всички приходи и разходи, свързани с притежаването на финансови инструменти, се 
отразяват в печалбата или загубата при получаването им, независимо от това как се 
оценява балансовата стойност на финансовия актив, за който се отнасят, и се представят в 
Отчета за всеобхватния доход. 

 

Кредити и вземания 

Кредити и вземания, възникнали първоначално в Дружеството, са недеривативни финансови 
инструменти с фиксирани плащания, които не се търгуват на активен пазар. Кредитите и 
вземанията последващо се оценяват по амортизирана стойност, като се използва методът 
на ефективната лихва, намалена с размера на обезценката. Всяка промяна в стойността им 
се отразява в печалбата или загубата за текущия период. Парите и паричните еквиваленти, 
търговските и по-голямата част от други вземания на Дружеството спадат към тази 
категория финансови инструменти. Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от него е 
незначителен. 

Значими вземания се тестват за обезценка по отделно, когато са просрочени към датата на 
финансовия отчет или когато съществуват обективни доказателства, че контрагентът няма 
да изпълни задълженията си. Всички други вземания се тестват за обезценка по групи, които 
се определят в зависимост от индустрията и региона на контрагента, както и от други 
кредитни рискове, ако съществуват такива. В този случай процентът на обезценката се 
определя на базата на исторически данни относно непогасени задължения на контрагенти за 
всяка идентифицирана група.  

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата 

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, са активи, 
които са държани за търгуване или са определени като финансови активи, отчитани по 
справедлива стойност в печалбата или загубата при първоначалното им признаване.  
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4.9.2.Финансови пасиви 

 
Финансовите пасиви 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. 

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. 

Търговските задължения се признават първоначално по номинална стойност и впоследствие 
се оценяват по амортизируема стойност, намалена с плащания по уреждане на 
задължението. 
 
Дивидентите, платими на акционерите на Дружеството, се признават, когато дивидентите са 
одобрени на Общото събрание на акционерите. 
 

4.10 Материални запаси 

Материалните запаси обхващат закупените и предназначени за директна продажба или 
отдаване чрез финансов лизинг автомобили. Оценяват се по себестойност, която 
представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката и разходите, 
направено във връзка с доставянето им до тяхното местоположение. Разходите за 
закупуване съставляват сборът от покупната цена, митата и невъзстановимите данъци, 
транспортните разходи и други, които могат директно да се препишат на придобиването на 
материалните запаси. Търговските отстъпки и рабатисе приспадат при определяне на 
покупната стойност. Разходите за преработка на материалните запаси включват разходи, 
директно свързани с тях. 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. 
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Разходите на материални запаси се определя чрез използването на конкретна 
индентификация на себестойността на всеки от тях,е именно, че конкретни разходи се 
свързват с определени позиции материални запаси.  
 
При продажба на материалните запаси тяхната балансова стойност се признава като разход 
в периода, в който е признат съответният приход. 
 

4.11 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 данъчните 
институции или вземания от тях, отнасящи се за текущи или предходни отчетни периоди, 
които не са платени към датата на финансовия отчет. Текущият данък е дължим върху 
облагаемия доход, 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 съответна данъчна основа. 
Отсрочен данък не се предвижда при първоначалното признаване на актив или пасив, освен 
ако съответната транзакция не засяга данъчната или счетоводната печалба. 

Размерът на отсрочените данъчни активи и пасиви се изчислява без дисконтиране.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. 
 
Отсрочените данъчни активи се признават само до степента, до която съществува 
вероятност те да бъдат усвоени чрез бъдещи данъчни доходи.  

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. 

 
4.12 Пари и парични еквиваленти 
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Дружеството отчита като пари и парични средства наличните пари в брой, парични средства 
по банкови сметки. Банковите сметки на дружеството са в български лева. 
 

4.13 Собствен капитал, резерви и плащания на дивиденти 

 
Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на емитираните 
акции. 
 
Финансовият резултат включва текущия финансов резултат и натрупаните печалби и 
непокрити загуби от минали години.  
 

4.14 Провизии, условни активи и условни пасиви 

 
Провизиите се признават, когато има вероятност сегашни задължения в резултат от минали 
събития 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 не са сигурни. Сегашно задължение се поражда от наличието 
на правно или конструктивно задължение вследствие на минали събития, например 
гаранции, правни спорове или обременяващи договори. Провизиите за преструктуриране се 
признават само ако е разработен и приложен подробен формален план за преструктуриране 
или ръководството е обявило основните моменти на плана за преструктуриране пред 
засегнатите лица. 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 също така се вземат в предвид рисковете и несигурността, включително свързани със 
сегашното задължение. Провизиите се дисконтират, когато ефектът от времевите разлики в 
стойността на парите е значителен. 
 
Обезщетения от трети лица във връзка с дадено задължение на Дружеството се признават 
като отделен актив. Този актив, обаче, не може да надвишава стойността на съответната 
провизия.  
 
Провизиите се преразглеждат към края на всеки отчетен период и стойността им се 
коригира, така че да отрази най-добрата приблизителна оценка. 

В случаите, в които се счита, че е малко вероятно да възникне изходящ поток ресурси в 
резултат на текущо задължение, такова задължение 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. 

Дружеството не признава условни активи, тъй като признаването им може да има за 
резултат признаването на доход, който може никога да не бъде реализиран.   
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4.15 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.  

 
4.16 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. 

 

4.16.1 Справедлива стойност на финансовите инструменти 
 
Ръководството използва техники за оценяване на справедливата стойност на финансови 
инструменти при липса на котирани цени на активен пазар. Подробности относно 
използваните предположения са представени в поясненията за финансови активи и пасиви. 
При прилагане на техники за оценяване ръководството използва в максимална степен 
пазарни данни и предположения, които пазарните участници биха възприели при 
оценяването на даден финансов инструмент. Когато липсват приложими пазарни данни, 
ръководството използва своята най-добра оценка на предположенията, които биха 
направили пазарните участници. Тези оценки могат да се различават от действителните 
цени, които биха били определени при справедлива пазарна сделка между информирани и 
желаещи страни в края на отчетния период. 
 
 
5 Имоти, машини, съоръжения и оборудване 
 
Дълготрайните материални и нематериални активи на фирмата включват компютърно 
оборудване. Започнатият процес по внедряване на нов счетоводен софтуер, който да е 
пригодим за по-лесно осчетоводяване на кредити и финансов лизинг, както и по-лесно 
изготвяне на справки за счетоводни и клиентски цели е почти пред финализиране. 
Необходимо е още много малко доусъвършенстване. Счетоводната дейност е преминала на 
100% на новият софтуер, както през отчетното, така и през предходното тримесечие на 2016 
година. Само при необходимост от справки за минали периоди и години се ползва старата 
счетоводна програма – Бизнес навигатор. 
Балансовата стойност на дълготрайните материални и нематериални активи на фирмата 
може да бъде анализирана както следва:  
 



11 
 

 
 Компютърно 

оборудване 
Програмни 
продукти 

Общо 

 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
    

Отчетна стойност     
Салдо към 1 януари 2017г. 2 7 9 
Амортизация 1 1 2 

Балансова стойност към 31.03.2017г. 1 6 7 
 
 
 
6 Вземания по предоставени заеми 
 
Като кредитна институция, вписана в регистъра на БНБ под № BGR 00223, Дружеството 
предоставя парични заеми обезпечени с ценни книжа или така наречените репо-сделки, 
недвижимо и движимо имущество, както и необезпечени такива. Клиентите на Дружеството 
са физически и юридически лица.  
 
 Текущи  Нетекущи 
 31.03.17 2016   31.03.17 2016  
 ‘000 лв. ‘000 лв.   ‘000 лв. ‘000 

лв. 
 

Вземания по главници по предоставени 
заеми 2414 1 717   1189 1 383  
Вземания по лихви от предоставени 
заеми  28 23   - -  
Общо балансова стойност 2 442 1 740   1 189 1 383  
 
 
Общо вземанията по предоставени кредити са класифицирани както следва: 
 
      Предоставени заеми 
 31.03.17 2016   
 ‘000 лв. ‘000 лв.   
Вземания от физически лица по 
предоставени заеми 637 730   
Вземания от юридически лица 
предоставени заеми  2 994 2 393   
Общо балансова стойност 3 261 3 123   
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7 Вземания по съдебни спорове 
Към края на отчетния период „Финанс Директ“ АД има заведено дело по необслужван 
ипотечен кредит на физическо лице. Към вземането по съдебни спорове са отнесени 
дължимата главница по заема, неплатените и начислени лихви, адвокатски хонорари и 
държавните такси по заповедно производство по чл. 410 от ГПК. Сумата на вземането 
възлиза на 68 хил. лв.  

 
 31.03.17 2016   
 ‘000 лв. ‘000 лв.   
Вземания по съдебни спорове 127 202   
Общо балансова стойност 127 202   
 
 
8 Вземания от клиенти и доставчици 
 
Към 31.03.2017г. те възлизат на 700 хил. лв. 
 
 30.09.16 2015   
 ‘000 лв. ‘000 лв.   
Вземания от клиенти и доставчици 700 552   
Общо балансова стойност 700 552   
 
9 Лизинг 
Една от основните дейности на „Финанс Директ“ АД е финансовият лизинг. Финансовият 
лизинг съставлява вече малко над половината от вземанията по предоставени парични 
средства на клиенти. Фирмата предоставя за ползване моторни превозни средства на 
лизингополучатели, съгласно договор за финансов лизинг, като след изтичане срока на 
договора и изплащане на всички вземания по съответния договор собствеността се 
прехвърля на лизингополучателя. Затова вземанията от клиенти са прехвърлени и стоят в 
баланса като вземания по финансов лизинг. 
 

 

52%
48%

Кредитен портфейл на "Финанс Директ" АД

финансов лизинг

кредити
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9.1 Финансов лизинг като лизингодател 

 Текущи  Нетекущи 
 31.03.17 2016   31.03.17 2016  
 ‘000 лв. ‘000 лв.   ‘000 лв. ‘000 

лв. 
 

Брутни инвестиции в лизингови 
договори 1723 1 868   2211 1878  
        
Общо балансова стойност 1723 1 582   2211 1 878  
 
 

10 Краткосрочни финансови активи 

Краткосрочните финансови активи включват притежаваните от “Финанс Директ” АД акции в 
публични компании и дялове от КИС (Колективни инвестиционни схеми), които са 
класифицирани като активи държани за търгуване. Към 31.03.2017г. дружеството не 
притежава такива активи. 
 31.03.17 2016 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Финансови активи, държани за търгуване (отчитани по 
справедлива стойност в печалбата или загубата) 

  

 - - 
 - - 
 
11 Парични средства 
 
Паричните средства включват следните компоненти: 
 31.03.17 2016 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Парични средства в брой и в банки:   

- български лева 54 58 
- евро - - 

 191 75 
 
12 Собствен капитал 
 

12.1 Акционерен капитал 

Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 2 000 000 на брой обикновени акции с 
номинална стойност в размер на 1.00 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. 
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31.03.17 2016 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Издадени и напълно платени акции:   
- в началото на годината 2 000 2 000 
- издадени през годината - - 
Акции  издадени и напълно платени  2 000 2 000 
Общо акции, оторизирани към 31 март 2017г. 2 000 2 000 
 
Съгласно книгата на акционерите към 31 март 2016 капиталът е разделен както следва: 
Юридически лица – 1 039 820 бр. акции или 51.99% 
Физически лица – 960 180 бр. акции или 48.01% 
 
13 Заеми 

 
Заемите включват следните финансови пасиви: 
 
 Текущи  Нетекущи 
 31.03.17 2016   31.03.17   2016  
 ‘000 лв. ‘000 лв.   ‘000 лв. ‘000 лв.  
    Търговски заеми + банкови 40 33   489 -  
    Облигационен заем 819 744   3912 3912  
Общо балансова стойност 859 777   4 401 3 912  
 
 

a.  Заеми, отчитани по амортизирана стойност 

Облигационен заем - на 13.11.2012г. „Финанс Директ” АД емитира корпоративни 
необезпечени облигации при условията на частно предлагане. Размерът на новата  
емисията е 700 000 евро – 700 броя облигации с номинална и емисионна цена 1 000 евро. 
Облигациите са обикновенни, необезпечени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно 
прехвърляеми. Срокът до падежа на емисията е 60 месеца от датата на сключване на 
облигационния заем. Лихвените плащания са шестмесечни при лихвен процент 8 % на 
годишна база. Главницата се погасява на четири равни вноски заедно с последните четири 
лихвени плащания през 4-тата и 5-тата година. През 2017 година по тази облигационна 
емисия предстоят 2 лихвени плащания и финалното погасяване на главницата  - на 
15.5.2017 г. и 15.11.2017 г. в общ размер на  371 хил. евро. 
  
Облигационен заем - на 13.10.2014г. „Финанс Директ” АД емитира корпоративни 
необезпечени облигации при условията на частно предлагане. Размерът на новата  
емисията е 1 000 000 евро – 1 000 броя облигации с номинална и емисионна цена 1 000 
евро. Облигациите са обикновенни, необезпечени, поименни, безналични, лихвоносни, 
свободно прехвърляеми. Срокът до падежа на емисията е 60 месеца от датата на 
сключване на облигационния заем. Лихвените плащания са шестмесечни при лихвен 
процент 7.62 % на годишна база. Главницата се погасява на четири равни вноски заедно с 
последните четири лихвени плащания през 4-тата и 5-тата година. През 2017 година по тази 
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облигационна емисия има 2 лихвени плащания  на 15.4.2017 г. и 15.10.2017 г. в общ размер 
на  76 хил. евро. 
Облигационен заем - на 12.04.2016г. „Финанс Директ” АД емитира корпоративни 
необезпечени облигации при условията на частно предлагане. Размерът на новата  
емисията е 1 000 000 евро – 1 000 броя облигации с номинална и емисионна цена 1 000 
евро. Облигациите са обикновенни, необезпечени, поименни, безналични, лихвоносни, 
свободно прехвърляеми. Срокът до падежа на емисията е 60 месеца от датата на 
сключване на облигационния заем. Лихвените плащания са шестмесечни при лихвен 
процент 5,00 % на годишна база. Главницата се погасява на четири равни вноски заедно с 
последните четири лихвени плащания през 4-тата и 5-тата година. През 2017 година по тази 
облигационна емисия има лихвено плащане  на 12.10.2017 г. в размер на  50 хил. евро. 
 

b. Търговски заеми 

„Финанс Директ“ АД има сключени договори с УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД и едно 
физическо лице за репо на финансови инструменти. Предмет на договорите са безналични 
акции на Спиди АД и Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ. Срокът на всеки един от 
договорите е двадесет и осем дни, които могат да се предоговарят с анекси. Размерът на 
дължимите лихви по репо сделките е в диапазона от 7 до 8,5%.  
Към 31.03.2017г. „Финанс Директ“ АД е получило финансиране срещу обезпечение от ценни 
книжа в размер на 40 хил. лв. 
 
14 Задължения към доставчици 
 

  31.03.17 2016 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 

   
Задължения към доставчици - 43 

 - 43 
 
15 Данъчни задължения 
 
Данъчните задължения включват: 

  31.03.17 2016 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 

   
Корпоративен данък - 8 
Данък общ доход 1 1 
Данък добавена стойност - - 

 1 9 
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16 Нетни приходи от продажби 
  31.03.17 31.03.16 
 ‘000 лв ‘000 лв
Предоставяне на активи на лизинг    
Балансова стойност на предоставените активи    
Приходи от продажба на стоки                  1 623 
Балансова стойност на продадените стоки          (618) 
Други приходи  6 73 
  5 225 
 
 
 
 

   

17 Приходи от лихви 
  31.03.17 31.03.16 
 ‘000 лв ‘000 лв
    
Приходи от лихви по предоставени кредити  82 66 
Приходи от лихви по договори за фин. лизинг  120 

 
94 

 
  202 160 
 
 
18 Разходи за външни услуги 
 
Разходите за външни услуги включват: 
 31.03.17 31.03.16 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Наем  (2) (2) 
Такси 
Застраховки  

(5) 
 

(4) 
) 

Други външни услуги                   (3) (7) 
Хонорар-гражд.договор                    (1)    - 
Комисионно посредничество (6) - 
       (17) (13) 
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19 Разходи за персонала 
 
Разходите за възнаграждения на персонала включват: 
 31.03.17 31.03.16 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Разходи за заплати (30) (22) 
Разходи за социални осигуровки (4) (3) 
 (34) (25) 
   
20  Други разходи 
 
Разходи, свързани с финансов лизинг – данък МПС 
Други разходи 

 
31.03.17 

 
-  

 
31.03.16 

 
 (5) 

 - (5) 
 
 
21  Разходи за лихви 
 
Финансовите разходи за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани, както 
следва: 
  

31.03.17 
 

31.03.16 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Разходи за лихви по облигационен заем (74) (64) 
Разходи за лихви по търговски заеми  (1)                  -      
Общо разходи за лихви  (75) (64) 
 
 

22 Други финансови приходи/разходи 
 31.03.17 31.03.16 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Банкови комисионни (7)  
Брокерски комисионни -  
 (7) - 
 

 
23 Разходи за данъци 

 
Очакваните разходи за данъци, базирани на ефективната данъчна ставка в размер на  10 % 
(2017 г.: 10 %) и действително признатите данъчните разходи в Отчета за всеобхватния 
доход могат да бъдат равнени както следва: 
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31.03.17 2016 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Печалба преди данъчно  облагане 73 61 
Данъчна ставка  10% 10% 
Очакван разход за данък 7 6 
   
Разходи за данъци (7) (6) 
   
 

 

24  Условни активи, условни пасиви и поети задължения 
 
Към Дружеството не са отправяни правни искове през годината и Дружеството няма поети 
задължения. 
 

Към 31.03.2017г. в подсметка на Финанс Директ АД има имоти и движими вещи, държани 
като обезпечение по сключени договори за заеми: 
 

Емитент Вид  Брой Справедлива 
стойност 

   ’000 лв. 
 

Недвижими имоти имоти 13 1663 
Автомобили автомобили 1 156 
   1819 
    
    
Посочените имоти и движими вещи не са заведени като активи на Дружеството и промяната 
на тяхната справедлива стойност не формира печалби/загуби от преоценка. Дружеството 
има право да се разпорежда с тези активи само в случай на неизпълнение на насрещната 
страна по договора за кредит, в който случай Дружеството би било принудено да реализира 
по преобладаващата пазарна цена активите, обезпечение по сделката. 
 

25 Рискове, свързани с финансовите инструменти 
 
Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска 
 
Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на лихвен 
риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и 
инвестиционната дейност на Дружеството. Управлението на риска на Дружеството се 
осъществява от централната администрация на Дружеството в сътрудничество със съвета 
на директорите.Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни 
парични потоци, като намали излагането си на риск.  
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Дружеството е изложена на различни видове рискове по отношение на финансовите 
инструменти. За повече информация относно финансовите активи и пасиви по категории на 
Дружеството вижте Пояснение e. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено 
Дружеството са лихвен риск, пазарен риск, кредитен риск, ликвиден и инфлационен риск. 
 

a. Лихвен риск 

Лихвеният риск е рискът, възникващ от изменения в преобладаващите пазарни равнища на 
лихвените проценти, който има две основни разнодивности: 

 риск от изменение на пазарната цена на лихвоносни финансови инструменти (вкл. 
деривативи базирани върху лихвени проценти) във връзка с изменение на пазарните 
лихвени проценти; 

 риск от намаление/увеличение на лихвените плащания по лихвоносни активи/пасиви 
във връзка с промяна на пазарните лихвени проценти. 
 

Финансовите активи, притежавани от Дружеството, могат да се определят в две категории за 
целите на анализа на лихвения риск: 

 Вземания по предоставени заеми; 
 Парични инструменти и еквиваленти. 

 
Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при 
дълготрайно финансиране.Финансовите пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени 
проценти. 
 

b. Ценови риск 

Ценовият риск е рискът, възникващ от изменения в преобладаващите пазарни цени на 
търгуеми финансови инструменти. 
 
Към края на отчетния период Дружеството няма съществена експозиция към ценови риск, 
тъй като ценните книги, придобити срещу вземанията по репо сделки от насрещната страна, 
не се завеждат като активи на Дружеството и не формират печалби/загуби от преоценка. 
Възможност за възникване на експозиция към ценови риск би могла да възникне само в 
случай на неизпълнение на насрещната страна по репо сделка, в който случай Дружеството 
би било принудено да реализира по преобладаващата пазарна цена ценните книги, 
обезпечение по сделката.  

 
c. Кредитен риск 

 
Кредитния риск за Финанс Директ АД е свързан със сетълмент риск – възможната загуба, 
произтичаща от невъзможността или нежеланието на насрещна страна по сделка с 
финансови инструменти да изпълни точно и в срок своите задължения. 
 
Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата 
стойност на финансовите активи, признати към датата на Отчета за финансовото състояние, 
както е посочено по-долу: 
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Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други 
контрагенти към Дружеството, 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 и не са просрочени през представените отчетни периоди, са 
финансови активи с висока кредитна оценка. 
 

d. Ликвиден риск 

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни  средства, като внимателно следи 
плащанията по погасителните планове на краткосрочните си вземания, 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.  

Правилното управление на паричния поток позволява навременно реагиране от страна на 
ръководството и намиране на ефективни решения за посрещане на текущите плащания. 
 
 
 
Рискови фактори характерни за предлаганите облигации 

 

Кредитен риск 
Кредитният риск по облигациите се определя като риска от ненавременно, частично или 
пълно неизпълнение на задължението на емитента за изплащане на лихвите и главницата 
по облигационния заем. С цел поддържане и повишаване на кредитоспособността си и 
възможността да посреща задълженията си по настоящата емисия, Дружеството се 
ангажира да поддържа определени съотношения на капитализация и задлъжнялост. 
 
Инфлационен риск 
Облигациите с фиксиран доход предполагат излагане на риск, свързан с намаляване на 
реалната възвращаемост (доходността от инвестицията) при повишаване на инфлацията. 
Нарастването на инфлацията намалява покупателната способност на получаваните доходи 
от облигационерите (лихвени плащания). Като следствие от тази зависимост, 
облигационерите следва да определят своите очаквания за реална възвращаемост от 
направената инвестиция на база на номиналните доходи от притежаваните облигации и 

 
 

31.03.17 2016 

 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Финансови активи   
Пари и парични средства 54 58 
Търговски и други вземания 3048 3811 
Балансова стойност 3102 3869 
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очакваната инфлация за периода на задържане. В случай, че равнището на инфлация се 
окаже по-високо от очакваното за периода, инвеститорите ще реализират по-нисък реален 
доход. При такава ситуация е нормално цените на облигациите на вторичен пазар да се 
понижат, тъй като инвеститорите ще изискват по-висока номинална доходност от своите 
инвестиции при новите по-високи равнища на инфлация с цел да постигнат същата или 
сходна реална доходност. 
 
Лихвен риск 
Лихвеният риск се свързва с възможността за промяна на пазарните лихвени нива в 
страната, което пряко би повлияло върху търсенето и предлагането на дългови инструменти 
с фиксиран доход (в случая корпоративни облигации), поради обратната зависимост между 
цените и доходността на облигациите. При повишаване на лихвените нива, очакваната 
доходност до падежа на ценните книжа с фиксиран доход се повишава, което води до 
понижение на пазарната цената. 
 
Обратно, при понижение на лихвените равнища – очакваната доходност до падежа на 
облигациите с фиксирана доходност намаля и цената им се повишава.В тази ситуация 
инвеститорите получават капиталова печалба от нарасналата стойност на инвестицията си. 
 
Оценяването на лихвения риск за инвеститорите се свежда до измерване на зависимостта 
между промяната на цените на облигациите и тяхната доходност на база изискваната от 
инвеститора норма на възвращаемост. 
 
Един от начините за това е чрез определяне цената на облигациите по формулата за 
настоящата стойност на генерираните бъдещите парични потоци от инвестицията при 
определена норма на възвращаемост. 
 
 

e. Категории финансови активи и пасиви 

Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Дружеството могат да 
представени в следните категории: 
 
Финансови активи 31.03.17 2016 

 ‘000 лв. ‘000 лв. 
Нетекущи активи 4 625 3261 
Търговски и други вземания - - 
Текущи активи - - 
Финансови активи, държани за търгуване (отчитани 
по справедлива стойност в печалбата или загубата 

 - 

Кредити и вземания:   
    Пари и парични еквиваленти 54 58 
    Търговски и други вземания  3048 3 811 
 7 727 7 130 
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31.03.17 2016 

Финансови пасиви ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Нетекущи пасиви: 4441 3912 
Заеми 3912 3912 
Текущи пасиви: 856 856 
   Търговски и други задължения 819 744 
 5 297 4 768 
 
 
 
 

26 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;  
 да осигури адекватна рентабилност за акционерите. 
като определя цената на продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска. 
 

27 Събития след края на отчетния период 
 
Не са възникнали други коригиращи събития или значими не коригиращи събития между 
датата на финансовия отчет и датата на одобрението му.  
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