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Отчет за финансовото състояние

Бележките на страници 7 до 47 са неразделна част от този финансов отчет.

Имоти, съоръжения, машини и оборудване и ДНМА 7 401 502

Финансови активи нетекущи в т.ч.: 8 5,832 6,035
3,039 2,657
2,793 3,378

Активи по отсрочени данъци 9 1 1

Материални запаси 10 - 6

Текущи търговски и други вземания 11 195 218

Данъци за въстановяване 12 7 5

Финансови активи текущи в т.ч.: 13 5,667 5,087

3,548 3,249
2,119 1,838

Пари и парични еквиваленти 14

Приложение 30.06.2022 г. 31.12.2021 г.

АКТИВ BGN'000 BGN'000

Нетекущи активи

Общо нетекущи активи 6,234 6,538

Текущи активи

Общо текущи активи 6,205 6,118

Сума на актива 12,439 12,656

336 802

Вземания по финансов лизинг
Вземания по предоставени заеми

Вземания по финансов лизинг
Вземания по предоставени заеми
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Отчет за финансовото състояние - продължение

Бележките на страници 7 до 47 са неразделна част от този финансов отчет.

Петър Ангелов
Изпълнителен директор

Милва Антонова
Главен счетоводител

15

15.1.
Регистриран капитал 2,500 2,500

15.2.

15.3.
Натрупани печалби/загуби 78 11
Печалба/загуба за годината 196 267

Нетекущи финансови пасиви в т.ч.: 16 5,592 7,167
3,272 4,931
2,320 2,236

Текущи финансови пасиви в т.ч.: 17 3,277 2,386
2,258 1,286

866 884

Текущи търговски и други задължения 18 487 30

Данъчни задължения 19 19 25

Задължения към персонала 20 40

30.06.2022 г. 31.12.2021 г.
ПАСИВ

Собствен капитал

Основен капитал 2,500 2,500

Резерви 250 250

Финансов резултат 274 278

-
Собствен капитал 3,024 3,028

Нетекущи пасиви

Нетекущи пасиви 5,592 7,167

Текущи пасиви

Текущи пасиви

Приложение

3,823 2,461

Сума пасив 12,439 12,656

20

Задължения по облигационен заем
Задължения по банков заем

Задължения по облигационен заем
Задължения по банков заем
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Отчет за печалбата или загубата

Бележките на страници 7 до 47 са неразделна част от този финансов отчет.

Петър Ангелов
Изпълнителен директор

Милва Антонова
Главен счетоводител

Услуги 80 68
Стоки 43 43
Други

271 245

205 272

135 117

3
Използвани суровини, материали и консумативи -
Разходи за външни услуги (48) (50)
Разходи за амортизации (71) (54)
Разходи за заплати и осигуровки на персонала (189) (98)
Други разходи (27)

Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни
активи (без продукция) (36) (39)

Разходи за лихви по търговски и други задължения (3) (8)
Разходи за лихви по облигационен заем

30.6.2022 г. 30.6.2021 г.

BGN'000 BGN'000

123 111

611 656

Общо приходи 734 767

(308) (229)

(36) (39)

(194) (239)

Общо разходи без разходи за данъци (538) (507)

Печалб а/ загуб а о т про дължаващи дейно сти преди
разходи за данъци 196 260

Печалба/(загуба) за периода от продължаващи дейности 196 260

Печалба/загуба за периода 196 260

Приложение

Продължаващи дейности

Нетни приходи от продажби

Финансови приходи

Разходи по икономически елементи

Суми с корективен характер

Финансови разходи в т.ч.:

1

2

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4

5

(123) (130)
Разходи за лихви по банков заем (61) (56)
Разходи за обезценка на финансови активи (2) (35)

Лихви по финансов лизинг

Лихви по предоставени заеми

Лихви за закъснение
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Отчет за другия всеобхватен доход

30.06.2022 г. 30.06.2021 г.

Приложение BGN'000 BGN'000

Печалба/загуба за периода
196 260 

Общо всеобхватен доход за периода
196 260 

Бележките на страници 7 до 47 са неразделна част от този финансов отчет.

Петър Ангелов
Изпълнителен директор

Милва Антонова
Главен счетоводител
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Отчет за промените в собствения капитал

Бележките на страници 7 до 47 са неразделна част от този финансов отчет.

Петър Ангелов
Изпълнителен директор

Милва Антонова
Главен счетоводител

Остатък към 31.12.2020 г. 2,500 209 252 2,961

Преизчислен остатък към 31.12.2020 г. 2,500 209 252 2,961

Промени в собствения капитал за 2021 г. - 41 26 67

Остатък към 31.12.2021 г. 2,500 250 278 3,028
Преизчислен остатък към 31.12.2019 г.

Основен
капитал

Общи
резерви

Натрупани
печалби/

загуби

Общо
собствен
капитал

41

267

- -
(200) (200)

196

BGN'000 BGN'000 BGN'000 BGN'000
-

2,500 250 278 3,028

Остатък към 30.6.2022 г. 2500 250 274 3024

Операции със собствениците

Операции със собствениците

(241) (200)

Дивиденти 41 (200) (159)

Емисия на собствен капитал при плащане
на базата на акции

(41) (41)

267

Дивиденти (200) (200)

196

Печалба/(загуба) за периода

Печалба/(загуба) за периода
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Отчет за паричните потоци

Бележките на страници 7 до 47 са неразделна част от този финансов отчет.

Петър Ангелов
Изпълнителен директор

Милва Антонова
Главен счетоводител

1,044 694
(3,131) (2,203)

(153) (106)
(36) 2
(22) (14)

3 22

6,387 3,791
(3,682) (1,642)

1,134

Нетни парични потоци от оперативна дейност (2,295) (1,605)

Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност 2,705 2,149

Нето парични средства използвани във финансовата дейност (876) (522)

Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните
еквиваленти (466) 22

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари 802 67

Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни 336

30.6.2022 г. 30.6.2021 г.
BGN'000 BGN'000

Парични потоци от оперативна дейност

Парични потци от инвестиционна дейност

Парични потоци от финансова дейност

Постъпления от клиенти
Плащания на доставчици
Плащания на персонала и за социално осигуряване
Платени данъци (без корпоративни данъци )
Платени корпоративни данъци
Други плащания, нетно

Получени суми за погасяване на предоставени заеми на трети страни
Платени суми при предоставяне на заеми на трети страни

Постъпления по получени заеми
Плащания по получени заеми
Парични потоци от платени лихви
Други парични потоци от финансова дейност

807
(1,813) (1,120)

(192) (199)
(5) (10)

89
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1. Статут и предмет на дейност
ФИНАНС ДИРЕКТ АД е акционерно дружество, регистрирано в АВ с ЕИК 201343299, със седалище гр. София, област 
София-град, България и адрес на управление: гр.София, п.к.1000, р-н Средец, ул.Кузман Шапкарев 4. Финансовата година 
на Дружеството приключва на 31 декември.

Основната дейност на Дружеството включва отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично 
привличане на влогове или други възстановими средства; финансов лизинг.

Към 30 юни 2022 г. акционерите на Дружеството са: 

Ръководството на Дружеството включва неговия Съвет на Директорите. Лицата, натоварени с общо управление са 
представени от Одитния комитет.

Броят на наетия персонал в Дружеството към 31 декември 2021 г. е 6 души.

Акционер
30.6.2022 г.

Брой акции Стойност Платени % Дял
0.32
0.53
1.17
0.40
1.30
0.80
0.30
0.66

14.90
0.04
6.08
4.64
0.40
9.10

-

Ана Ботева Савчева 7,900 7,900 7,900
Александър Димитров Николов 13,150 13,150 13,150
Беллиато Рафаеле 29,200 29,200 29,200
Валентин Христов Стоицев 10,000 10,000 10,000
Валентина Борисова Даскалова 32,450 32,450 32,450
Габриелла де Лука 20,040 20,040 20,040
Галина Василева Герганова 7,450 7,450 7,450
Георги Василев Томов 16,500 16,500 16,500
Джи Ем ООД 372,500 372,500 372,500
Дона Христова Маринова 1,000 1,000 1,000
ДФ Елана Балансиран Евро Фонд 151,960 151,960 151,960
ИД Елана Високодоходен Фонд 116,073 116,073 116,073
Елена Стоянова Тошева 10,000 10,000 10,000
ЕМ ЕС ДЖИ - БГ 227,500 227,500 227,500
Ивайло Пенчев Пенев
Инес Георгиева Джамова 15,840 15,840 15,840
Иван Лазаров Джупанов 43,500 43,500 43,500
Илко Проданов Илиев 8,522 8,522 8,522
Контилинкс ЕООД 84,661 84,661 84,661
Джи Ес Кей Инвест ЕООД 245,000 245,000 245,000
Меглена Стременова Лазарова 4,670 4,670 4,670
Михаил Христов Русев 25,000 25,000 25,000
Петър Александров Ангелов 463,059 463,059 463,059
Петър Георгиев Христов 20,000 20,000 20,000
Петьо Петров Стайков 13,800 13,800 13,800
Петя Станимирова Колчева 28,600 28,600 28,600
Румен Георгиев Стайков 16,500 16,500 16,500
Румен Калчев Георгиев 211,090 211,090 211,090
Румен Христов Цанков 23,000 23,000 23,000
Стоян Иванов Вандов 18,400 18,400 18,400
Таня Василева Белиато 126,417 126,417 126,417
Химакс

0.63
1.74
0.34
3.39
9.80
0.19
1.00

18.52
0.80
0.55
1.14
0.66
8.44
0.92
0.74
5.06
4.18
1.27

Общо: 2,500,000 2,500,000 2,500,000 100.00

Фарма ЕООД 104,550 104,550 104,550
Юлия Манук Бербериян 31,668 31,668 31,668
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2. База за изготвяне

(а) Съответствие

Този финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от 
Европейския Съюз (ЕС). 

Финансовият отчет е одобрен за издаване от Съвета на директорите на Дружеството на 23 март 2021г. .

(б) База за измерване

Настоящите индивидуални финансови отчети са изготвени на база историческа стойност с изключение на финансовите 
инструменти, отчетени по справедлива стойност или амортизирана стойност в зависимост от класификацията на актива.

(в) Функционална валута и валута на представяне

Този финансов отчет е представен в Български лева (BGN), която е функционалната валута на Дружеството. Цялата 
финансова информация представена в лева е закръглена до хиляда, освен когато е посочено друго.

(г) Използване на приблизителни оценки и преценки

Изготвянето на финансовия отчет според МСФО изисква ръководството да прави преценки, приблизителни оценки и 
допускания, които влияят на прилагането на счетоводните политики и на активите, пасивите, приходите и разходите. 
Реалният резултат може да бъде различен от тези приблизителни оценки.

Преразглеждането на счетоводните оценки се признава в периода, в който оценката е преразгледана, когато 
преразглеждането засяга този период, и в бъдещи периоди ако преразглеждането оказва влияние на бъдещите периоди. 

Информация за значителни позиции, засегнати от оценки на несигурността и допускания при прилагане на счетоводните 
политики, които имат най-значителен ефект върху сумите признати във финансовия отчет, се съдържа в следните 
бележки:

 Бележка 8 – финансови активи - нетекущи

 Бележка 13 – финансови активи - текущи

 Бележка финансови инструменти.

Информация за несигурност в допусканията и оценките, за които има значителен риск да доведат до съществени 
корекции в следващата финансова година, е включена в следните бележки:

 Бележка  финансови инструменти  

3. Значими счетоводни политики

С промени в Закона за счетоводството от 07.05.2019 чл.34 ал.2 финансовите отчети се изготвят на базата на 
Международните счетоводни стандарти от кредитни и финансови институции по смисъла на Закона за кредитните 
институции. 

Основните счетоводни политики, приложени при изготвяне на този финансов отчет, са представени по-долу. Счетоводните 
политики са прилагани последователно в представените отчетни години, освен ако изрично не е упоменато друго.

Счетоводните политики на дружеството не са променени в резултат на COVID-19. Не се е налагало дружеството да получи 
държавна помощ в резултат на пандемията и съответно няма необходимост да установи счетоводна политика по отношение 
на държавна помощ, която да е подходяща и да съответства на изискванията в МСС 20 „Счетоводно отчитане на 
безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ“.



ФИНАНС ДИРЕКТ АД Междинен финансов отчет
към 30 юни 2022

12

Счетоводните политики и преценките, прогнозите и допусканията се прилагат съобразно Международните стандарти за 
финансово отчитане (МСФО) и разясненията към тях, публикувани от Комитета за разяснения на международните 
стандарти за финансово отчитане (КРМСФО), във вида в който са възприети от Европейския съюз (ЕС).

В случай на ревизия или въвеждането на нови Стандарти за финансово отчитане, Дружеството извършва оценка на 
ефектите от прилагането на новите/ревизираните стандарти и оповестява ефектите в годишните финансови отчети.

Нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които влизат в сила на 1 януари 2020

Промените са свързани със следните стандарти:

МСФО 3 (изменен) – Определение на стопанска дейност, в сила от 1 януари 2020 г., приет от ЕС

Измененото определение за стопанска дейност изисква придобиването да включва входящи материали и съществен процес, 
които в съвкупност значително да допринасят за способността за създаване на изходяща продукция. Определението на 
понятието „продукция“ се изменя така че да се фокусира върху стоките и услугите, предоставяни на клиентите, които 
генерират доход от инвестиции и други доходи. Определението изключва възвращаемостта под формата на по-ниски 
разходи и други икономически ползи. Измененията вероятно ще доведат до отчитане на повече придобивания, 
класифицирани като придобивания на активи.

Изменения на МСФО 9, МСС 39 и МСФО 7: Реформа на референтните лихвени индекси (издадена на 26 септември 
2019 г.), в сила от 1 януари 2020 г., приети от ЕС

Измененията на МСФО 9, МСС 39 и МСФО 7 в резултат на реформата на референтните лихвени индекси включват 
следните елементи:

- специфични изисквания за отчитане на хеджирането, така че предприятията да прилагат тези изисквания за счетоводно 
хеджиране, като приемат, че критерият за лихвен процент, на който се основават хеджираните парични потоци и паричните 
потоци от инструмента за хеджиране, няма да бъде променен в резултат на реформата на референтния лихвен индекс;

- са задължителни за всички хеджиращи отношения, които са пряко засегнати от реформата на референтния лихвен индекс;

- не са предназначени да предоставят облекчение от други последици, произтичащи от реформата на референтния лихвен 
индекс (ако хеджиращата връзка вече не отговаря на изискванията за отчитане на хеджиране по причини, различни от 
посочените в измененията, се изисква прекратяване на отчитането на хеджирането); и

- изискват конкретни оповестявания относно степента, в която взаимоотношенията на предприятията за хеджиране са 
засегнати от измененията.

МСС 1 и МСС 8 (изменени) - Дефиниция на същественост, в сила от 1 януари 2020 г., приети от ЕС

Целта на измененията е да се използва една и съща дефиниция на същественост в рамките на Международните стандарти 
за финансово отчитане и Концептуалната рамка за финансово отчитане. Съгласно измененията:

- замъгляването на съществената информация с несъществена има същия ефект като пропускането на важна информация 
или неправилното й представяне. Предприятията решават коя информация е съществена в контекста на финансовия отчет 
като цяло; и

- „основните потребители на финансови отчети с общо предназначение“ са тези, към които са насочени финансовите отчети 
и включват „съществуващи и потенциални инвеститори, заемодатели и други кредитори“, които трябва да разчитат на 
финансовите отчети с общо предназначение за голяма част от финансовата информация, от която се нуждаят.

Изменения на референциите към Концептуална рамка за финансово отчитане в сила от 1 януари 2020 г., приети от 
ЕС
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СМСС е издал преработена концептуална рамка, която влиза в сила незабавно за Съвета в дейностите му, свързани с 
разработването на нови счетоводни стандарти.

Тази рамка не води до промени в нито един от съществуващите счетоводни стандарти. Въпреки това, предприятията, които 
разчитат на концептуалната рамка при определяне на своите счетоводни политики за сделки, събития или условия на 
дейността си, които не са разгледани специално в конкретен счетоводен стандарт, ще могат да прилагат преработената 
рамка от 1 януари 2020 г. Тези предприятия ще трябва да преценят дали техните счетоводни политики все още са 
подходящи съгласно преработената концептуална рамка. Основните промени са:

- за да се постигне целта на финансовото отчитане се фокусира върху ролята на ръководството, което трябва да служи на 
основните потребители на отчетите

- отново се набляга на принципа на предпазливостта като необходим компонент, за да се постигне неутрално представяне 
на информацията

- дефинира се кое е отчитащото се предприятие, като е възможно да е отделно юридическо лице или част от предприятието

- преразглеждат се определенията за актив и пасив

- при признаването на активи и пасиви се премахва условието за вероятност от входящи или изходящи потоци от 
икономически ползи и се допълват насоките за отписване

- дават се допълнителни насоки относно различните оценъчни бази и

- печалбата или загубата се определят като основен показател за дейността на предприятието и се препоръчва приходите и 
разходите от другия всеобхватен доход да бъдат рециклирани през печалбата или загубата, когато това повишава 
уместността или достоверното представяне на финансовите отчети.

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

Към датата на одобрение на този финансов отчет са публикувани нови стандарти, изменения и разяснения към 
съществуващи вече стандарти, но не са влезли в сила или не са приети от ЕС за финансовата година, започваща на 1 януари 
2020 г., и не са били приложени от по-ранна дата от Дружеството. Не се очаква те да имат съществен ефект върху 
финансовите отчети на Дружеството. Ръководството очаква всички стандарти и изменения да бъдат приети в счетоводната 
политика на Дружеството през първия период, започващ след датата на влизането им в сила.

Промените са свързани със следните стандарти:

- МСФО 16 Лизинг - Концесии за наем, свързани с Covid-19, в сила от 1 юни 2020 г.

- Изменения на МСС 1 „Представяне на финансовите отчети“: Класификация на пасивите като текущи или нетекущи,
Оповестяване на счетоводна политика, в сила от 01 януари 2023, все още не е приет от ЕС

- Международен счетоводен стандарт (МСС) 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и 
грешки: Определение за приблизителни оценки , в сила от 01 януари 2023, все още не е приет от ЕС

- Годишни подобрения цикъл 2018-2020 в сила от 1 януари 2022 г., все още не са приети от ЕС

- Изменения на МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения - Постъпления преди началото на предвидената употреба, в сила 
от 1 януари 2022 г., все още не са приети от ЕС

- Изменения на МСС 37 "Обременяващи договори - Разходи за изпълнение на договор", в сила от 1 януари 2022 г., все още 
не са приети от ЕС

- МСФО 14 „Отсрочени сметки при регулирани цени” в сила от 1 януари 2016 г., все още не е приет от ЕС
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- МСФО 17 „Застрахователни договори” в сила от 1 януари 2023 г., все още не е приет от ЕС

- Изменения на МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 16 Реформа на лихвените проценти —

Фаза 2 (издадена на 27 август 2020 г.), в сила от 1 януари 2021 г.

- Изменения на МСФО 4 Застрахователни договори – отсрочване на МСФО19 (издаден на 25 юни 2014 г.), в сила от 1 
януари 2021 г.

а) Лихвени приходи и разходи

Приходите от лихви и разходите за лихви се признават в отчета за доходите при прилагане на принципа за текущо 
начисляване, като се взема предвид ефективния доход/ ефективния лихвен процент на съответния актив или пасив във 
всички съществени аспекти. Приходите и разходите за лихви включват амортизацията на дисконтови, премийни или други 
разлики между първоначалната отчетна стойност и стойността на падежа на лихвоносен инструмент, изчислена на база 
ефективен лихвен процент.

Приходите от лихви и разходите за лихви, представени в отчета за доходите, включват:

• лихви от финансови активи и пасиви, отчетени по амортизирана стойност, изчислени на базата на ефективен лихвен 
процент

• лихви за забава на плащания по финансови активи, отчитани по амортизирана стойност

б) Приходи и разходи за такси и комисиони и други оперативни приходи

Приходи и разходи за такси и комисиони и други оперативни приходи се отчитат в отчета за доходите, когато дружеството 
удовлетвори задължението за изпълнение заложено в договора, в съответствие с правилата на “МСФО 15: Приходи от 
договори с клиенти.”

По-специално:

• Ако задължението за изпълнение е удовлетворено в точно определен момент, свързаният приход се признава в отчета за 
доходите, когато услугата бъде представена;

• Ако задължението за изпълнение е удовлетворено “с течение на времето”, свързаният приход се признава в отчета за 
доходите, така че да отрази степента на изпълнение на съответното задължение.

Ако моментът на получаване на възнаграждението не съответства на начина на удовлетворяване на задължението за 
изпълнение, дружеството признава договорен актив или договорен пасив за частта от прихода, натрупан през съответния 
период или го разсрочва в следващите периоди.

Сумата на приходите, свързани с такси и комисиони и други оперативни приходи, се отчита на база договорните условия.

В допълнение, ако договорът е свързан с различни стоки/услуги, чийто задължения за изпълнение не се удовлетворяват по 
едно и също време, приходите се разпределят върху различните задължения пропорционално на индивидуалната цена на 
всяка доставена стока/услуга. Тези суми съответно се признават в отчета за доходите на база момента на удовлетворяване 
на всяко задължение.

Чуждестранна валута

Сделки в чуждестранна валута

Операциите в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута по обменния курс, приложим в деня на 
извършване на сделката. Парични активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната 
валута по заключителния курс в деня на изготвяне на отчета за финансовото състояние. Печалба или загуба от курсови 
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разлики, произтичащи от парични позиции, е разликата между амортизираната стойност във функционална валута в 
началото на периода, коригирана с ефективната лихва и плащанията през периода и амортизираната стойност в 
чуждестранна валута превалутирана по курса в края на периода.

Към всяка отчетна дата всички парични активи и пасиви, деноминирани в чуждестранни валути, се преоценяват на нетна 
база като се използват валутните курсове на БНБ валидни към тази дата. Възникналите разлики се признават в печалбата 
или загубата.

От 1 януари 1999 година обменният курс на Българския лев (BGN) е фиксиран към евро (EUR). Обменният курс е BGN 
1.95583 / EUR 1.0.

Приходи от дивиденти

Приходите от дивиденти се признават, когато възникне правото за тяхното получаване. Обикновено това е датата, към 
която държателите на акции и дялове могат да получат одобрения дивидент.

Лизингови плащания

Плащанията по договори за оперативен лизинг се признават в печалбата или загубата на линеен принцип за срока на 
договора.

Отстъпките от лизингови плащания се признават като част от общия разход за оперативен лизинг, разсрочени за срока на 
договора. Минималните лизингови плащания по договори за финансов лизинг се разпределят и представят като финансов 
(лихвен) разход и намаление на задълженията по финансов лизинг. Финансовият (лихвеният) разход се признава във всеки 
период за срока на лизинговия договор по начин, който да доведе до постигане на постоянен лихвен процент върху 
остатъчното задължение по договора.

Финансови инструменти
При първоначалното им признаване финансовите активи се класифицират като такива, които впоследствие се оценяват по 
амортизирана цена на придобиване, по справедлива стойност в другия всеобхватен доход (ДВД) и като такива по 
справедлива стойност в печалбата или загубата.

Всеки финансов актив или пасив се оценява при първоначално признаване по справедлива стойност плюс (за инструменти, 
които впоследствие не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата) трансакционните разходи и други 
разходи, директно съотносими към придобиването. Ако размерът на трансакционните разходи е несъществен в сравнение 
със справедливата стойност на свързания финансов актив при първоначално признаване, възможно е признаването им
директно в печалбата или загубата.

В резултат на влизането в сила на новия счетоводен стандарт, дружеството рекласифицира финансовите активи и пасиви 
към 01.01.2019 г. в съответните нови категории.

Новата класификация се базира на бизнес модела и характеристиките на договорените парични потоци.

Анализът на бизнес модела бе извършен чрез идентифициране на отделните клиенти в дружеството и прилагането към тях 
на специфичен бизнес модел.

За класификацията на финансовите активи в новите категории съгласно МСФО 9, анализът на бизнес модела бе допълнен 
от анализ на договорените парични потоци (“SPPI тест”).

Във връзка с това, дружеството разработи процеси и системи с цел анализиране на портфейла от финансови лизинги и 
кредити, така че да се оцени дали характеристиките на договорените парични потоци позволяват тяхното оценяване по 
амортизирана стойност (портфейл “държани за събиране”) или по справедлива стойност през всеобхватния доход 
(портфейл “държани, както за събиране, така и за продажба”).

Този анализ се извършва или на ниво договор (индивидуално) или на база пакет от стандартизирани продукти в зависимост 
от характеристиките на актива, чрез използване на анализ на характеристиките на договорите, съобразно изискванията на 
МСФО 9.
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Класификация

a) Парични средства и парични салда в търговски банки

Паричните средства включват банкнотите и монетите на каса и свободните средствата на дружеството по сметки в 
търговски банки.

Те са отчетени в Отчета за финансовото състояние по амортизирана стойност.

б) Финансови активи по амортизирана стойност

Финансов актив се оценява по амортизирана стойност, ако:

• Неговият бизнес модел е “държан за събиране”;

• Неговите парични потоци представляват единствено плащане на главница и лихви.

Инвестициите държани за събиране са недеривативни инвестиции с фиксирани или определяеми плащания и фиксиран
падеж, които дружеството има намерение и възможност да държи до падеж.

При първоначално признаване, на сетълмънт дата, финансовите активи по амортизирана стойност се оценяват по 
справедлива стойност, която обикновено е равна на платеното възнаграждение плюс трансакционните разходи или 
приходи, директно съотносими към инструменти.

След първоначално признаване, активите се оценяват по амортизирана стойност, което изисква признаването на лихви чрез 
използване на метода на ефективния лихвен процент през периода на кредита.

Тези лихви се признават в отчета за печалбата или загубата като „Финансов приход от лихви“.

Отчетната стойност на финансовите активи по амортизирана стойност се коригира, за да се отчетат намаленията/
увеличенията в резултат на оценяването, както е обяснено в раздел „Обезценка“. Очакваните кредитни загуби се признават 
в отчета за за печалбата или загубата.

В случай на продажба, натрупаните печалби или загуби се отчитат в отчета за печалбата или загубата.

Сумите, произтичащи от корекции в отчетната стойност на финансовите активи, заедно с натрупаните намаления, за да се 
отразят промените в договорните парични потоци, които не водят до счетоводно отписване, се признават в отчета за за 
печалбата или загубата като “Печалба/Загуба” от договорни промени без отмяна.

Продажбите, обичайно, не са съвместими с този бизнес модел. Някои видове продажби обаче не застрашават бизнес модела 
“държани до събиране”. Това са продажби в резултат от влошаване на кредитното състояние на финансовия актив, които 
не са значителни по размер или продажби направени близо до падеж. При всички случаи продажбите в този бизнес модел 
трябва да бъдат редки.

(в) Отписване

Дружеството отписва финансов актив, когато договорните права върху паричните потоци от този актив падежират или
когато дружеството е прехвърлило тези права чрез сделка, при която всички съществени рискове и изгоди, произтичащи 
от собствеността на актива, се прехвърлят на купувача.

Дружеството отписва финансов пасив, когато договорните задължения по него се погасят или бъдат отменени.

(г) Изчисляване на амортизирана стойност

Амортизираната стойност на финансов актив или пасив е стойността, по която активът или пасивът е бил оценен при 
първоначално признаване, минус извършените погашения по главницата, плюс или минус кумулативната амортизация на 
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всички разлики между стойността при първоначално признаване и тази, дължима на падежа, изчислена чрез прилагане на 
метода на ефективния лихвен процент и минус всяка корекция, породена от обезценка.

(д) Принципи за оценка по справедлива стойност

Справедливата стойност се определя като цената, за която един актив може да бъде продаден или пасив да бъде прехвърлен 
при обичайна сделка между пазарни участници към датата на оценяване.

(е) Компенсиране

Финансовите активи и пасиви се компенсират и само нетната им стойност се представя в Отчета за финансовото състояние, 
когато дружеството и неговия контрагент имат законно или договорно право да компенсират признатите суми и 
възнамеряват да извършат уреждане на актива и пасива на нетна основа.

(ж) Обезценка 

Изискванията за обезценка съгласно МСФО 9 „Финансови инструменти“, използват повече информация, ориентирана към 
бъдещето, за да признаят очакваните кредитни загуби – моделът за „очакваните кредитни загуби“ („ОКЗ“), който замества 
„модела на понесените загуби“, представен в МСС 39 „Финансови инструменти: Признаване и оценяване“.

Инструментите, които попадат в обхвата на новите изисквания, включват кредити и други дългови финансови активи, 
оценявани по амортизирана стойност, търговски вземания, активи по договори, признати и оценявани съгласно МСФО 15 
„Приходи от договори с клиенти“, както и кредитни ангажименти и някои договори за финансова гаранция (при емитента), 
които не се отчитат по справедлива стойност през печалбата или загубата.

Признаването на кредитни загуби вече не зависи от настъпването на събитие с кредитна загуба. Вместо това Дружеството 
разглежда по-широк спектър от информация при оценката на кредитния риск и оценяването на очакваните кредитни загуби, 
включително минали събития, текущи условия, разумни и поддържащи прогнози, които влияят върху очакваната 
събираемост на бъдещите парични потоци на инструмента.

Подходът на Дружеството при прилагане на МСФО 9 „Финансови инструменти“ за признаване на обезценката и лихвения 
доход се основава на 3-фазния модел на очакваните кредитни загуби, който има за цел да установи дали е настъпило 
влошаване на кредитното качество на финансовите инструменти.

При прилагането на този метод, насочен към бъдещето, се прави разграничение между:

• финансови инструменти, чието кредитно качество не се е влошило значително спрямо момента на 
първоначалното признаване или имат нисък кредитен риск (Фаза 1); 

• финансови инструменти, чието кредитно качество се е влошило значително спрямо момента на първоначалното 
признаване или на които кредитния риск не е нисък (Фаза 2) и

• Фаза 3 обхваща финансови активи, които имат обективни доказателства за обезценка към отчетната дата. 

Очакваните кредитни загуби се определят като разликата между всички договорни парични потоци, които се дължат на 
Дружеството и паричните потоци, които действително то очаква да получи (паричен недостиг) дисконтирани на 
първоначалния ефективен лихвен процент (или с коригирания спрямо кредита ефективен лихвен процент).

Изчисляването на очакваните кредитни загуби се определя на базата на вероятностно претеглената приблизителна оценка 
на кредитните загуби през очаквания срок на финансовите инструменти.

Очакваната кредитна загуба се измерва на 12-месечна база или за целия живот на актива, в зависимост от това дали е 
настъпило значително увеличение на кредитния риск от първоначалното признаване или дали даден актив се счита за 
обезценен. Очакваните кредитни загуби са дисконтирания продукт на вероятността от неизпълнение, експозицията при 
неизпълнение и загубата при неизпълнение, определени както следва:

- Вероятността от неизпълнение представлява вероятността кредитополучателят да не изпълни финансовото си 
задължение през остатъчния срок (вероятността от неизпълнение за живота) от задължението;

- Експозицията при неизпълнение се основава на сумите, които са дължими на Дружеството към момента на 
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неизпълнението; 

- Загуба от неизпълнение представлява очакването на Дружеството за степента на загуба при експозиция в 
неизпълнение. Загубата от неизпълнение варира според вида на контрагента, вида и важността на претенцията и 
наличието на обезпечение или друга кредитна подкрепа. Загубата от неизпълнение се изразява като процент загуба 
за единица експозиция към момента на неизпълнение като се използва подходящ дисконтов процент към 
очакваните бъдещи парични потоци след неизпълнение. 

Очакваната кредитна загуба се определя чрез проектиране на вероятността от неизпълнение, експозиция при неизпълнение 
и загуба от неизпълнение за всеки следващ месец и за всяка отделна експозиция или колективен сегмент. Тези три 
компонента се умножават заедно, за да се достигне до обезценката на дадената експозиция или колективен сегмент. 

За част от портфолиото, разглеждано като колективен сегмент, вероятността от неизпълнение за целия срок на инструмента 
е разработена чрез прилагане на матуритетен профил към текущата 12-месечна вероятност от неизпълнение. Профилът 
разглежда начина, по който неизпълнението се развива за портфейла от момента на първоначалното  признаване през 
целия срок на кредитите. Матуритетният профил се базира на исторически наблюдавани данни и се приема, че е един и 
същ за всички активи в рамките на портфейла и кредитна група. Това се подкрепя от исторически анализ. 12-месечната 
вероятност от неизпълнение и тази за целия срок на актива се определят на базата на горе-получената вероятност от 
неизпълнение коригирана с макроикономически показатели и очакваните им стойности в рамките на следващите 12 месеца. 

Дружеството определя даден финансов инструмент като такъв „в неизпълнение“ базиран на влошено кредитно качество, 
когато отговаря на един или повече от следните критерии:

- счита се, че поради познати фактори за длъжника, е малко вероятно той/тя да изплати изцяло кредита си на 
Дружеството. Това е качествена характеристика, оценена от експертите на Дружеството, при наличието на такива;

- длъжникът е в просрочие повече от 90 дни за значителната част от кредита, дължим на Дружеството.

Количествени критерии

Кредитополучателят е в просрочие над 90 дни по договора си. Когато даден длъжник влезе във Фаза 3, Дружеството приема 
консервативен подход, като не връща длъжника във Фаза 1 или Фаза 2, а оценява очакваните парични потоци по 
инструмента.

Качествени критерии

Кредитополучателят отговаря на критерия за невъзможност за плащане, което показва, че е в значителни финансови 
затруднения. Това са случаи, когато:

- кредитополучателят е в дългосрочно споразумение за отлагане на удовлетворяване от имуществото му;

- кредитополучателят е починал;

- кредитополучателят е неплатежоспособен;

- кредитополучателят е в нарушение на финансовия договор;

- активен пазар за този финансов актив е изчезнал поради финансови затруднения;

- кредиторът е направил отстъпки във връзка с финансовите затруднения на кредитополучателят;

- вероятно е кредитополучателят да изпадне в несъстоятелност.
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Горните 
критерии са 

приложени 
към всички 

финансови 
инструменти, 

държани от 
Дружеството и 
са в 
съответствие с 

дефиницията 
за 

неизпълнение, използвана за целите на управление на вътрешния кредитен риск. Дефиницията по подразбиране е 
приложена последователно за моделиране на вероятността за неизпълнение, експозицията при неизпълнение и загубата 
при неизпълнение в рамките на изчисленията на очакваните загуби на Дружеството.

Модел на очакваните кредитни загуби. Методика за калкулиране на обезценките на дългови инструменти, 
оценявани по амортизирана стойност

Подход за обезценка на вземания по предоставени заеми, които са необезпечени

За целите на определяне на очакваните кредитни загуби Дружеството извършва категоризиране на ниво клиент въз основа 
на следното:

- дали клиентът е юридическо лице или физическо лице;

- статус на клиента, който се идентифицира на база исторически опит за събираемостта на вземанията на 
Дружеството от съответния клиент, финансовото му състояние, ликвидни проблеми и други; информация за 
клиента (юридическо или физическо лице) на база на актуална публична информация (апис, финансови отчети, 
свързаност, доходност);

- просрочие на вземането до 90 дни и над 90 дни.

Влошаване на качеството на кредитите

Фаза 1

„Редовни“

Фаза 2

„Под наблюдение“ 

Риск

Признаване на 
лихвата

Признаване на 
очакваните 

загуби

Кредитно 
качество 

Не се е влошило 

значително от 

първоначалното 

признаване или има 

нисък кредитен риск 

към датата на 

финансовия отчет. 

Експозицията е под 

30 дни просрочие

12-месечни очаквани 

кредитни загуби

Лихва, базирана на 

брутната балансова 

стойност на актива 

Кредитен риск > нисък

Значително влошаване 

на качеството на 

кредита от 

първоначалното 

признаване, но няма 

обективни 

доказателства за 

настъпили кредитни 

загуби. Експозицията е 

между 30 и 90 дни 

просрочие

Очаквани кредитни 

загуби за целия срок на 

актива

Лихва, базирана на 

брутната балансова 

стойност на актива

Обективни 

доказателства за 

настъпили 

кредитни загуби 

към датата на 

финансовия 

отчет. 

Експозицията е 

над 90 дни 

просрочие

Очаквани кред. 

загуби за целия 

срок на актива

Лихва, базирана 

на нетната бал. 

ст-ст на актива

Нисък кредитен риск

Фаза 3

„Необслужвани“
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Категоризирането представлява присъщото извеждане на финансовия риск, който клиентите носят на Дружеството.

Определените от Дружеството категории са както следва:

За юридически лица

Категория Статус Индикатори

Обезценка, %

ако не е просрочен 
над 90 дни

ако е просрочен 
над 90 дни

1 отлично

има налична финансова информация;

одитирани финансови отчети;

добри финансови показатели;

наличие на ликвидни активи;

липса на ипотеки и запори към трети 
страни;

исторически пълно погасяване на 
задълженията към Финанс Директ АД; 

липса на просрочия;

1% 5% 

2 много добро

има налична финансова информация;

неодитирани финансови отчети;

добри финансови показатели;

наличие на ликвидни активи;

липса на ипотеки и запори към трети 
страни;

не са предоставяни кредити към този 
контрагент;

липса на исторически данни; 

липса на просрочия;

5% 10% 

3 добро

има налична финансова информация;

неодитирани финансови отчети;

недобри финансови показатели;

липса на качествени ликвидни активи;

липса на ипотеки и запори към трети 
страни;

исторически пълно погасяване на 
задълженията към Финанс Директ АД; 

липса на просрочия;

25% 50% 

4 средно има налична финансова информация; 50% 70% 
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неодитирани финансови отчети;

контрагентът не извършва дейност;

не добри финансови показатели;

липса на качествени активи;

5 лошо

процедура по ликвидация или 
несъстоятелност;

минимална вероятност за събиране на 
дълга поради липса на качествени активи; 

наличие на просрочия; 

липса на финансова информация;

100% 100% 

Вземанията от свързани лица се отнасят към Категория 2 в зависимост от това дали просрочията са под или над 90 дни при 
условие, че дружеството е действащо и не са налични индикации за обратното.

При наличие на обстоятелства за несъбираемост на вземането се прилага по-ниска категория.

За физически лица

Категория Статус Индикатори

Обезценка, %

ако не е просрочен над 
90 дни

ако е просрочен над 
90 дни

1 отлично

постоянни доходи над средните за 
страната;

притежание на активи;

предоставени обезпечения;

липса на просрочия;

история на погасяване;

1% 5% 

2 добро

постоянни доходи;

не притежава активи;

липса на просрочия;

история на погасяване;

25% 50% 

3 лошо

липса на постоянни доходи;

не притежава активи;

съществени просрочия;

100% 100% 

Определянето на размера на очакваните кредитни загуби Дружеството определя към всеки отчетен период – при изготвяне 
на годишния финансов отчет към 31 декември на всеки отчетен период.

Подход за обезценка на вземания по предоставени обезпечени заеми или лизинги

Методология за изчисляване размера на очакваните кредитни загуби чрез колективен подход 
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(Дружеството може допълнително да прецени да обезцени индивидуално експозиции, за които има наличие на съществена 
промяна на кредитния риск и за които се смята, че индивидуален подход би бил по-подходящ за обезценка сравнено с 
колективно провизиране, изготвен за останалите експозиции на баланса)

1 Агрегиране на статистика необходима за калкулации на провизия спрямо МСФО 9

1.1 На база на раздадените кредити с обезпечение (имот/акции/други) или лизинги от Дружеството в период по-
дълъг от 3 (три) финансови отчета, се изважда статистика за кредитите/лизингите, включително:

- първа дата на договора, ефективен лихвен процент, отпусната сума, първоначален падеж, продължителност на 
кредита/лизинга, тип обезпечение, сума по експертна оценка на обезпечението, статус на кредита/лизинга и дни 
просрочие към 31.12. на текущата година;

- месечни данни на ниво кредит/лизинг относно дни просрочие, баланс на вземането, плащания и иззети активи 
(ако има такива);

1.2 Кредити/лизинги, включени в групи със сходни характеристики и индикатори, се оценяват за загуби от 
обезценка колективно, на портфейлна база. На колективна база се прави и изчислението на обезпеченото с 
имот/акции/други, портфолио на Дружеството.

2 Дефиниране и изчисление на PD (Probability of Default) 

2.1 В съответствие с изискванията на МСФО 9 и изчисляване на коефициенти за вероятност от неизпълнение (PD), 
портфейлът се сегментира на три Фази (Stages) както следва:

- Фаза 1 (Stage 1) - всички кредити/лизинги под 30 дни просрочие;

- Фаза 2 (Stage 2) - всички кредити/лизинги от 30 до 90 дни просрочие;

- Фаза 3 (Stage 3) - всички кредити/лизинги с над 90 дни просрочие;

Дружеството е възприело по-консервативен подход за провизиране, поради това се отчитат само движенията 
към по-висока група просрочие, т.е. ако даден кредит/лизинг влезе във Фаза 3, той остава там до края на живота 
си и обезценка му се начислява на база на реалните очаквани парични потоци, дисконтирани на съответния 
реален ефективен лихвен процент (LGD).

2.2 Спрямо изискването на МСФО 9 и на база на историческите данни на Дружеството, се изчисляват следните 
коефициенти за вероятност от неизпълнение (PD):

- PD1 - представляващо миграцията на даден кредит/лизинг от Фаза 1 (раздаден, без просрочия) до Фаза 3 (във 
фаза загуба);

- PD2 - представляващо миграцията на даден кредит/лизинг от Фаза 2 (в просрочие над 30 дни) до Фаза 3 (във 
фаза загуба).

2.3 За достигане на статистически PD1 на база на предходна история на Дружеството, се изчислява възможността 
даден кредит/лизинг да премине от Фаза 1 във Фаза 3.

2.4 За достигане на статистически PD2 на база на предходна история на Дружеството, се изчислява възможността 
даден кредит/лизинг да премине от Фаза 2 във Фаза 3.

2.5 Спрямо МСФО 9, Дружеството трябва да направи forward-looking adjustment на база на икономически 
показатели и очакваната им промяна в рамките на 12 месеца след датата на баланса. За тази цел, Дружеството 
избра да корелира промяната на коефициентите за вероятност от неизпълнение на месечна база (PD1 и PD2) с 
промяната на месечна база на три макро-икономически показателя по следната методология:
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1. Промяната на месечна база в Средната брутна заплата (данни от НСИ);

2. Промяната на месечна база в % безработица (данни от Агенция по Заетостта);

3. Промяната на месечна база в % инфлация (данни от НСИ);

2.6 За да бъде установена необходимата промяна на PD1 и PD2 спрямо очакването за промяна на трите макро-
икономически показатели, Дружеството корелира статистически историческите данни и взима предвид 
очакванията за следващата година (идващи от официалния бюджет на Република България). По този начин се 
установява стойността на промяната (положителна или отрицателна), която трябва да се приложи към 
установените в точка 2.2. PD1 и PD2.

3 Дефиниране и изчисление на LGD (Загуба при неизпълнение на вземане)

3.1 Спрямо дефиницията на МСФО 9, Дружеството определя загубата при неизпълнение на вземане (LGD) на база 
на реалните очаквани парични потоци след навлизане на даден кредит/лизинг във Фаза 3 (загуба), включително 
продажба на актив (ако такъв има като обезпечение), дисконтиран на реалния ефективен лихвен процент за 
съответния кредит/лизинг.

3.2 В историческите данни се изваждат всички кредити/лизинги, влезли във Фаза 3, както и месеца, в който това се 
е случило и сумата на просрочено вземане към тази дата.

3.3 Данните в точка 3.2 се съпоставят с реалните парични потоци по тези кредити/лизинги след влизането им във 
Фаза 3, включително продажба на обезпечение в края на статистиката, като се използва пазарната цена по оценка 
на обезпечението (или пазарна цена на регулиран борсов пазар) обезценена с 10% от стойността (което е 
консервативно предвид на растящите цени на недвижимо имущество) или пазарната оценка на автомобила (за 
лизингите).

3.4 Достига се до реалната възвръщаема дисконтирана стойност на вземането, като то се сравнява със стойността на 
просроченото вземане към момента на влизане на даден кредит/лизинг във Фаза 3.

3.5 LGD (Загуба при неизпълнение на вземане) e равно на 1 - получената стойност в точка 3.4.

4 Изчисляване на обезценка към балансовата дата

4.1 Портфолиото към 31.12. на текущата година се разделя на Фази спрямо описаните по-горе стъпки.

4.2 На база на формулата EAD = PD * LGD, Дружеството определя размера на обезценката спрямо разпоредбите на 
МСФО 9 към 31.12. на текущата година.

Определянето на размера на очакваните кредитни загуби Дружеството определя към всеки отчетен период – при изготвяне 
на годишния финансов отчет към 31 декември на всеки отчетен период.
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Значими счетоводни политики (продължение)

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход
1) Дружеството признава очакваните 12-месечни кредитни загуби за финансови активи, отчитани по справедлива 

стойност чрез друг всеобхватен доход. Тъй като повечето от тези инструменти имат добър кредитен рейтинг, 
вероятността от неизпълнение се очаква да бъде ниска. Въпреки това към всяка отчетна дата Дружеството оценява 
дали съществува значително увеличение на кредитния риск на инструмента.

2) При оценяването на тези рискове Дружеството разчита на готовата налична информация като кредитните рейтинги, 
публикувани от основните агенции за кредитен рейтинг за съответния актив. Ако няма информация или информацията 
относно факторите, които влияят на рейтинга на наличния актив, е ограничена, Дружеството обединява подобни 
инструменти в един портфейл, за да оцени на тази база дали има значително увеличение на кредитния риск.

3) В допълнение, Дружеството разглежда и други показатели като неблагоприятни промени в бизнес, икономически или 
финансови условия, които биха могли да повлияят на способността на кредитополучателя да изпълни дълговото си 
задължение или неочаквани промени в оперативните резултати на кредитополучателя.

4) Ако някой от тези показатели води до значително увеличение на кредитния риск на инструментите, Дружеството 
признава за тези инструменти или този клас инструменти очаквани кредитни загуби за целия срок на инструмента.

5) Този вид обезценка включва всички дългови ценни книжа и други дългови инструменти (парични средства и парични 
еквиваленти, междубанкови депозити, дългови и репо сделки на централната банка). Когато дълговият инструмент се 
оценява по амортизирана стойност, загубите от обезценка се признават като корекция за загуби от обезценка на 
брутната балансова стойност на дълговия инструмент.

6) Когато дълговият инструмент се оценява по справедлива стойност през друг всеобхватен доход, загубата от обезценка 
се признава за сметка на другия всеобхватен доход и балансовата стойност на дълговия инструмент не се коригира. 

7) Дружеството определя размера на обезценката на дългови ценни книжа на индивидуална база за всеки инструмент. 
Качествените и количествените фактори се вземат предвид при изчисляване на очакваните кредитни загуби, като се 
вземат предвид индивидуалните характеристики на всеки дългов инструмент.

8) За целите на изчисляване на стойността на обезценката на облигации, оценени на колективна основа, се използват 
статистически методи, базирани на параметри на кредитния риск. Изчисляването на очакваните 12 месечни кредитни 
загуби се определя като част от очакваните кредитни загуби през целия период и които възникват от събития на 
неизпълнение, с вероятност да възникнат в рамките на 12 месеца от отчетната дата.

9) Очакваните кредитни загуби през целия живот на актива се признават, когато е на лице значително увеличение на 
кредитния риск на конкретния инструмент спрямо времето на първоначалното му признаване.

В настоящия финансов отчет дружеството не е класифицирало финансови активи като отчитани по справедлива 
стойност през друг всеобхватен доход.

II. Финансови пасиви

i. Класификация и оценяване 

1) Финансовите пасиви на Дружеството включват заеми, търговски и други задължения и задължения към свързани лица. 
2) Финансовите пасиви се оценяват първоначално по справедлива стойност и, където е приложимо, се коригират по 

отношение на разходите по сделката, освен ако Дружеството не е определил даден финансов пасив като оценяван по 
справедлива стойност през печалбата или загубата.

3) Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност, използвайки метода на ефективната лихва, с 
изключение на деривативи и финансови пасиви, които са определени за оценяване по справедлива стойност през 
печалбата или загубата (с изключение на деривативни финансови инструменти, които са определени и ефективни като 
хеджиращ инструмент).

4) Всички разходи свързани с лихви и, ако е приложимо, промени в справедливата стойност на инструмента, които се 
отчитат в печалбата или загубата, се включват във финансовите разходи или финансовите приходи.

5) ii. Последващо оценяване
6) Последващата оценка на финансовите пасиви зависи от тяхната класификация, както е описано по-долу:
7) A. Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата



ФИНАНС ДИРЕКТ АД Междинен финансов отчет
към 30 юни 2022

25

8) Финансовите пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, включват финансови пасиви, 
държани за търгуване, и финансови пасиви, определени при първоначалното им признаване по справедлива стойност 
в печалбата или загубата.

9) Финансовите пасиви се класифицират като държани за търгуване, ако са направени с цел обратно изкупуване в близко 
бъдеще. 

10) Печалбите или загубите от пасиви, държани за търгуване, се признават в Отчета за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход. 

11) Финансовите пасиви, определени при първоначалното им признаване по справедлива стойност в печалбата или 
загубата, се определят на първоначалната дата на признаване и само ако са изпълнени критериите в МСФО 9 
„Финансови инструменти“. 
Дружеството не е определило финансови пасиви като отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата в 
настоящия финансов отчет.

B. Финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност 
12) Категория „финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност“ включва получени заеми, търговски задължения 

и други задължения, при които Дружеството е станало страна по договор или споразумение и които следва да бъдат 
уредени в нетно парични средства. 

13) Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност, като се използва методът на ефективната 
лихва. Амортизираната стойност се изчислява, като се вземе предвид всяка отстъпка или премия при придобиването, 
също такси или разходи, които са неразделна част от ефективния лихвен процент. Разходите (изчислени чрез 
използването на метода на ефективната лихва) се включва като финансови разходи в Отчета за печалбата или загубата 
и други всеобхватен доход на ред „Финансови разходи”.

14) За финансовите пасиви, които се отчитат по амортизирана стойност, печалбата или загубата се признава в печалбата 
или загубата за периода, когато финансовият актив или финансовият пасив се отписва или обезценява и чрез процеса 
на амортизиране. 

15) Търговските задължения се признават първоначално по номинална стойност и впоследствие се оценяват по 
амортизирана стойност, намалена с плащания по уреждане на задължението.

16) Дивидентите, платими на акционерите, се признават, когато дивидентите са одобрени на Общото събрание.
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3) Значими счетоводни политики (продължение)

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Признаване и оценка

Първоначално признаване

Имотите, машините, съоръженията и оборудването се оценяват първоначално по цена на придобиване, която включва 
разходите, пряко свързани с придобиването на актива. Цената на придобиване на активите придобити по стопански начин 
включва следното:

 разходи за материали и за директно вложен труд; 

 разходи пряко свързани с привеждане на актива до състояние необходимо за предвидената употреба; 

 когато дружеството има задължение да демонтира актива или да възстанови терена, приблизителна оценка на разходите 
за демонтаж и за възстановяване на площадката, на която е разположен актива;

 капитализирани разходи за лихви. 

Когато в имотите, машините, съоръженията и оборудването се съдържат компоненти с различна продължителност на 
полезен живот, те се отчитат отделно.

Печалби и загуби при отписване на имоти, машини, съоръжения и оборудване (определят се като разлика между 
постъпленията и балансовата стойност на актива) се признават нетно в други приходи/други разходи в печалби и загуби. 

Амортизацията на дълготрайни материални активи се начислява на база линеен метод с цел пълното амортизиране на 
стойността на активите в продължение на очаквания срок за тяхното използване.

Дълготрайните активи не се амортизират до момента, до който те не са въведени в експлоатация или прехвърлени от 
„Активи в процес на изграждане” в съответната категория активи.

Приложимите годишни амортизационни норми на горния ред, формирани на базата на средния очакван полезен живот на 
активите е, както следва:

ГОДИШНА НОРМА 
НА АМОРТИЗАЦИЯ (%) 

ПОЛЕЗЕН 
ЖИВОТ 

(ГОДИНИ) 
Сгради 4 25 
Компютри и 
хардуер 

50 2 

Оборудване 15-20 5-7 
Транспортни 
средства 

20 5 

Методите на амортизация, полезният живот и остатъчните стойности се преразглеждат към всяка отчетна дата и се 
коригират ако е подходящо. 

3) Значими счетоводни политики (продължение)

Имоти, машини, съоръжения и оборудване (продължение)

Последващи разходи

Последващи разходи се капитализират само когато е вероятно че бъдещи икономически ползи от тези разходи ще бъдат 
получени от Дружеството. Текущи ремонти и поддръжка се признават като разход при възникването им.
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Нематериални активи

Нематериални активи

Нематериални активи, придобити от Дружеството, имащи определен полезен живот, са представени по цена на 
придобиване, намалена с натрупана амортизация и загуби от обезценки.

Последващи разходи

Последващи разходи се капитализират само когато увеличават бъдещата икономическа полза от от специфичния актив, за 
който се отнасят. Всички останали разходи, включително разходи за вътрешно генерирани репутация и търговски марки, 
се признават като разход в момента на тяхното възникване.

Амортизация

Нематериалните активи се амортизират на база линейния метод в печалби и загуби въз основа на очаквания срок на 
полезния им живот от датата, на която са готови за употреба. 

Очакваните срокове на полезен живот за текущия и сравнителния период са както следва:

 софтуер 2 години

Методите на амортизация, полезния живот и остатъчните стойности се преразглеждат към всяка отчетна дата и се 
коригират ако е подходящо.

Наети активи
Финанс директ АД е пренаемател по договор от 01.02.2012 г. на дефиниран актив – част от помещенията, находящи се на 
13-ти етаж на Софарма бизнес тауърс, кула Б, ул. Лъчезар Станчев № 5

Наемът е краткосрочен – 12 месеца /1 година/ без съществени санкции за предсрочно прекратяване. Не се удължава 
автоматично. За всяка следваща година на ползване се сключва нов анекс в писмена форма.

Ползването му е с предефинирана цел – офис помещение и Финанс директ АД няма право да го променя по собствена 
преценка

Финанс директ АД не е проектирал актива, така че да преодпределя как и за какво се ползва през наемния период
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Съгласно следната диаграма сме стигнали до заключението, че договорът не съдържа лизинг.

В условията на обявената пандемия от COVID 19 не са правени модификации по лизинговия договор и съответно няма 
влияние върху представения финансов отчет за 2021 г. 
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3) Значими счетоводни политики (продължение)

Материални запаси

Материалните запаси се отчитат по по-ниската от тяхната себестойност и нетна реализуема стойност. Разходите за 
материалните запаси от позициите, които обикновено не са взаимозаменяеми, и закупените стоки или извършените услуги 
са предназначени за конкретни проекти, трябва да бъдат определени чрез използването на конкретна идентификация на 
себестойността на всеки от тях, и включва разходи за придобиване на материалните запаси, както и всички други разходи 
отнасящи се до привеждането на материалните запаси до тяхното текущо местоположение и състояние. 

Нетната реализируема стойност представлява предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност, 
намалена с приблизително оценените разходи по завършване на производствения цикъл и тези, които са необходими за 
осъществяване на продажбата.

(1) Обезценка 

Нефинансови активи

Отчетните стойности на нефинансовите активи на Дружеството, различни от инвестиционни имоти, материални запаси и 
отсрочени данъчни активи, се преглеждат към всяка отчетна дата с цел да се определи дали има признаци за обезценка. В 
случай, че съществуват такива признаци, се прави приблизителна оценка на възстановимата стойност на актива. За 
нематериални активи с неопределен полезен живот, или които още не са готови за употреба, възстановимата стойност се 
определя на всяка година по едно и също време. Загуба от обезценка се признава винаги в случай, че балансовата стойност 
на един актив или обект, генериращ парични потоци (ОГПП), част от която е той, превишава неговата възстановима 
стойност.

От предприятието се изисква да тества активите си за обезценка, когато са налице индикации за обезценка, а за 
нематериалните активи с неопределен полезен живот, такива процедури да се извършват поне веднъж годишно. Въпреки 
че някои индикатори за обезценка се основават на вътрешна информация (напр. увреждане на актива, планове за изваждане 
на актива от употреба), други се предизвикват от събития и обстоятелства, външни за предприятието. Анализират се и 
индикатори за обезценка, които могат да съществуват в резултат на икономическите условия, причинени от 
разпространението на COVID-19.

Възстановимата стойност на актив или ОГПП, е по-високата от неговата стойност в употреба и справедливата му стойност, 
намалена с разхода по продажба. При оценката на стойността в употреба, бъдещите парични потоци се дисконтират до 
сегашната им стойност, като се прилага дисконтов процент преди данъци, отразяващ текущите оценки за пазара, цената на 
парите във времето и риска специфичен за актива или за ОГПП. За целта на теста за обезценка, активи, които не могат да 
бъдат тествани индивидуално, се групират заедно в най-малката възможна група активи, генерираща парични постъпления 
от продължаваща употреба, които са в голяма степен независими от паричните постъпления от други активи или ОГПП.

Загуби от обезценка се признават в печалби и загуби. Загуби от обезценка признати за ОГПП се разпределят така, че да 
намалят отчетните стойности на активите в обекта пропорционално.

Загуба от обезценка се възстановява само до такава степен, че балансовата стойност на актива не надвишава балансовата 
стойност, която би била определена, след приспадане на амортизация, ако загуба от обезценка не е била признавана.

Доходи на персонала

Планове с дефинирани вноски

План с дефинирани вноски е план за доходи след напускане, според който дружество плаща вноски на друго лице и няма 
никакви правни или конструктивни задължения да плаща допълнителни суми след това. Правителството на България носи 
отговорността за осигуряването на пенсии по планове за дефинирани вноски в България. Задълженията за превеждане на 
вноски по плановете за пенсиониране с дефинирани вноски, се признават като разходи за персонала в печалби и загуби 
текущо. Вноските по план с дефинирани вноски, които са дължими повече от 12 месеца след края на периода на 
предоставяне на услугите от служителите, се дисконтират до настоящата им стойност. 
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Доходи при прекратяване

Доходи при прекратяване се признават като разход, когато Дружеството се е ангажирало ясно, без реална възможност за 
отказ, с официален подробен план, с който или да прекрати работни отношения преди нормалната дата на пенсиониране, 
или да предостави обезщетения при прекратяване, в резултат на предложение, направено за насърчаване на доброволното 
напускане. Доходи при прекратяване за доброволно напускане са признати като разход, ако Дружеството е отправило 
официално предложение за доброволно прекратяване, и е вероятно, че офертата ще бъде приета, а броят на приелите може 
да се оцени надеждно. Ако обезщетения се дължат за повече от 12 месеца след края на отчетния период, те се дисконтират 
до тяхната настояща стойност.

Краткосрочни доходи на наети лица

Задължения за краткосрочните доходи на наети лица се оценяват на недисконтирана база и са отчетени като разход когато 
свързаните с тях услуги се предоставят. Пасив се признава за сумата, която се очаква да бъде изплатена по краткосрочен 
бонус в пари или планове за разпределение на печалбата, ако Дружеството има правно или конструктивно задължение да 
заплати тази сума като резултат от минали услуги, предоставени от служител, и задължението може да се оцени надеждно. 

Дружеството признава като задължение недисконтираната сума на оценените разходи по платен годишен отпуск, очаквани 
да бъдат заплатени на служителите в замяна на труда им за изминалия отчетен период.

Провизии

Провизия се признава в случаите, когато Дружеството в резултат от минали събития има правно или конструктивно 
задължение, което е надеждно измеримо, и е вероятно погасяването му да се осъществи за сметка на изходящ поток от 
икономически ползи. Провизиите се определят чрез дисконтиране на очаквани бъдещи парични потоци с лихвен процент 
преди данъци, който отразява текущата пазарна стойност на парите във времето и рисковете, специфични за задължението. 
Олихвяването на дисконтираната стойност се признава като финансов разход.

Приходи

Приходи от продажба на стоки

Приходите от продажбата на стоки, в хода на нормалната дейност, се признават по справедливата стойност на полученото, 
или което се очаква да се получи възнаграждение, намалено с върнатите стоки, отстъпки или рабати. Приход от продажба 
на стоки се признава в момента, когато съществуват убедителни доказателства, обикновено под формата на изпълнен 
договор за продажба, че съществените рискове от собствеността се прехвърлят към купувача, получаването на 
възнаграждението е вероятно, свързаните разходи и възможните връщания на стоки могат да се определят надеждно, няма 
продължаващо участие на ръководството в управлението на стоките, и сумата на прихода може да се измери надеждно. 
Ако е вероятно, че ще бъдат дадени отстъпки и тяхната стойност може да бъде надеждно измерена, тогава отстъпките се 
признават като намаление на приходите, когато се признават продажбите. 

Приходи от наеми

Приходите от наеми се признават в печалби и загуби по линеен метод за периода на наема. Получени допълнителни 
плащания се признават като неделима част от общия приход от наем за периода на наема. 

Лизинг

Плащания по лизингови договори

Плащанията по оперативен лизинг се признават в печалби и загуби на база линейния метод за периода на лизинговия 
договор. Получени допълнителни плащания се признават като неразделна част от общите лизингови разходи през периода 
на договора. 

Минималните лизингови вноски по финансов лизинг се разпределят между финансови разходи и намаляване на 
неуредените задължения. Финансовите разходи се разпределят към всеки период за времето на лизинговия срок така, че да 
се постигне постоянен периодичен лихвен процент на остатъка от задължението. 



ФИНАНС ДИРЕКТ АД Междинен финансов отчет
към 30 юни 2022

31

Финансови приходи и разходи

Финансовите приходи включват приходи от лихви по инвестирани средства. Приход от лихви се признава в печалби и 
загуби в момента на начисляването му по метода на ефективната лихва. Финансовите разходи включват разходи за лихви 
по заеми, разходи в резултат на увеличение на задължения, следствие на приближаване с един период на датата, определена 
за реализиране за провизия или потенциално задължение, обезценка на финансови активи. 

Разходи по заеми, които не са пряко свързани с придобиването, строителството или производството на отговарящ на 
условията актив, се признават в печалби и загуби по метода на ефективния лихвен процент.

Печалби и загуби от валутни курсови разлики се отчитат на нетна база или като финансови приходи, или като финансови 
разходи, в зависимост дали валутните курсови разлики представляват нетна печалба или нетна загуба.

Данъци

Данъкът върху печалбата за годината включва текущия данък и изменението на отсрочения данък. Данък печалба се 
признава в Отчета за печалбата или загубата, освен в случаите, когато данъкът се отнася до статии, признати директно като 
друг всеобхватен доход.

Текущият данък включва данъка, който следва да се плати, изчислен на база очакван облагаем доход за годината въз основа 
на действащата данъчна ставка към отчетната дата, както и всички корекции върху дължимия данък за минали години.

Отсроченият данък се изчислява чрез прилагане на метода на сравнителното задължение върху всички разлики между 
стойностите на активите и пасивите за целите на финансовото отчитане и тези, използвани за данъчни цели.

Отсроченият данък се изчислява на база данъчните ставки, които се очаква да бъдат използвани за периода, когато се 
реализира актива или при погасяване на пасива. Ефектът върху отсрочения данък от промени в данъчните ставки се 
отразява в отчета за доходите, освен в степента, в която се отнася за суми, предварително начислени или отчетени директно 
като друг всеобхватен доход. Отсрочен данъчен актив се признава само до размера, до който е вероятно получаването на 
бъдещи облагаеми печалби, срещу които може да се оползотворят неизползваните данъчни загуби или данъчен кредит.

Отсрочените данъчни активи се намаляват в степента, до която вече не е вероятно реализиране на съответни данъчни ползи. 
Към 31.12.2021 г и 30.06.2022 г отсрочените данъци са представени нетно в Отчета за финансовото състояние, тъй като 
изискванията на МСС 12 за нетиране са изцяло изпълнени.
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ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА

1) Приходи 

Вид приход 30.6.2022 г. 30.6.2021 г.

Продажби на стоки в т.ч. 43 43 

Продажби на МПС 43 43 

Продажби на услуги в т.ч. 80 68 

Продажби на услуги - оперативен лизинг 80 68 

Общо 123 111 

2) Финансови приходи 

Вид приход 30.6.2022 г.
30.6.2021 г.

Приходи от лихви в т.ч. 611 
634 

по заеми 205 
272 

по лизингови договори 271 
245 

за забава 135 
117 

Преоценка на финансови активи (МСФО 9)
22 

Общо 611 
656 

В резултат от обявената пандемия от COVID 19 и започналата през февруари 2022 специална военна операция на РФ в 
РУкрайна, през първото полугодие на 2022г. дружеството е предоговорило условията по 40 свои договора за финансов 
лизинг и предоставени заеми, в т.ч. 34 бр. необезпечени заеми, 2 бр. Обезпечени с ипотека, и 4 бр. по договори за финансов 
лизинг, като това не се е отразило съществено на процента на възвръщаемост и не е изменило значително условията по 
договорите. Подробна разбивка на анексите:
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ФЛ необезпечен кредит 11/8/2021 1/8/2022 100,000.00 EUR
ЮЛ необезпечен кредит 12/8/2021 1/8/2022 80,000.00 EUR
ЮЛ необезпечен кредит 7/12/2021 1/12/2022 2,556.46 EUR
ФЛ необезпечен кредит 11/25/2021 1/25/2022 44,282.32 EUR
ФЛ необезпечен кредит EUR

ЮЛ EUR

ЮЛ необезпечен кредит
ФЛ необезпечен кредит 2/7/2018 2/7/2022 2/7/2023 10,225.84 EUR
ФЛ необезпечен кредит 2/9/2018 2/9/2022 2/9/2023 6,135.50 EUR
ФЛ необезпечен кредит 12/10/2021 2/10/2022 4/10/2022 40,000.00 EUR
ЮЛ необезпечен кредит 11/13/2018 2/13/2022 2/13/2023 5,112.92 EUR
ФЛ необезпечен кредит 9/19/2019 2/19/2022 9,118.33 EUR
ЮЛ необезпечен кредит 12/8/2021 3/8/2022 80,000.00 EUR
ЮЛ необезпечен кредит 12/12/2017 3/12/2022 3/12/2023 1,905.15 EUR
ФЛ необезпечен кредит 9/19/2019 3/19/2022 9,118.33 EUR
ФЛ необезпечен кредит 3/21/2018 3/21/2022 3/21/2023 18,917.80 EUR
ЮЛ необезпечен кредит 3/22/2018 3/22/2022 3,834.69 EUR
ФЛ необезпечен кредит 10/28/2021 3/28/2022 7,669.38 EUR

ФЛ финансов лизинг EUR
ФЛ необезпечен кредит EUR

ЮЛ EUR

ФЛ необезпечен кредит 11/4/2011 4/8/2022 4/8/2023 22,000.00 BGN
ФЛ необезпечен кредит 12/10/2021 4/10/2022 40,000.00 EUR
ФЛ необезпечен кредит 9/15/2021 4/15/2022 4/15/2023 7,669.38 EUR
ФЛ необезпечен кредит 2/28/2022 4/28/2022 10,000.00 EUR

ЮЛ
ЮЛ необезпечен кредит 11/2/2021 5/2/2022 42,000.00 EUR
ФЛ необезпечен кредит 12/10/2021 5/10/2022 40,000.00 EUR
ЮЛ необезпечен кредит 4/14/2022 5/14/2022 20,000.00 EUR
ЮЛ необезпечен кредит 2/16/2022 5/16/2022 65,000.00 EUR
ФЛ необезпечен кредит 9/19/2019 5/19/2022 7,073.16 EUR
ФЛ необезпечен кредит 2,246.20 EUR
ФЛ необезпечен кредит 6/10/2020 6/10/2022 8,947.60 EUR

ЮЛ
кредит, обезпечен с
ипотека 2/8/2021 2/8/2031 20,000.00 EUR

ФЛ необезпечен кредит 8/17/2020

3 месеца 4/8/2022
2 месеца 3/8/2022
1 година 1/12/2023
1 месец 2/25/2022

9/19/2019 1/19/2022 1 месец 2/19/2022 9,118.33

финансов лизинг 9/20/2019 9/20/2024
3 месеца гратисен
период 9/20/2024 153,387.57

6/11/2021 6/11/2023

3 месеца гратисен
период/смяна на план,
смяна на срок 9/11/2023 49,439.90 EUR
1 година
1 година
2 месеца
1 година
1 месец 3/19/2022
2 месеца 5/8/2022
1 година
2 месеца 5/19/2022
1 година
1 година 3/22/2023
6 месеца 9/28/2022

2/12/2019 2/12/2022
нов план, удължаване
на срока с 24 месеца 2/12/2024 16,767.62

11/8/2021 4/8/2022 3 месеца 7/8/2022 100,000.00

финансов лизинг 12/30/2019 6/30/2024

нов план, 5 месеца
гратисен период,
удължаване на срока 11/28/2024 109,090.92
смяна на лихвен %,
удължаване на срока с
1 година
1 месеца 5/10/2022
1 година
2 месеца 6/28/2022

финансов лизинг 9/5/2017 9/5/2021
нов план, удължаване
на срока с 12 месеца 5/5/2023 16597.70 EUR
1 месец 6/2/2022
2 месеца
1 месец 6/14/2022
3 месеца 8/16/2022
2 месеца

7/2/2021 7/2/2025 нов погасителен план 7/2/2025
1 година 6/10/2023

смяна на пог.план 2/8/2031
6 месеца 12/17/2022
1 година 6/20/2023
2 месеца

ФЛ/ ЮЛ Вид на договора
Дата на
сключване Падеж

Срок на анекса/смяна
на лихвен % Нов падеж Ост.главница Валута

6/17/2022 3,067.75 EUR
ЮЛ необезпечен кредит 6/20/2019 6/20/2022 7,669.38 EUR
ФЛ необезпечен кредит 2/28/2022 6/28/2022 10,000.00 EUR
ФЛ необезпечен кредит 3/31/2022 6/30/2022 43,306.22 EUR
ЮЛ необезпечен кредит 3/31/2022 6/30/2022 43,996.56 EUR

ЮЛ EUR

8/28/2022
3 месеца 9/30/2022
3 месеца 9/30/2022

кредит, обезпечен с
ипотека 11/11/2019 11/11/2025 смяна на пог.план 11/11/2025 560,000.00



ФИНАНС ДИРЕКТ АД Междинен финансов отчет
към 30 юни 2022

34

3) Разходи по елементи

3.1. Разходи за материали - през първото полугодие на 2022 и 2021, разходите за материали на дружеството са 
под 500 лв.

3.2. Разходи за външни услуги

3.3. Разходи за амортизация

3.4. Разходи за възнаграждения и социални осигуровки

3.5. Други разходи

4) Суми с корективен характер 

5) Финансови разходи

Такси 16 14
Ремонти 1 11
Консултански и други договори 9 8
Други разходи за външни услуги 11 8
Наеми 5 5

Вид разход 30.6.2022 г. 30.6.2021 г.

Общо 48 50
Одит 6 4

Вид разход 30.6.2022 г. 30.6.2021 г.
Разходи за амортизации на производствени 71 54

Общо 71 54
дълготрайни материални активи 71 54

Разходи за: 30.6.2022 г. 30.6.2021 г.
Разходи за заплати на в т.ч. 172 86

Разходи за осигуровки на в т.ч. 17 12

Общо 189 98

административен персонал 172 86

административен персонал 17 12

Вид разход 30.6.2022 г. 30.6.2021 г.

Общо - 27
Разходи за алтернативни данъци 27

Вид разход 30.6.2022 г. 30.6.2021 г.
Балансова стойност на продадени активи /нет 36 39

Общо 36 39
Балансова стойност на продадени активи 36 39
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6) Разходи за данъци - в междинния финансов отчет не са изчислявани задължения за корпоративен данък.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

7) Имоти, машини, съоръжения и оборудване и ДНМА

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Заложени активи

Към 30 юни 2022 г., пет от автомобилите (Форд Рейнджър год.на регистрация 2020; Ланд Ровер Рейндж Ровер год.на
регистрация 2019; Тесла 3 год. на регистрация 2021; БМВ Х5 год. на регистрация 2019; БМВ М5 Компетишън год. на 
регистрация 2018), собственост на Финанс директ АД, които се отдават под наем съгласно договори за оперативен лизинг, 
са заложени като гаранция по банковия заем. 

Въпреки наличието на индикатори за обезценка, които съществуват в резултат на икономическите условия, причинени от 
разпространението на COVID-19 и специалната военна операция н РФ в РУкрайна, при прегледа на активите си за 
обезценка, дружеството не е устновило условия за такава. Основният дял е формиран от транспортни средства, отдадени 
по договори за оперативен лизинг, които продължават да генерират парични потоци.

Вид разход 30.6.2022 г. 30.6.2021 г.
Разходи за лихви в т.ч. 187 186

Обезценка на финансови активи 2 35
Други финансови разходи 5 10

Общо 194 239

по заеми 64 56
по облигационни заеми 123 130
други 8

Машини и
оборудване

Транспорт-ни
средства

Общо

Салдо към 31.12.2020 8 467 475

248

Салдо към 31.12.2021 11 712 723

(33)

Салдо към 30.6.2022 11 679 690

Салдо към 31.12.2020

Салдо към 31.12.2021

3 245

(33)

(7) (93) (100)

(121)

(1) (70) (71)

(8) (213) (221)

Салдо към 30.6.2022 (9) (280) (289)

Балансова стойност към
31.12.2021 3 499 502
Балансова стойност към
30.6.2022 2 399 401

Отчетна стойност

Амортизация

Балансова стойност

Постъпили

Излезли

Постъпили

Постъпили

Излезли 3

(1) (120)

3
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Нематериални активи

8) Финансови активи по амортизирана стойност – нетекущи
Отрицателните икономически перспективи и затрудненията с паричния поток, възникнали при клиентите в резултат 
на COVID-19, са включени в прогнозите на предприятието за бъдещи условия, които може да доведат до увеличаване 
на размера на очакваните кредитни загуби (ОКЗ) във връзка с плащането на вноски по главница и лихви.

Кредити дългосрочни:

Лизинг дългосрочни:

9) Отсрочени данъци

Програмни
продукти

Общо

Салдо към 31.12.2020 8

Салдо към 31.12.2021 8 8

-

Салдо към 30.6.2022 8 8

Салдо към 31.12.2020 (8)

Салдо към 31.12.2021 (8) (8)

Салдо към 30.6.2022 (8) (8)

Балансова стойност към
31.12.2021 - -
Балансова стойност към
30.6.2022 - -

Отчетна стойност

Амортизация

Балансова стойност

8

Излезли

(8)

Нетекущи финансови активи 30.6.2022 г. 31.12.2021 г.

Общо 5,832 6,035

Вземания по предоставени кредити 2,793 3,378
Вземания по лизингови договори 3,039 2,657

Вид 30.6.2022 г. 31.12.2021 г.
Вземания по предоставени кредити /нето/ 2,793 3,378

Общо 2,793 3,378

Вземания по предоставени кредити 2,928 3,102
- вземания придобити чрез цесия 411
Обезценка на вземания по кредити (135) (135)

Вид 30.6.2022 г. 31.12.2021 г.
Вземания по лизингови договори /нето/ 3,039 2,657

Общо 3,039 2,657

Вземания по лизингови договори 3,064 2,682
Обезценка на вземания по лизингови договори (25) (25)
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10) Материални запаси

Материалните запаси са върнати активи (МПС) по лизингови договори, които са обявени за продажба. Към 30 юни 
всички върнати от лизинг активи са реализирани.

11) Текущи търговски и други вземания

Отрицателните икономически перспективи и затрудненията с паричния поток, възникнали при клиентите в резултат 
на COVID-19 и спецаната военна опрация в РУкайна, са включени в прогнозите на предприятието за бъдещи условия, 
които може да доведат до увеличаване на размера на очакваните кредитни загуби (ОКЗ) във връзка с търговските и 
други вземания.

12) Данъци за възстановяване

13) Текущи финансови активи по амортизирана стойност

Временна разлика

Общо активи:

Пасиви по отсрочени данъци
Общо пасиви:
Отсрочени данъци
(нето) 10 1 - - - - 10 1

31 декември 2021
Движение на отсрочените данъци за 2022

30 юни 2022
увеличение намаление

Данъчна
основа

Временна
разлика

Данъчна
основа

Временна
разлика

Данъчна
основа

Временна
разлика

Данъчна
основа

Временна
разлика

Активи по отсрочени данъци

Неизплатени доходи ФЛ 10 1 10 1

10 1 - - - - 10 1

- - - - - - - -

Вид 30.6.2022 г. 31.12.2021 г.
Стоки /нето/ - 6

Общо - 6
Стоки (върнати от финансов лизинг) - 6

Вид 30.06.2022 г. 31.12.2021 г.
Вземания от продажби в /нето/ 103 135

Вземания по съдебни спорове /нето/ 37 29

Други вземания в т.ч. /нето/ 55 54

Общо 195 218

Вземания бруто 103 135

Вземания по съдебни спорове 37 29

Предплатени разходи 35 34
Предоставени гаранции и депозити 20 20

Вид 30.6.2022 г. 31.12.2021 г.

Общо 7 5

Данък върху добавената стойност 5
Авансови вноски за КД 2022 7
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Кредити краткосрочни:

Лизинг краткосрочни:

14) Пари и парични еквиваленти

15) Собствен капитал

15.1. Основен капитал (в лева)

Обикновени акции

Всички акции имат еднакъв ранг по отношение на остатъчните активи на Дружеството, с изключение на държателите на 
преференциални акции подлежащи на изкупуване които участват само до размера на номиналната стойност на акциите.

Притежателите на обикновени акции имат право да получават дивиденти, декларирани от време на време, и имат право на 
един глас на акция по време на събрания на Дружеството. По отношение на акции на компанията, които се притежават от 
Дружеството, всички права са прекъснати, докато тези акции се преиздадат.

Издаване на обикновени акции

През 2022 г. и през 2021 г. общото събрание на акционерите не е взимало решение за издаване на нови акции.

Текущи финансови активи 30.6.2022 г. 31.12.2021 г.

Общо 5,667 5,087

Вземания по предоставени кредити 2,119 1,838
Вземания по лизингови договори 3,548 3,249

Вид 30.6.2022 г. 31.12.2021 г.
Вземания по предоставени кредити /нето/ 2,119 1,838

Общо 2,119 1,838

Вземания по предоставени кредити 2,254 1,973
Обезценка на вземания по кредити (135) (135)

Вид 30.6.2022 г. 31.12.2021 г.
Вземания по лизингови договори /нето/ 3,548 3,249

Общо 3,548 3,249

Вземания по лизингови договори 3,566 3,267
Обезценка на вземания по лизингови договори (18) (18)

Вид 30.6.2022 г. 31.12.2021 г.
Парични средства в брой в т.ч. 8 10

Парични средства в разплащателни сметки в т 328 792

Общо 336 802

В лева 8 10

В лева 328 777
Във валута 15

Вид акции
30.6.2022 г. 31.12.2021 г.

Брой акции Стойност Номинал Брой акции Стойност Номинал

Общо: 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

Обикновени
Емитирани 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
Изкупени и платени 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
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Общи резерви

Общите резерви се разпределят в съответствие с Търговския закон и Учредителния акт на Дружеството.

15.2. Резерви

15.3. Финансов резултат

Дивиденти

Следните дивиденти са били декларирани и платени от Дружеството:

За годината, приключваща на 31 декември и за първо полугодие на 2022

В хиляди лева 30.06.2022 2021
0.08 лева за обикновена акция (2021: 0.078 лева) 200 195

200 195
16) Финансови пасиви по амортизирана стойност - нетекущи

Някои финансови институции предоставят възможност на кредитополучателите за отлагане на плащания по главница за 
определен период от време в условията на пандемията. Дружеството е в състояние да спазва своите дългови споразумения, 
и в момента не нарушава договорните задължения. В тази връзка не се налага да представи цялата дължима сума като 
текущо задължение.

Законови
резерви

Общо
резерви

Резерви към 31.12.2020 г. 209 209
Преизчислени резерви към 31.12.2020 209 209
Увеличения от: 41 41
Резерви към 31.12.2021 г. 250 250
Резерви към 30.6.2022 г. 250 250

Финансов резултат Стойност
Печалба към 31.12.2020 г. 252
Увеличения от: 267

Намаления от: (241)

Печалба към 31.12.2021 г. 278
Увеличения от: 196

196
Намаления от: (200)

(200)
Печалба към 30.6.2022 г. 274
Финансов резултат към 31.12.2020 г. 252
Финансов резултат към 31.12.2021 г. 278
Финансов резултат към 30.6.2022 г. 274

Печалба за годината 2021 267

Разпределение на печалба за дивидент и резерви (200)
Разпределена печалба към резерви (41)

Печалба за годината 2022

Разпределение на печалба
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17) Финансови пасиви по амортизирана стойност - текущи

В хиляди лева 30.06.2022 2021
Нетекущи пасиви
Обезпечени банкови заеми 2320 2236
Необезпечени издадени облигации 3272 4931

5592 7167

Текущи пасиви
Текуща част от обезпечени банкови заеми 866 884
Необезпечени издадени облигации 2258 1286
Заем от трето лице 153 216

3277 2386

Кредитор трето лице Задължения
до 1 година

София рисорт ООД 153

Общо 153

Условия и график на изплащане на главници

Условията по заемите са както следва:

30 юни 2022 31 декември 2021

В хиляди лева

Валута Номинален
Лихвен 
процент

Година 
на падеж

Номи-
нална
стойно

ст

Балан-
сова 

стойно
ст

Номи-
нална
стойно

ст

Балан-
сова 

стойно
ст

Обезпечен банков заем BGN 4.00% 2022 190 190
Обезпечен банков заем EUR 5.00% 2022 95 186 220 430
Обезпечен банков заем BGN 4.60% 2025 1000 1000 1000 1000
Обезпечен банков заем BGN 3.50% 2026 2000 2000 1500 1500
Необезпечени облигации EUR 4.50% 2023 975 1907 1 300 2 543
Необезпечени облигации EUR 3.75% 2024 1 848 3614 1 871 3 659

Нетекущи финансови пасиви 30.6.2022 г. 31.12.2021 г.

Общо 5,592 7,167

Задължения по облигационни заеми 3,272 4,931
Задължения по получени кредити 2,320 2,236

Вид 30.6.2022 г. 31.12.2021 г.

Общо 2,320 2,236
Задължения по кредити към финансови предприятия 2,320 2,236

Текущи финансови пасиви 30.6.2022 г. 31.12.2021 г.

Общо 3,277 2,386

Задължения по облигационни заеми 2,258 1,286
Задължения по получени кредити 153 216
Задължения по банкови кредити 866 884
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Заем от трети лица BGN 5.00% 2022 153 153 216 216
Общо лихвоносни 
задължения 8 860 9 538

Стойността на МПС, приети за обезпечение на банковите заеми към 30.06.2022 г. е 9 098 хил.лв. (2021: 9 578 хил.лв), а 
стойността на заложени вземания по предоставени ипотечни кредити е 2 442 хил. лв главници и 45 хил.лв лихви. (2021: 2 
034 хил.лв. главница и 92 хил.лв.лихва)

18) Текущи търговски и други задължения

19) Данъчни задължения

Съответните данъчни периоди на Дружеството могат да бъдат обект на проверка от Органи на Агенцията по приходите до 
изтичането на 5 години от края на годината, в която е подадена декларация или е следвало да бъде подадена декларация, 
като могат да бъдат наложени допълнителни данъчни задължения или глоби съобразно интерпретирането на данъчното 
законодателство. През 2021г., Финанс Директ АД приключи обща данъчна ревизия за период 01.01.2015 - 30.09.2020 за 
фонд ДОО, УПФ, ЗО, корпоративен данък и ДДС. Резултатът от ревизията е установен неначислен ДДС в размер на 40 хил. 
лв. и 12 хил. лихви за забава. Към 31.12.2021г. дружеството е платило начета си към НАП и няма ликвидни и изискуеми 
задължения към Агенцията по приходите. 

Непризнати отсрочени данъчни активи

Дружеството няма непризнати отсрочени данъчни активи. Данъчнте активи са свързани с неизплатени доходи на физически 
лица към 31.12.2021 г., които към датата на изготвяне на междинния отчет са изплатени. Дружеството не е реализирало 
данъчни загуби.

20) Задължения към персонала

Финансови инструменти - рискове

Управление на финансовия риск

Преглед

Дружеството има експозиция към следните рискове от употребата на финансови инструменти:

Вид 30.6.2022 г. 31.12.2021 г.
Задължения към свързани предприятия в т.ч 195 -

Задължения по доставки 240
Задължения по получени аванси 52 30

Общо 487 30

Задължения по дивиденти 195

Вид 30.6.2022 г. 31.12.2021 г.

Общо 19 25

Данък върху печалбата 15
Данък върху доходите на физическите лица 10 5
Задължения към осигурителни предприятия 6 5
ДДС 3

Вид 30.6.2022 г. 31.12.2021 г.
Задължения към персонала 40 20

Общо 40 20
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 кредитен риск;
 ликвиден риск;
 пазарен риск.

Тази бележка представя информация за експозицията на Дружеството към всеки един от горните рискове, целите на 
Дружеството, политиките и процесите за измерване и управление на риска, и управлението на капитала на Дружеството. 

Общи положения за управление на риска

Съветът на директорите носи отговорността за установяване и управление на рисковете, с които се сблъсква Дружеството.

Политиката на Дружеството за управление на риска е развита така, че да идентифицира и анализира рисковете, с които се 
сблъсква Дружеството, да установява лимити за поемане на рискове и контроли, да наблюдава рисковете и съответствието 
с установените лимити. Тези политики подлежат на периодична проверка с цел отразяване на настъпили изменения в 
пазарните условия и в дейността на Дружеството. Дружеството, чрез своите стандарти и процедури за обучение и 
управление, цели да развие конструктивна контролна среда, в която всички служители разбират своята роля и задължения.

Одитният комитетът на Дружеството следи как ръководството осигурява съответствие с политиките за управление на 
риска, и преглежда адекватността на рамката за управление на риска по отношение на рисковете, с които се сблъсква 
Дружеството. 

Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба, ако клиент или страна по финансов инструмент 
не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания по лизингови договори 
и предоставени заеми.

Експозиция към кредитен риск

Балансовата стойност на финансовите активи представлява максималната кредитна експозиция. Максималната експозиция 
към кредитен риск към датата на отчета е както следва:

Балансова стойност
В хиляди лева Бел. 30.06.2022 2021

Финансови активи оценявани по амортизирана стойност 8,13 11 499 11 122
Търговски и други вземания 11 195 218
Пари и парични еквиваленти 14 336 802

12 030 12 142

Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Въпреки това, 
ръководството отчита демографските данни на клиенти на Дружеството, включително риск от неизпълнение на 
индустрията и страната, в която клиентите оперират, тъй като тези фактори могат да окажат влияние върху кредитния риск, 
особено в момента на влошаващи се икономически условия. Въпреки това, няма географска концентрация на кредитен риск 
в страни различни от РБългария.

Управлението на дружеството прилага кредитна политика, при която се анализира всеки нов клиент поотделно за 
кредитоспособността преди стандартните за Дружеството условия за плащане и доставка да се предложат. Прегледът на 
Дружеството включва външни оценки, когато е възможно Лимитите за одобрение на заем или лизинг са установени за 
всеки клиент, което представлява максималната експозиция. 
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При наблюдението на кредитния риск клиентите се групират по кредитни характеристики, включително дали са физическо 
или юридическо лице, географско местоположение, индустрия, времеви профил, падеж и съществуване на предишни 
финансови затруднения. Търговски и други вземания са свързани главно с клиенти по финансов лизинг и предоставени 
заеми на Дружеството. Клиенти, които са окачествени като “висок риск” са поставени в обособени групи с клиенти и се 

Нетекущи финансови активи - финансов лизинг 3,064 3,064
Нетекущи финансови активи-обезценка финансов
лизинг (25) (25)
Нетекущи финансови активи - предоставени заеми 2,928 2,928
Нетекущи финансови активи-обезценка предоставени
заеми (135) (135)

Текущи финансови активи от свързани лица 405 405
Текущи финансови активи от свързани лица-
обезценка (1) (1)
Текущи финансови активи - финансов лизинг

30.06.2022 г.

Просроче
ни

С ненастъпил падеж

Общо

Нетекущи активи - 5,832 - 5,832

Текущи активи 784 4,883 195 5,862

Общо финансови активи 784 10,715 195 11,694

обезценени обезценени
не

обезценен
и

520 2,923 3,443
Текущи финансови активи-обезценка финансов
лизинг (4) (14) (18)
Текущи финансови активи - предоставени заеми 288 1,595 1,883
Текущи финансови активи-обезценка предоставени
заеми (20) (25) (45)
Текущи търговски и други вземания 195 195

Нетекущи финансови активи - финансов лизинг 2,682 2,682
Нетекущи финансови активи-обезценка финансов
лизинг (25) (25)
Нетекущи финансови активи - предоставени заеми 3,513 3,513
Нетекущи финансови активи-обезценка
предоставени заеми (135) (135)

Текущи финансови активи от свързани лица 86 86
Текущи финансови активи от свързани лица-
обезценка (1) (1)
Текущи финансови активи - финансов лизинг 634 2,633 3,267
Текущи финансови активи-обезценка финансов
лизинг (4) (14) (18)
Текущи финансови активи - предоставени заеми 590 37 760 411 1,798
Текущи финансови активи-обезценка
предоставени заеми (20) (25) (45)
Текущи търговски и други

31.12.2021 г.

Просрочени С ненастъпил падеж

Общо

Нетекущи активи - - 6,035 - 6,035

Текущи активи 1,200 37 3,439 629 5,305

Общо финансови активи 1,200 37 9,474 629 11,340

обезценени
не

обезценени
обезценени

не
обезценен

и

вземания 218 218
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наблюдават.

Стоките се продават при клаузи за запазване на собствеността, така че в случай на неплащане Дружеството може да има 
защитен иск. Дружеството не изисква обезпечение по отношение на търговските и други вземания. 

Дружеството начислява обезценка, която представлява неговата приблизителна оценка за очаквани кредитни загуби по 
отношение на вземанията по финансов лизинг, заеми, търговските и други вземания. Основните компоненти на тази 
обезценка са специфичен компонент за загуба, която се отнася за индивидуално значими експозиции, както и колективен 
компонент за загуба, установен за групи от сходни активи, по отношение на загуби, които са очаквани. Колективният 
компонент за загуба се определя въз основа на исторически данни за плащане за подобни финансови активи.

Максималната експозиция към кредитен риск за вземанията по финансов лизинг и заеми към отчетната дата по географски 
региони е, както следва:

Балансова стойност
В хиляди лева 30.06.2022 2021

Местни 11 244 10 833

Европейски съюз 223 243

Трети страни 32 46
11 499 11 122

Максималната експозиция към кредитен риск за вземанията по финансов лизинг и заеми към отчетната дата по вид клиенти 
е както следва:

Балансова стойност
В хиляди лева 30.06.2022 2021

Клиенти юридически лица по лизингови договори 4 259 4 011
Клиенти физически лица по лизингови договори 2 395 1 895
Клиенти юридически лица по предоставени заеми 3 915 3 693
Клиенти физически лица по предоставени заеми 930 1 523

11 499 11 122

Крайното салдо в коректива за загуби се дължи очакваната кредитна загуба съгласно МСФО 9. Няма промени поради 
прекласификация на финансовите активи.

Дружеството смята, че необезценените суми които са просрочени над 30 дни са събираеми, на база на историческа 
информация за плащанията и подробен анализ на кредитния риск на клиентите, включително кредитен рейтинг, когато е 
наличен.

Качеството на търговски и други вземания се оценява към края на финансовата година на база на кредитна политика 
изготвена от дружеството. Дружеството наблюдава кредитния риск на клиентите като групира вземанията по финансов 
лизинг и заеми на база на техните характеристики. 

Пари и парични еквиваленти

Дружеството разполага с пари и парични еквиваленти към 31 декември 2021 г., възлизащи на 802 хиляди лева, а към 30 
юни 2022 - 336 хил.лв., което представлява максималната им кредитна експозиция. Парите и паричните еквиваленти се 
намират в банкови и финансови институции.

Гаранции

Политиката на Дружеството е да предоставя финансови гаранции само на свързани лица. Към 30 юни 2022 г. няма 
издадени гаранции (2021: няма).

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, че Дружеството ще има трудности при изпълнение на задълженията, свързани с финансовите 
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пасиви, които се уреждат в пари или чрез друг финансов актив. Подходът на Дружеството за управление на ликвидността 
е да се осигури, доколкото е възможно, достатъчно ликвидност, за да изпълни задълженията си, както при нормални, така 
и при стресови условия, както и без да понесе съществени загуби. 

Дружеството прилага изчисление на стойността на базата на дейности за своите продукти и услуги, което подпомага за 
следенето на паричните потоци и за оптимизиране на възвръщаемостта на инвестициите. Обикновено Дружеството 
гарантира, че разполага с достатъчно парични средства при поискване, за да посрещне очакваните оперативни разходи за 
период от 60 дни, включително обслужването на финансовите задължения, с изключение на потенциалното въздействие на 
екстремни обстоятелства, които не могат да бъдат предвидени, като природни бедствия. В допълнение, Дружеството 
поддържа следните кредитни линии/банкови заеми:

 Банков заем в EUR (Токуда банк): 95 хил.евро към 30 юни 2022 

 Банков заем в BGN (Токуда банк): 1 000 хил.лв. към 30 юни 2022 

 Банков заем в BGN (Токуда банк): 2 000 хил.лв. към 30 юни 2022 

Подробни оповеставяния във връзка с финансовите активи на дружеството по видове договори и страни по тях:

Договори за финансов лизинг

Тип
Дата на 

сключване
Дата на 

погасяване
Страна

Стойност на 
сделката 
хил.лв.

Погасена 
главница 

хил.лв.

Получена 
лихва хил. 

лв.

Остат. 
плащане 

главница в 
хил. лв

Нереализиран 
финансов 

приход х. лв.

Фин.лизинг 06.08.2015 06.12.2018 ЮЛ 5 4 1

Фин.лизинг 22.03.2016 22.03.2018 ЮЛ 11 2 5

Фин.лизинг 30.10.2013 30.10.2016 ЮЛ 9 0

Фин.лизинг 02.03.2021 02.03.2024 ЮЛ 45 27 5 43 3

Фин.лизинг 29.10.2019 29.10.2022 ФЛ 5 33 7 8 0

Фин.лизинг 24.11.2014 24.11.2017 ФЛ 0 8 2 10 0

Фин.лизинг 25.03.2016 31.12.2019 ФЛ 0 59 13 1 0

Фин.лизинг 27.01.2020 27.01.2024 ЮЛ 45 50 16 44 4

Фин.лизинг 10.11.2014 10.11.2018 ЮЛ 0 44 14 9 0

Фин.лизинг 15.12.2014 15.12.2018 ЮЛ 0 119 24 0 0

Фин.лизинг 18.08.2017 18.02.2023 ЮЛ 4 22 7 5 0

Фин.лизинг 27.10.2017 27.04.2024 ЮЛ 58 51 32 54 7

Фин.лизинг 21.11.2017 21.08.2024 ЮЛ 28 36 14 28 2

Фин.лизинг 19.03.2019 19.03.2024 ЮЛ 45 43 16 41 4

Фин.лизинг 01.09.2021 01.09.2032 ЮЛ 163 4 5 119 46

Фин.лизинг 26.05.2022 26.10.2024 ЮЛ 29 1 0 27 3

Фин.лизинг 30.06.2020 30.09.2022 ЮЛ 47 23 11 46 1
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Фин.лизинг 30.06.2020 30.09.2022 ЮЛ 9 18 3 8 0

Фин.лизинг 28.10.2021 28.01.2024 ЮЛ 37 13 3 34 3

Фин.лизинг 01.03.2022 01.03.2027 ЮЛ 158 5 3 123 35

Фин.лизинг 30.04.2018 30.04.2021 ФЛ 0 12 3 3 0

Фин.лизинг 03.12.2019 03.12.2022 ФЛ 4 5 3 13 0

Фин.лизинг 25.02.2020 25.02.2023 ФЛ 7 18 4 9 0

Фин.лизинг 19.08.2021 19.10.2024 ФЛ 16 2 1 17 2

Фин.лизинг 05.10.2017 02.10.2019 ФЛ 0 56 6 0 0

Фин.лизинг 07.03.2019 07.03.2022 ФЛ 0 6 2 37 0

Фин.лизинг 03.12.2020 03.12.2024 ЮЛ 115 44 21 104 15

Фин.лизинг 18.11.2021 18.11.2025 ЮЛ 81 11 3 73 8

Фин.лизинг 30.06.2022 30.06.2026 ЮЛ 101 0 0 83 18

Фин.лизинг 22.01.2018 22.01.2023 ЮЛ 13 75 25 13 0

Фин.лизинг 03.06.2016 03.06.2018 ФЛ 0 31 4 0 0

Фин.лизинг 01.03.2019 01.03.2023 ФЛ 20 56 16 27 2

Фин.лизинг 25.07.2016 25.07.2018 ЮЛ 0 17 2 0 0

Фин.лизинг 25.09.2019 25.06.2023 ФЛ 11 19 6 11 1

Фин.лизинг 16.01.2020 16.01.2023 ЮЛ 3 10 3 5 0

Фин.лизинг 28.12.2017 28.12.2024 ЮЛ 33 86 29 29 4

Фин.лизинг 20.03.2018 20.03.2022 ЮЛ 0 55 21 33 0

Фин.лизинг 22.02.2019 22.02.2023 ЮЛ 10 9 9 44 0

Фин.лизинг 21.04.2017 21.04.2024 ФЛ 4 120 43 5 0

Фин.лизинг 22.01.2019 22.12.2024 ЮЛ 65 63 31 57 7

Фин.лизинг 20.09.2019 20.09.2024 ЮЛ 336 0 83 300 36

Фин.лизинг 06.06.2019 06.06.2023 ЮЛ 15 19 10 31 1

Фин.лизинг 27.02.2020 27.02.2024 ЮЛ 28 10 8 47 3

Фин.лизинг 22.05.2017 22.05.2018 ФЛ 0 35 2 0 0

Фин.лизинг 05.09.2017 05.05.2023 ЮЛ 31 98 28 33 2

Фин.лизинг 16.08.2017 16.08.2021 ЮЛ 0 61 13 0 0

Фин.лизинг 26.03.2018 26.03.2023 ФЛ 17 70 23 16 1
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Фин.лизинг 16.04.2018 16.04.2023 ЮЛ 17 66 21 17 1

Фин.лизинг 18.06.2021 18.06.2024 ФЛ 17 7 2 16 2

Фин.лизинг 08.05.2018 08.05.2021 ФЛ 0 11 3 4 0

Фин.лизинг 22.05.2018 22.05.2024 ЮЛ 17 25 11 15 1

Фин.лизинг 05.07.2018 05.07.2024 ЮЛ 19 30 12 17 2

Фин.лизинг 30.07.2018 30.01.2025 ЮЛ 69 115 44 61 8

Фин.лизинг 19.11.2019 19.11.2024 ЮЛ 59 37 19 53 7

Фин.лизинг 28.11.2019 28.11.2024 ЮЛ 59 38 19 53 7

Фин.лизинг 30.12.2019 30.11.2024 ЮЛ 241 87 62 213 28

Фин.лизинг 14.06.2018 14.06.2022 ЮЛ 0 80 19 1 0

Фин.лизинг 18.06.2018 18.06.2022 ФЛ 0 44 13 17 0

Фин.лизинг 20.06.2018 20.06.2022 ФЛ 0 10 2 4 0

Фин.лизинг 05.01.2021 05.01.2025 ФЛ 21 5 3 20 3

Фин.лизинг 03.08.2018 03.08.2022 ФЛ 1 17 4 1 0

Фин.лизинг 11.12.2018 11.12.2023 ЮЛ 19 41 14 18 1

Фин.лизинг 03.02.2020 03.02.2025 ЮЛ 175 97 47 161 22

Фин.лизинг 13.07.2021 13.01.2024 ЮЛ 0 0 0 0 0

Фин.лизинг 10.05.2022 10.05.2026 ЮЛ 149 2 1 123 26

Фин.лизинг 14.01.2019 14.05.2023 ЮЛ 32 89 21 31 1

Фин.лизинг 24.07.2019 24.07.2022 ЮЛ 3 47 14 26 0

Фин.лизинг 04.03.2020 04.03.2022 ЮЛ 0 8 3 17 0

Фин.лизинг 29.01.2019 29.01.2022 ФЛ 0 7 1 0 0

Фин.лизинг 05.02.2019 05.01.2023 ФЛ 8 40 9 8 0

Фин.лизинг 12.02.2019 12.02.2024 ФЛ 30 25 13 33 2

Фин.лизинг 22.02.2019 22.11.2023 ФЛ 66 148 46 68 5

Фин.лизинг 26.03.2019 26.09.2021 ФЛ 0 10 1 0 0

Фин.лизинг 15.05.2019 15.05.2023 ЮЛ 25 64 20 24 1

Фин.лизинг 11.07.2019 11.07.2022 ФЛ 1 18 3 1 0

Фин.лизинг 02.08.2019 02.08.2022 ФЛ 1 18 4 2 0

Фин.лизинг 05.01.2021 05.01.2024 ЮЛ 17 11 3 16 1
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Фин.лизинг 02.12.2021 02.12.2025 ЮЛ 87 8 4 72 15

Фин.лизинг 12.09.2019 12.09.2023 ЮЛ 17 17 6 28 1

Фин.лизинг 25.09.2019 25.09.2023 ЮЛ 42 33 22 75 3

Фин.лизинг 07.10.2019 07.10.2022 ЮЛ 4 29 6 4 0

Фин.лизинг 15.10.2019 15.10.2022 ФЛ 5 31 6 5 0

Фин.лизинг 12.11.2019 12.11.2022 ФЛ 3 6 3 16 0

Фин.лизинг 04.12.2019 04.12.2022 ЮЛ 5 18 4 5 0

Фин.лизинг 06.12.2019 06.12.2022 ЮЛ 15 65 12 15 0

Фин.лизинг 09.12.2019 09.12.2023 ФЛ 16 20 6 15 1

Фин.лизинг 10.02.2021 10.02.2026 ФЛ 58 14 7 48 10

Фин.лизинг 19.12.2019 19.12.2022 ФЛ 2 2 2 9 0

Фин.лизинг 20.12.2019 20.12.2022 ЮЛ 5 21 3 5 0

Фин.лизинг 28.02.2020 28.02.2024 ЮЛ 33 38 8 31 2

Фин.лизинг 13.12.2021 13.04.2023 ЮЛ 45 9 3 42 3

Фин.лизинг 10.01.2020 10.01.2024 ФЛ 25 28 10 23 2

Фин.лизинг 16.01.2020 16.01.2024 ФЛ 8 9 3 7 1

Фин.лизинг 27.01.2020 27.01.2025 ЮЛ 0 0 0 0 0

Фин.лизинг 15.06.2021 15.06.2022 ЮЛ 0 65 4 0 0

Фин.лизинг 04.03.2020 04.03.2024 ФЛ 23 6 8 37 2

Фин.лизинг 06.11.2020 06.11.2024 ФЛ 54 17 10 55 7

Фин.лизинг 21.07.2021 21.07.2025 ФЛ 90 13 8 82 14

Фин.лизинг 02.02.2022 02.02.2025 ФЛ 67 0 0 63 12

Фин.лизинг 29.04.2020 29.07.2024 ФЛ 61 40 18 54 7

Фин.лизинг 19.05.2020 19.05.2022 ФЛ 0 19 4 13 0

Фин.лизинг 17.11.2020 17.11.2022 ФЛ 4 14 2 4 0

Фин.лизинг 24.09.2021 24.09.2024 ФЛ 22 6 2 19 2

Фин.лизинг 27.05.2020 27.05.2023 ФЛ 14 26 6 13 1

Фин.лизинг 30.03.2021 30.03.2024 ФЛ 27 13 4 26 3

Фин.лизинг 18.01.2022 18.01.2024 ФЛ 43 7 2 38 5

Фин.лизинг 15.07.2020 15.07.2023 ЮЛ 29 41 10 27 2
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Фин.лизинг 28.07.2020 28.07.2023 ЮЛ 16 12 4 26 1

Фин.лизинг 19.08.2020 19.08.2023 ФЛ 16 20 5 15 1

Фин.лизинг 24.08.2020 24.08.2024 ФЛ 15 3 3 19 2

Фин.лизинг 08.09.2020 08.09.2023 ЮЛ 26 28 8 24 2

Фин.лизинг 16.09.2020 16.09.2023 ФЛ 20 21 6 20 1

Фин.лизинг 01.10.2020 01.10.2023 ФЛ 10 10 3 10 1

Фин.лизинг 16.10.2020 16.07.2023 ЮЛ 20 26 5 19 1

Фин.лизинг 16.10.2020 16.08.2023 ЮЛ 21 26 5 20 1

Фин.лизинг 15.12.2021 15.12.2025 ЮЛ 0 0 0 0 0

Фин.лизинг 22.03.2022 22.03.2026 ЮЛ 124 7 2 111 13

Фин.лизинг 25.01.2021 25.01.2025 ЮЛ 53 18 9 48 7

Фин.лизинг 08.09.2021 08.09.2023 ФЛ 30 26 4 29 1

Фин.лизинг 11.02.2021 11.02.2024 ФЛ 96 58 19 86 9

Фин.лизинг 01.03.2021 01.03.2025 ЮЛ 33 10 5 29 5

Фин.лизинг 29.03.2021 29.03.2024 ЮЛ 0 0 0 0 0

Фин.лизинг 22.04.2021 22.04.2023 ФЛ 23 28 4 22 1

Фин.лизинг 11.05.2021 11.05.2024 ФЛ 15 3 2 16 2

Фин.лизинг 17.05.2021 17.11.2023 ФЛ 7 17 2 7 0

Фин.лизинг 12.05.2021 12.05.2023 ЮЛ 6 6 1 6 0

Фин.лизинг 22.12.2021 22.12.2024 ЮЛ 221 33 12 194 29

Фин.лизинг 21.06.2022 21.06.2027 ЮЛ 615 0 0 472 143

Фин.лизинг 26.05.2021 26.05.2025 ЮЛ 0 0 0 0 0

Фин.лизинг 01.06.2021 01.06.2023 ЮЛ 17 14 3 16 1

Фин.лизинг 10.06.2021 10.06.2024 ФЛ 38 14 5 34 4

Фин.лизинг 06.07.2021 06.07.2024 ФЛ 58 19 7 51 7

Фин.лизинг 13.07.2021 13.07.2024 ЮЛ 101 34 11 90 11

Фин.лизинг 27.07.2021 27.07.2023 ЮЛ 42 30 6 39 3

Фин.лизинг 10.08.2021 10.08.2024 ФЛ 61 17 6 53 7

Фин.лизинг 01.09.2021 01.09.2026 ФЛ 87 10 5 72 15

Фин.лизинг 08.09.2021 08.09.2024 ЮЛ 64 19 6 56 7
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Фин.лизинг 09.09.2021 09.09.2024 ЮЛ 6 7 1 5 1

Фин.лизинг 10.09.2021 10.09.2022 ФЛ 14 39 3 14 0

Фин.лизинг 20.09.2021 20.09.2024 ЮЛ 64 16 6 57 8

Фин.лизинг 09.11.2021 09.11.2026 ЮЛ 81 6 4 64 17

Фин.лизинг 17.11.2021 17.11.2024 ФЛ 37 6 3 32 5

Фин.лизинг 08.03.2022 08.03.2024 ЮЛ 30 1 0 31 2

Фин.лизинг 17.05.2022 17.05.2024 ЮЛ 15 0 0 14 1

Фин.лизинг 09.06.2022 09.06.2024 ЮЛ 15 0 0 14 1

Фин.лизинг 07.12.2021 07.12.2025 ФЛ 43 3 2 37 8

Фин.лизинг 09.12.2021 09.12.2025 ЮЛ 0 0 0 0 0

Фин.лизинг 11.01.2022 11.01.2023 ЮЛ 11 4 1 13 1

Фин.лизинг 01.02.2022 01.02.2026 ФЛ 32 2 1 26 6

Фин.лизинг 10.02.2022 10.08.2023 ФЛ 134 33 6 124 10

Фин.лизинг 11.02.2022 11.02.2025 ФЛ 135 12 5 113 21

Фин.лизинг 14.02.2022 14.02.2025 ФЛ 37 3 1 32 6

Фин.лизинг 29.04.2022 29.04.2025 ЮЛ 56 2 1 47 9

Фин.лизинг 29.03.2022 29.03.2025 ФЛ 51 3 2 42 8

Фин.лизинг 12.04.2022 12.04.2024 ФЛ 33 2 1 29 4

Фин.лизинг 26.04.2022 26.04.2025 ФЛ 108 0 0 95 21

Фин.лизинг 27.04.2022 27.04.2025 ФЛ 289 6 3 250 48

Фин.лизинг 04.05.2022 04.05.2026 ФЛ 98 1 1 77 22

Фин.лизинг 04.05.2022 04.05.2024 ФЛ 25 1 0 22 3

Фин.лизинг 17.05.2022 17.05.2026 ЮЛ 165 2 1 135 32

Фин.лизинг 13.06.2022 13.06.2024 ФЛ 13 0 0 11 2

Фин.лизинг 29.06.2022 29.06.2026 ФЛ 53 0 0 53 3

А + Б: Общо за финансов лизинг краткосрочна и 
дългосрочна част, ЮЛ и ФЛ:

6813 4039 1387 6368 933

Лихва за забава: 127

ОКЗ (обезценка) към 31.12.2021 -43

Други вземания пряко свързани с договори за финансов лизинг 135

Балансова стойност финансов лизинг в хил.лв., за ЮЛ и ФЛ 6587
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Договори за заем

Тип договор
Дата на 

сключване
Краен срок на 

договора
Страна

Размер 
на 

кредита 
в хил. лв.

Непадежирала 
главница 

хил.лв. към 
30.06.2022г.

Очакван 
приход от 

лихви 
хил.лв.

паричен заем 08.04.2022 08.04.2023 ФЛ 22 21 1

паричен заем 14.12.2011 14.12.2022 ФЛ 22 9 0

паричен заем 07.02.2018 07.02.2023 ФЛ 20 20 1

паричен заем 09.02.2018 09.02.2023 ФЛ 12 12 0

паричен заем 21.03.2018 21.03.2023 ФЛ 37 37 2

паричен заем 10.06.2020 10.06.2023 ФЛ 20 17 1

Ипотечен кредит 17.12.2019 10.12.2023 ЮЛ 235 39 3

залог на автомобил 26.04.2016 26.10.2022 ЮЛ 198 14 0

паричен заем 13.11.2018 13.02.2023 ЮЛ 10 10 1

паричен заем 20.06.2019 20.06.2023 ЮЛ 15 15 1

заем със залог 19.12.2019 19.12.2022 ЮЛ 64 10 1

паричен заем 12.07.2021 12.01.2023 ЮЛ 5 5 0

заем със залог 16.02.2022 16.08.2022 ЮЛ 127 127 1

Ипотечен кредит 26.06.2017 26.09.2022 ЮЛ 150 135 3

заем със залог 31.03.2022 30.09.2022 ЮЛ 117 86 1

паричен заем 15.09.2021 15.04.2023 ФЛ 30 15 1

паричен заем 28.10.2021 28.09.2022 ФЛ 15 15 0

паричен заем 17.05.2022 17.11.2022 ФЛ 40 40 1

заем със залог 07.09.2021 07.09.2022 ЮЛ 59 49 1

паричен заем 05.06.2017 05.12.2018 ЮЛ 39 39 0

Ипотечен кредит 22.12.2016 22.12.2021 ЮЛ 78 0 0

Ипотечен кредит 19.02.2018 19.09.2027 ЮЛ 491 356 91

паричен заем 12.12.2017 12.03.2023 ЮЛ 12 3 0

паричен заем 22.03.2018 22.03.2023 ЮЛ 8 8 1

Ипотечен кредит 19.12.2017 19.06.2025 ЮЛ 156 66 11

паричен заем 25.05.2018 25.12.2021 ЮЛ 79 50 0

паричен заем 28.07.2020 28.07.2022 ФЛ 18 18 0
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Ипотечен кредит 09.12.2020 09.12.2030 ФЛ 186 167 59

паричен заем 27.06.2022 27.07.2022 ФЛ 68 68 1

паричен заем 17.08.2020 17.12.2022 ФЛ 6 6 0

Паричен заем 19.09.2019 19.07.2022 ФЛ 30 14 0

ипотечен кредит 11.11.2019 11.11.2025 ЮЛ 1095 1095 209

заем със залог 20.10.2020 20.10.2022 ЮЛ 46 17 1

Ипотечен кредит 23.12.2019 23.12.2027 ФЛ 70 53 14

паричен заем 08.01.2020 08.07.2022 ЮЛ 22 22

Ипотечен кредит 11.11.2020 11.11.2024 ФЛ 137 113 13

Ипотечен кредит 17.11.2020 17.11.2026 ФЛ 147 124 33

заем със залог 03.02.2022 03.08.2022 ЮЛ 137 137 1

ипотечен кредит 08.02.2021 08.02.2031 ЮЛ 352 97 43

Ипотечен кредит 11.02.2021 11.08.2022 ЮЛ 98 22

Ипотечен кредит 11.06.2021 11.09.2023 ЮЛ 117 86 6

Ипотечен кредит 11.03.2021 11.09.2022 ЮЛ 120 26 0

паричен заем 28.02.2022 28.06.2022 ФЛ 20 20 0

паричен заем 25.05.2021 25.05.2022 ФЛ 40 0 0

паричен заем 02.07.2021 02.07.2025 ФЛ 10 4 1

паричен заем 08.11.2021 08.07.2022 ФЛ 196 196 0

паричен заем 31.03.2022 30.09.2022 ФЛ 235 85 1

Ипотечен кредит 18.05.2022 18.05.2025 ЮЛ 489 489 102

Ипотечен кредит 30.05.2022 30.08.2022 ЮЛ 841 841 17

Общо за предоставени заеми краткосрочна и дългосрочна част, 
ФЛ и ЮЛ:

6541 4898 623

Падежирали главници и лихви към 30.06.2022 195

ОКЗ (обезценка) към 31.12.2021 -181

Балансова стойност на предоставени заеми в хил.лв. 4912

По-долу са представени договорните падежи на финансови пасиви, включително очаквани плащания на лихви, 
изключващи ефекта от договорености за нетиране:
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31 Декември 2021

В хиляди лева

Балансо-
ва 

стойност

Договорни 
парични 

потоци
До 6 

месеца
6-12 

месеца
1-2 

години
2-5 

години

Повече 
от 5 

години
Не-деривативни 
финансови 
задължения
Обезпечени банкови 
заеми 3 120 (3 120) (434) (450) (1 667) (569) -
Необезпечени 
облигации 6 217 (6 928) (765) (753) (3399) (2011) -
Заем от трети лица 216 (216) (216) - - - -
Търговски и други 
задължения 75 (75) (75) - - - -

9 628 (10 339) (1 490) (1 203) (5 066) (2 580) -

30 юни 2022

В хиляди лева

Балансо-
ва 

стойност

Договорни 
парични 

потоци
До 6 

месеца
6-12 

месеца
1-2 

години
2-5 

години

Повече 
от 5 

години
Не-деривативни 
финансови 
задължения
Обезпечени банкови 
заеми 3 186 (3 186) (450) (417) (833) (1 486) -
Необезпечени 
облигации 5 530 (5 819) (636) (1614) (2 591) (978) -
Заем от трето лице 153 (153) (153) -
Търговски и други 
задължения 546 (546) (546) -

9 415 (9 704) (1 785) (2 031) (3 424) (2 464) -

Както е оповестено в бележки 16 и 17, Дружеството има обезпечен банков заем с изискване за спазване на определени 
условия. При нарушаване на договорните условия от Дружеството може да се изиска да плати заема по-рано от изложеното 
в таблицата. Лихвените плащания по заеми и издадени облигации в горната таблица отразяват пазарните форуърдни 
лихвени нива към края на периода и тези суми могат да се променят при промяна на пазарната лихва. Освен за тези 
финансови задължения, не се очаква, че паричните потоци включени в таблицата могат да възникнат значително по-рано 
или на значително различни суми.

Към 30.06.2022 г. дружеството не е в нарушение или неизпълнение към кредиторите си – банка и облигационери. Няма 
просрочие на плащанията по главници и лихви или неизпълнение на изисквани съотношения и финансови показатели.

Пазарен риск

Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на 
капиталови инструменти, доходът на Дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на 
управлението на пазарния риск е да се контролира експозицията към пазарен риск в приемливи граници като се оптимизира 
възвръщаемостта.

Валутен риск

Дружеството е изложено на валутен риск при покупки и/или продажби и/или поемане на заеми във валута, различна от 
функционалната валута - BGN. Такива сделки са деноминирани предимно в (EUR), Дружеството няма сделки в (USD), 
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(GBP) или (CHF). От 1999 година обменният курс на Българския лев (BGN) е фиксиран към евро (EUR). Обменният курс е 
BGN 1.95583 / EUR 1.0.

Валутните рискове по главниците на банковите заеми на Дружеството са във валута EUR и лв. Валутата, в която са 
деноминирани облигационните заеми е EUR.

Лихвата по заемите се деноминира във валутата на заема. Обикновено заемите се деноминират във валута, която съвпада с 
валутата на паричните потоци от свързаните с тях дейности на Дружеството, най-често в левове и евро. Това позволява 
създаването на икономически хедж без деривативи и в резултат не се прилага отчитане на хеджирането в тези случаи. 

Експозиция към валутен риск

Експозицията на Дружеството към валутен риск към 31 декември 2021 и 30 юни 2022 е както следва:

Нетекущи финансови активи - финансов лизинг 2,657 2,657
Нетекущи финансови активи - предоставени заеми 3,339 39 3,378

Нетекущи финансови пасиви - облигационен заем 4,931 4,931
Нетекущи финансови пасиви - банков кредит 430 1,806 2,236

Текущи финансови активи от свързани лица 85 85
Текущи финансови активи - финансов лизинг 3,249 3,249
Текущи финансови активи - предоставени заеми 1,753 1,753
Текущи търговски и други вземания 218 218
Парични средства и парични еквиваленти 15 787 802

Текущи финансови пасиви - облигационен заем 1,286 1,286
Текущи финансови пасиви - банков кредит 430 454 884
Текущи финансови пасиви - търговски заем 216 216
Текущи търговски и други задължения

в EUR в BGN Общо

Нетекущи активи 5,996 39 6,035

Нетекущи пасиви 5,361 1,806 7,167

Излагане на дългосрочен риск 635 (1,767) (1,132)
Текущи активи 5,102 1,005 6,107

Текущи пасиви 1,716 745 2,461

Излагане на краткосрочен риск 3,386 260 3,646
Общо финансови активи

31.12.2021 г.

11,098 1,044 12,142
Общо финансови пасиви 7,077 2,551 9,628

Общо излагане на валутен риск 4,021 (1,507) 2,514

75 75
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Анализ на чувствителността

Този анализ се базира на вариациите в обменните курсове на чуждестранна валута, които Дружеството счита за резонно 
възможни към края на отчетния период. Анализът допуска, че всички променливи, особено лихвени нива, остават 
непроменени и игнорира всяко влияние на прогнозни продажби и покупки. Дружеството не очаква изменение в обменния 
курс на валута евро спрямо български лев.

При обявяване на извънредното положение през март 2020г., дружеството оцени, че в условията на пандемия, може да се 
наложи да намали лихвените нива по предоставените кредити и лизинги с до 1%, което би довело до спад в приходите от 
лихви между 8 % - 10%. Подобни мерки бяха предприети през 2022г. само за 1 договор . Дружеството е подписало анекси 
за удължаване на срока на погасяване или предоставяне на гратисен период по 40 договора за финансов лизинг или 
предоставен заем, като най-дългия период на удължаване на срока е 12 месеца след първоначалната дата на падеж.

Лихвен риск

Дружеството е възприело политика лихвените нива на заемите да са на база фиксирана лихва, вземайки пред вид активи с 
експозиция към промени в лихвените нива. 

Получените банкови заеми са с променлив лихвен процент. Дружеството наблюдава и анализира движенията в лихвената 
статистика и не очаква да има промяна в посока увеличение на лихвения процент по дълга през следващата година.

Профил

Към отчетната дата лихвеният профил на лихвоносните финансови инструменти на Дружеството е, както следва:

Нетекущи финансови активи - финансов лизинг 3,039 3,039
Нетекущи финансови активи - предоставени заеми 2,757 36 2,793

Нетекущи финансови пасиви - облигационен заем 3,272 3,272
Нетекущи финансови пасиви - банков кредит - 2,320 2,320

Текущи финансови активи от свързани лица 404 404
Текущи финансови активи - финансов лизинг 3,405 3,405
Текущи финансови активи - предоставени заеми 1,858

в EUR в BGN Общо

Нетекущи активи 5,796 36 5,832

Нетекущи пасиви 3,272 2,320 5,592

Излагане на дългосрочен риск 2,524 (2,284) 240
Текущи активи 5,667 531 6,198

Текущи пасиви 2,444 1,379 3,823

Излагане на краткосрочен риск 3,223 (848) 2,375
Общо финансови активи 11,463 567

30.06.2022 г.

12,030
Общо финансови пасиви 5,716 3,699 9,415

Общо излагане на валутен риск 5,747 (3,132) 2,615

1,858
Текущи търговски и други вземания 195 195
Парични средства и парични еквиваленти 336 336

Текущи финансови пасиви - облигационен заем 2,258 2,258
Текущи финансови пасиви - банков кредит 186 680 866
Заеми от трети лица 153 153
Текущи търговски и други задължения 546 546
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Анализ на чувствителността на справедливата стойност за инструменти с фиксирана лихва

Дружеството не отчита финансови активи и пасиви с фиксирана лихва по справедлива стойност в печалби и загуби, и 

Нетекущи финансови активи - финансов лизинг 2,657 2,657
Нетекущи финансови активи - предоставени заеми 3,378 3,378

Нетекущи финансови пасиви - облигационен заем 4,931 4,931
Нетекущи финансови пасиви - банков кредит 2,236 2,236

Текущи финансови активи от свързани лица 85 85
Текущи финансови активи - финансов лизинг 3,249 3,249
Текущи финансови активи - предоставени заеми 1,753 1,753
Текущи търговски и други

Общо

Нетекущи активи - - 6,035 6,035

Нетекущи пасиви - 2,236 4,931 7,167

Излагане на дългосрочен риск - (2,236) 1,104 (1,132)
Текущи активи 1,020 - 5,087 6,107

Текущи пасиви 75 884 1,502 2,461

Излагане на краткосрочен риск 945 (884) 3,585 3,646
Общо финансови активи 1,020 - 11,122 12,142
Общо финансови пасиви 75 3,120 6,433 9,628

Общо излагане на лихвен риск

31.12.2021 г. безлихвени
с плаващ

лихвен %
с фиксиран
лихвен %

945 (3,120) 4,689 2,514

вземания 218 218
Парични средства и парични еквиваленти 802 802

Текущи финансови пасиви - облигационен заем 1,286 1,286
Текущи финансови пасиви - банков кредит 884 884
Текущи финансови пасиви - търговски заем 216 216
Текущи търговски и други задължения 75 75

Нетекущи финансови активи - финансов лизинг 3,039 3,039
Нетекущи финансови активи - предоставени заеми 2,793 2,793

Нетекущи финансови пасиви - облигационен заем 3,272 3,272
Нетекущи финансови пасиви - банков кредит 2,320 2,320

Текущи финансови активи от свързани лица 404 404
Текущи финансови активи - финансов лизинг 3,405 3,405
Текущи финансови активи - предоставени заеми 1,858 1,858
Текущи търговски и други вземания

Общо

Нетекущи активи - - 5,832 5,832

Нетекущи пасиви - 2,320 3,272 5,592

Излагане на дългосрочен риск - (2,320) 2,560 240
Текущи активи 531 - 5,667 6,198

Текущи пасиви 546 866 2,411 3,823

Излагане на краткосрочен риск (15) (866) 3,256 2,375
Общо финансови активи 531 - 11,499 12,030
Общо финансови пасиви 546 3,186 5,683 9,415

Общо излагане на лихвен риск (15) (3,186)

30.06.2022 г. безлихвени
с плаващ
лихвен %

с фиксиран
лихвен %

5,816 2,615

195 195
Парични средства и парични еквиваленти 336 336

Текущи финансови пасиви - облигационен заем 2,258 2,258
Текущи финансови пасиви - банков кредит 866 866
Заеми от трети лица 153 153
Текущи търговски и други задължения 546 546
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Дружеството не определя деривативи (лихвени суапове) като хеджиращи инструменти по модела на отчитане на хеджинг 
на справедлива стойност. Поради това, промени в лихвените нива към датата на баланса не биха засегнали печалби и загуби.

Анализ на чувствителността на паричните потоци за инструменти с променлива лихва

Дружеството има финансови инструменти с променлива лихва, които са задължения по получен банков кредит. 
Променливата част е обвързана с нивото на 3-месечен EURIBOR или ОЛП, които са 0% към датата на финансовия отчет и 
се очаква да останат непроменени, плюс фиксирана добавка.

Друг риск от пазарни цени 

Рискът от цената на капиталови инструменти възниква от капиталови ценни книжа за продажба, както и от инвестиции по 
справедлива стойност в печалби и загуби. Дружеството не притежава финансови инструменти, които са оценени по този 
начин.

Основната цел на инвестиционната стратегия на Дружеството е да максимизира възвръщаемостта от инвестициите, за да 
покрива задълженията си по облигациони и банкови заеми.

Управление на капитала

Политиката на Съвета на директорите е да се подържа силна капиталова база така, че да се подържа доверието на 
инвеститорите, кредиторите и на пазара като цяло, и да могат да се осигурят условия за развитие на бизнеса в бъдеще. 
Капиталът се състои от акционерен капитал. Съветът на директорите следи възвръщаемостта на капитала, както и нивото 
на дивидентите за обикновените акционери.

Съветът на директорите се стреми да поддържа баланс между по-висока възвращаемост, която би била възможна при по-
високи нива на заеми и предимствата и сигурността, постигнати чрез стабилна позиция на капитала. 

Дружеството управлява капитала с помощта на коефициент на нетен дълг към коригиран собствен капитал. За тази цел 
коригирания нетен дълг представлява общо задълженията (включващи лихвоносни заеми и задължения по договори за 
финансов лизинг) плюс неначислени дивиденти, минус пари и парични средства. Коригирания капитал представлява общия  
капитал, с изключение на резерви от хеджиране на парични потоци и неначислени дивиденти. 

Политиката на Дружеството е да поддържа ниво на коефициента под 5.00. Коефициент на нетен дълг към коригиран 
собствен капитал на Дружеството към датата на отчета е, както следва:

В хиляди лева 30.06.2022 2021

Общо пасиви 12 439 12 656
Намалени с: пари и парични еквиваленти 336 802
Нетни дългове 12 103 11 854

Общо собствен капитал 3 024 3 028
Коригиран собствен капитал 3 024 3 028

Коефициент на нетен дълг към коригиран собствен 
капитал към 31 декември 4.00 3.91

През годината не е имало промени в подхода за управлението на капитала на Дружеството.

Справедливите стойности на финансови активи и пасиви, заедно с балансовите стойности включени в отчета за финансово 
състояние са, както следва:

В хиляди лева Бел.

По 
амортизирана 

стойност

Обща 
балансов

а 
стойност

Справед-
лива 

стойност
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В хиляди лева Бел.

По 
амортизирана 

стойност

Обща 
балансова 

стойност

Справед-
лива 

стойност
30 юни 2022
Пари и парични еквиваленти 14 336 336 336
Заеми 8,13 4 912 4 912 4 912
Вземания по лизингови 
договори 8,13 6 587 6 587 6 587
Търговски и други вземания 11,12 195 195 195

Облигационен заем 16,17 5 530 5 530 5 530
Обезпечен банков заем 16,17 3 186 3 186 3 186
Търговски и други задължения 18,19,20 546 546 546
Заеми от свързани лица 17 153 153 153

Справедливата стойност на финансовите инструменти на Дружеството е определена като цената, която би била получена 
при продажбата на финансов актив или платена при прехвърлянето на финансов пасив в непринудена сделка между пазарни 
участници към датата на оценката. При оценяването на справедливата стойност са използвани следните методи и 
допускания:

• Дългосрочни вземания с фиксирани лихви – използвани са входящи данни като лихвени проценти, специфични 
рискови фактори на страната, в която оперира длъжника, неговия индивидуален кредитен риск и риска, свързан с 
финансирания проект/сделка. На база на тази оценка, е определена и загубата от обезценка на вземанията. Към 31 декември 
2021 г., отчетната стойност на дългосрочните лихвоносни вземания, нетно от натрупаната обезценка, не се отличава 
съществено от оценената справедлива стойност.

• Парични средства и краткосрочни депозити, търговски вземания, търговски задължения и други текущи 
финансови активи и пасиви – поради краткосрочния падеж на тези финансови инструменти, тяхната справедлива стойност 
се доближава до съответната отчетна стойност.

• Лихвоносни заеми и привлечени средства – справедливата стойност е определена чрез метода на дисконтираните 
парични потоци като се използва дисконтов фактор базиран на лихвени нива по дългови инструменти със сходни условия 
и оставащ падеж. Собственият риск от неизпълнение по инструмента е оценен като несъществен към 31 декември 2021г.

Оперативен лизинг
Лизннг като наемател

Неотменимите наемни вноски по оперативен лизинг са платими както следва:

В хиляди лева 30.06.2022 2021
За една година 5 10

31 декември 2021
Пари и парични еквиваленти 14 802 802 802
Заеми 8,13 5 216 5 216 5 216
Вземания по лизингови договори 8,13 5 906 5 906 5 906
Търговски и други вземания 11 218 218 218

Облигационен заем 16,17 6 217 6 217 6 217
Обезпечен банков заем 16,17 2 598 2 598 2 598

Търговски и други задължения
18,19,2

0 75 75 75
Заеми от трети лица 17 216 216 216
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5 10

Дружеството наема офис по оперативен лизинг. Лизингът обикновено е за период от 1 година.

През годината сумата от 10 хил. лева ще бъде призната като разход в печалби и загуби по отношение на оперативен 
лизинг (2021: 10 хил. лева). 

Лизинг като наемодател

Дружеството отдава под наем автомобили . Бъдещите минимални лизингови плащания по неотменими лизинги са, както 
следва:

В хиляди лева 30.06.2022 2021

По-малко от една година 177 151
Между една и пет години 397 446
Повече от пет години - -

574 597

През 2021 година 142 хил. лева са били признати като приходи от наеми в печалби и загуби, а към 30.06.2022 - 80 хил. 
лева. Няма отчетени разходи за ремонти и поддръжка, признати в отчетна стойност на продажбите през 2021г. и към 
30.06.2022г. за МПС генериращи приходи и свободни МПС.

Ангажименти за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване

През годината Дружеството не е поемало ангажименти за сключване на договор за покупка на имоти, машини и 
съоръжения (2021: нула).

Условни задължения

Във вземанията по съдебни спорове са отнесени държавни такси за изготвяне и изпращане на нотариални покани, 
изпълнителни листове, адвокатски хонорари. Сумата на вземането възлиза на 37 хил.лв. (2021г. - 96 хил. лв.) и е формирана 
от направените разноски от Финанс Директ АД. Финанс Директ АД има заведени искове срещу: Росен Свиленов Емилов -
7хил.лв.., Арва консултинг ЕООД с финансов интерес 20 хил. лв., Минерал Агро Инженеринг ООД- 7 хил.лв., Кирил 
Емилов Благоев -1 хил.лв. И Стейдж Коуъркинг ЕООД - 2 хил.л.

Свързани лица
Продажби на свързани лица

`

Вземания от свързани лица

Ле Шедьовър ООД Приходи от лихви 1 1
Премиер Мезон ООД Приходи от лихви 1
Петър Александров Ангелов Приходи от лихви 2
Мартин Николов Приходи от лихви 1 2
Ле Шедьовър ООД Приходи от лихви 1
Хоум Стандарт ООД Приходи от лихви 3
Ем ес джи - БГ ООД Приходи от лихви

Свързано лице - клиент Вид сделка 30.6.2022 г. 31.12.2021 г.

Общо 10 6
4



ФИНАНС ДИРЕКТ АД Междинен финансов отчет
към 30 юни 2022

61

Сделки с ключов ръководен персонал

Заеми към директори

Директорите дължат 5%-9.5 % лихва и заемите са платими 12 месеца след датата на отпускането. 

Възнаграждение на ключов ръководен персонал

Възнаграждението на ключовия ръководен персонал се състои от:

В хиляди лева 01-06.2022 2021

Краткосрочни доходи на служители в т.ч. 75 127
Изпълнителен директор 69 105
Член на СД 6 22

75 127

Сделки с ключов ръководен персонал и директори

Директорите на Дружеството контролират 17.52 % от акциите с право на глас на Дружеството.

Някои членове от ключовия ръководен персонал или техни свързани лица, са на постове в други дружества, поради което 
те имат контрол или значително влияние над финансовите или оперативни политики на тези дружества.

Някои от тези дружества имат сделки с Дружеството през отчетния период. Условията по сделките с ключов управленски 
персонал и техните свързани лица са при малко по-благоприятни условия от наличните, или от условията, които резонно 
може да се очаква да са били налични, по сходни сделки с други страни при пазарни условия. 

В условията на пандемия от COVID 19 на дружеството не се е налагало да сключва необичайни по размер сделки със 
свързани лица и не е изпаднало в икономическа зависимост.

Петър Александров Ангелов 70 няма 30 няма
Ле Шедьовър ООД 10 няма 11 няма
Премиер Мезон ООД няма 20 няма
Хоум Стандарт ООД 138 няма -
Ем ес джи - БГ ООД 168 да, МПС -
Мартин Николов

Свързано лице - клиент 30.6.2022 г. Гаранции 31.12.2021 г. Гаранции

404 80
18 няма 19 няма

Петър Александров Ангелов - 1 1
Ле Шедьовър ООД 2 1 2 1
Премиер Мезон ООД 2 - 2 -
Джи ем ООД 1 - 1 -
Мартин Николов 1 1 1 1
Ем ес джи - БГ ООД -

Кредитополучател
Вземане към Начислени Получени Вземане към
31.12.2021 г. през 2022 г. през 2022 г. 30.6.2022 г.

Общо 6 10 6 10

4 - 4
Хоум Стандарт ООД - 3 - 3
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4. Събития след датата на отчетния период

Преструктуриране

Не се предвижда преструктуриране на Дружеството през 2022 година.

Други - Оповестявания, свързани с COVID-19

След 31 декември 2021 г. продължава извънредната епидемична обстановка във връзка с COVID-19. За 2022 година, това 
събитие се очаква да има въздействие върху признаването и оценяването на активите и пасивите в годишния финансов 
отчет за 2022 г. 

Според ръководството на Дружеството това събитие има голяма вероятност да повлияе очакваната кредитна загуба от 
финансови активи и през 2022 г., входящите парични потоци по кредити и предоставени активи по договори за лизинг, 
както и разделението на финансовите инструменти като текущи и нетекущи. Едновременно с това, при световна финансова 
криза, каквато би могла да предизвика пандемия с такава сила, се очаква спад в справедливите стойности на обезпеченията, 
като техните стойности своевременно трябва да бъдат преразгледани, за да се предприемат адекватни действия. 
Ръководството на дружеството ще продължи да наблюдава и анализира ефекта и рисковете за дейността и ще се опитва да 
минимизира негативните последствия.

Други - Оповестявания, свързани с войната между Русия и Украйна

Ръководството на дружеството смята, че това събитие ще има негативно отражение върху дейността му, входящите 
парични потоци и справедливите стойности на активите, които служат за обезпечения по заемите и финансовите лизинги. 
Макар 95% от клиентите на дружеството да са местни лица за България, подобно събитие се очаква да има отражение върху 
световната икономика и финансови пазари, което към датата на изготвяне и приемане на отчета е трудно да бъде 
прогнозирано.

5. Оповестявания съгласно Закона за счетоводството

Договорените за 2021г. суми за услугите, предоставяни от регистрираните одитори на предприятието за независим 
финансов одит са в размер на 12 хил.лв.с ДДС. Дружеството не е получавало от регистрираните одитори данъчни 
консултации и други услуги, несвързани с одита. За 2022 година все още няма договорени суми за одит. Отчета за 
шестмесечието не му е извършен преглед от регистриран одитор.

6. Действащо предприятие

Финансовите отчети са изготвени на принципа на действащо предприятие, който допуска че Дружеството ще може да
изпълни задължителните условия за изплащане на банковите и облигационни заеми както е оповестено в бележка 17.

Във връзка с обявената пандемия от COVID 19 и изискванията на всяка дата на отчитане ръководството да оцени 
способността на предприятието да продължи да функционира като действащо предприятие и да разгледа цялата налична 
информация за бъдещето, което е поне, но не е ограничено до, дванадесет месеца от отчетната дата, са взети предвид широк 
спектър от фактори, като:

• настоящата и очакваната рентабилност;

• графиците за разсрочване и погасяване на заеми и дългове;

• потенциалните източници на заместващо финансиране;

• възможността да продължи да предоставя услуги.

Дружеството има брутна печалба преди данъци от 196 хил.лева за периодът приключващ на 30 юни 2022 и към тази дата 
текущите активи надвишават текущите задължения 2382 хил.лева. 

В допълнение на горното, напълно усвоени банкови заеми на стойност 3 186 хил.лева са обект на преглед към края на всяко 
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тримесечие. Заемодателите се очаква да направят преглед, който ще включва (но няма да е ограничен до) оценка на:

 Финансовото представяне на Дружеството сравнено с бюджета;

 Финансовите активи на дружеството – текущи срещу нетекущи плащания

Ръководството смята, че изплащането на заемите ще стане както се изисква по договор и че постъпленията ще бъдат 
достатъчни, за да посрещнат плащанията към всяка конкретна дата на главнично или лихвено плащане. Ръководството 
очаква, че всякакви допълнителни плащания, които се изискват ще бъдат посрещнати от оперативни парични потоци или 
от алтернативни форми на набиране на капитал, до които дружеството има достъп. Мениджмънтът има достъп до 
организатори на първоначално публично предлагане и план за набиране на капитал ако е необходимо.

Финансови коефициенти и показатели

1 Дълготрайни активи /общо/ 6,234 6,538 (304) -5%
2 Краткотрайни активи в т.ч. 6,205 6,118 87 1%
4 Материални запаси - 6 (6) -
5 Краткосрочни вземания 202 223 (21) -9%
7 Парични средства 336 802 (466) -58%
8 Обща сума на активите 12,439 12,656 (217) -2%
9 Собствен капитал 3,024 3,028 (4) 0%

10 Финансов резултат 196 267 (71) -27%
11 Дългострочни пасиви 5,592 7,167 (1,575) -22%
12 Краткосрочни пасиви 3,823

№ Показатели
2022 г. 2021 г. Разлика

Стойност Стойност Стойност %

2,461 1,362 55%
13 Обща сума на пасивите 9,415 9,628 (213) -2%
14 Приходи общо 734 767 (33) -4%
15 Приходи от продажби 123 111 12 11%
16 Разходи общо 538 507 31 6%

1 На собствения капитал 0.06 0.09 (0.02) -26%
2 На активите 0.02 0.02 (0.01) -25%
3 На пасивите 0.02 0.03 (0.01) -25%
4 На приходите от продажби 1.59 2.41 (0.81) -34%

5 На разходите 1.36 1.51 (0.15) -10%
6 На приходите 0.73 0.66 0.07 11%

7 Обща ликвидност 1.62 2.49 (0.86) -35%
8 Бърза ликвидност 1.62 2.48 (0.86) -35%
9 Незабавна ликвидност 1.57 2.39 (0.82) -34%

10 Абсолютна ликвидност 0.09 0.33

№ Коефициенти
2022 г. 2021 г. Разлика

Стойност Стойност Стойност %
Рентабилност:

Ефективност:

Ликвидност:

Финансова автономност:
(0.24) -73%

11 Финансова автономност 0.32 0.31 0.01 2%
12 Задлъжнялост 3.11 3.18 (0.07) -2%
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