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ИИИНННДДДУУУСССТТТРРРИИИАААЛЛЛЕЕЕННН   КККАААПППИИИТТТАААЛЛЛ---ХХХОООЛЛЛДДДИИИНННГГГ   АААДДД   

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
към 31.12.2010 г. 

Обхват на консолидираният финансов отчет  

1. Съгласно МСС 27 
Предприятието е изготвило консолидирания си финансов отчет към 31.12.2010 година въз МСС 27, 
изискващ консолидираните финансови отчети да обхващат всички предприятия под контрола на 
предприятието майка, с изключение на тези дъщерни предприятия, които са били изключени по силата 
МСС 27.  

Приема се че съществува контрол, когато предприятието майка притежава пряко или косвено чрез 
дъщерни предприятия повече от половината от гласовете в едно предприятие, освен в изключителни 
случаи, когато може недвусмислено да се докаже, че подобно притежание не означава наличие на 
контрол.  

 Предприятие Закупени акции 
  Име Общ брой 

акции по рег. 
капитал (хил.)  

Номинална. 
стойност на 1 
акция /лв./ 

Брой акции 
(дялове в хил.) 

% от 
общия 
капитал 

статут 

1 СИЛОМА АД 2 334  1,00 2 149 92,08 дъщерно 
3 РУБОЛТ АД 116 1,00 58 50,10 дъщерно 

2. Съгласно МСС 28 
МСС 28 се прилага в случай, че инвеститорът притежава 20 % или повече от 20 % от    гласовете в това 
предприятие, в което е инвестирано, освен когато съществуват недвусмислени  доказателства за 
противното. 

Съгласно този стандарт дружеството може да включи в консолидирания си отчет предприятие, в 
което притежава 20 % или над 20 % от капитала му, в резултат на което упражнява значително 
влияние при вземането на решения, свързани с финансовата и оперативната му политика и го отчита 
като асоциирано предприятие, като това отразяване следва да е съразмерно на притежаваното дялово 
участие и по този начин да отразява собствеността върху ценните книжа от всяко дружество. 
 Предприятие Закупени акции 
  Име Общ брой акции 

по рег. капитал 
(хил.)  

Номинална 
стойност на 1 
акция /лв/ 

Брой акции 
(дялове в 
хил.) 

% от 
общия 
капитал 

статут 

1 М + С ХИДРАВЛИК АД 13 018 1,00 2 912  22,37 асоциирано 
2 ЗАИ АД 4 562 1,00 2 154 47,22 асоциирано 
3 ЕМКА АД 10 753 1,00 3 594  33,42 асоциирано 

Счетоводна политика 
Дружеството е разработило счетоводната си политика в съответствие със: 

1. Принципите определени в Закона за счетоводство. 
2. Дружеството използва като официална счетоводна база за съставянето на финансовия отчет - 

Международните счетоводни стандарти. 
3. Вътрешните  нормативни актове на предприятието, отразяващи спецификата на неговата 

дейност. 
4. Дружествата в групата прилагат сходна счетоводна политика съгласно изискванията на Закона 

за счетоводство. 

Счетоводен баланс 
1. Дълготрайни материални и нематериални активи. 

Всеки  ДМА се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена, всички преки 
разходи свързани с доставката без невъзстановимите данъци. 
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Последващи разходи 
С последващите разходи свързани с отделен ДМА се коригира балансовата стойност на актива, 
когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тези от първоначално оценената 
стандартна ефективност на съществуващия актив. 

Оценка след първоначално то признаване. 
Дружествата са приели  препоръчителния подход. След първоначалното признаване  като актив 
всеки отделен ДМА е отчитан по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и 
натрупаната загуба от обезценка. Отписването на ДМА от баланса при продажба или когато 
активът окончателно е изваден от употреба и след отписването му не се очакват никакви 
икономически изгоди.. 

Амортизация 
Амортизирането на ДМА и  НДМА е осъществявано в съответствие  с изискванията на МСС 16 и 
МСС 38. Дружеството е приело линейния метод на амортизация. При него амортизацията се 
разпределя пропорционално на периодите, които обхващат предполагаеми срок на годност на 
актива, тъй като предприятието не може да определи ползата от употребата на активите в рамките 
на срока на годност дружеството е разработило и утвърдило амортизационен план за всеки  
амортизируем актив. 

2. Парични средства 
Закупената валута се оценява по валутния курс на придобиване. 
Продадената валута се оценява по валутния курс на продажбата. 
Тук дружеството прилага изискванията на МСС 21 – Ефекти от промените в обменните курсове. 

3. Вземания и задължения. 
Вземанията са дълготрайни, когато очакваната от тях икономическа изгода се черпи през повече от 
годишния период, и краткотрайни, когато очакваната изгода се черпи еднократно или в рамките на 
една година. 

4. Отчитане на инвестициите. 
В дружеството отчитането на инвестициите става по себестойностния метод съгласно МСС 28. 

5. Разходи за бъдещи периоди. 

Те се посочват като дългосрочни или краткосрочни активи в зависимост от срока на  признаването 
им  като текущи разходи. 

Разходите извършени  през текущия отчетен период, които са свързани с получаване на приходи 
през следващ период се отчитат като разходи за бъдещи периоди. 

6. Отчет за приходите и разходите. 

Приходите се отчитат като приходи от дейността и финансови приходи в съответствие с МСС 18. 

Разходи: 
Разходите се отчитат като разходи за дейността по икономически елементи, финансови 
разходи, извънредни разходи и разходи за данъци върху печалбата. 
Дружеството е възприело и прилага принципа на начисляване на разходите, при спазване на 
принципа на съпоставимост между приходи и разходи. 

 

Съставил: Н.Николов     Ръководител:   М.Ангелов 

 

Д.Тановски 

 

Дата 23.02.2011  


