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Избрани показатели за дейността 
 

Финансови показатели  2008 2007 2006 
     

     

Нетни приходи от продажби млн. лв. 1,433.9 1,446.4 1,325.7 
     

Брутен марж
1
 млн. лв. 111.3 89.7 69.6 

% 8.2 6.6 5.5 
     

EBITDA
2
 млн. лв. 409.9 37.5 30.9 

% 22.3 2.6 2.3 
     

Коригиран EBITDA
3
 млн. лв. 433.5 47.9 32.4 

% 23.6 3.3 2.4 
     

EBIT
4
 млн. лв. 374.4 9.7 6.1 

% 20.4 0.7 0.5 
     

Нетна печалба (загуба) млн. лв. 202.2 (55.6) 9.0 

% 11.0 (3.8) 0.7 
     

Активи млн. лв. 726.1 882.6 830.6 
     

Дълг5 млн. лв. 420.8 515.6 474.5 
     

Собствен капитал млн. лв. 151.2 52.2 104.6 
     

Оборотен капитал
6
 млн. лв. 22.1 (109.8) 44.7 

     

Капиталови разходи млн. лв. 108.3 119.2 68.8 

 

 

Финансови съотношения 2008 2007 2006 
    

Възвращаемост на собствения капитал (ROE)
7
 (%) 198.78 (70.9) 8.74 

Възвращаемост на инвестирания капитал (ROACE)
8
 (%) 87.55 2.48 1.83 

Възвращаемост на активите (ROA)
9
 (%) 46.54 1.14 0.90 

Дълг/активи (%) 57.95 58.42 57.14 

Собствен капитал/активи (%) 20.83 5.91 12.60 

Дълг/собствен капитал (%) 278.2 988.41 453.51 

Текуща ликвидност (коефициент)
10

 1.10 0.79 1.11 

 

 

 

                                                           
1
 Брутен марж – изчислява се като разлика между приходите от продажби и себестойността на продадените стоки, 

процентът на брутния марж се изчислява като същият се раздели на приходите от продажби 
2 EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization) – финансов резултат преди нетни финансови разходи, данъци 

и амортизация 
3 
Коригиран EBITDA – при изчисляването на коригирания EBITDA не се взема в предвид ефекта на обезценката на търговската 

репутация 
4
 EBIT (earnings before interest and tax) – финансов резултат преди нетни финансови разходи и данъци 

5
 Показателят включва всички лихвени задължения и задълженията по договори за финансов лизинг 

6 Оборотен капитал – разлика между краткосрочните активи и краткосрочните пасиви 
7 ROE (return on equity) – възвращаемост на собствения капитал, изчислява се като нетния финансов резултат след данъци се 

раздели на усреднената величина на собствения капитал 
8 ROACE (return on average capital employed) – възвращаемост на инвестирания капитал, изчислява се като EBIT се раздели на 

усреднената величина на инвестирания капитал. Последният представлява разлика между общата сума на активите и 

краткосрочните задължения към трети лица (които не са част от групата на Петрол Холдинг АД) 
9 ROA (return on assets) – възвращаемост на активите, изчислява се като EBIT се раздели на усреднената стойност на 

активите 
10 Текуща ликвидност – съотношение между краткосрочните активи и краткосрочните пасиви 
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Оперативни показатели 2008 2007 2006 
    

Продажби на горива (млн. литра) 740 875 846 

Продажби на горива (хил. тона) 78 54 49 

Пазарен дял продажби на дребно 16% 20% 19% 

Пазарен дял продажби на едро 14% 12% 18% 

Брой бензиностанции, в т. ч. 445 519 492 

Реновирани бензиностанции 170 149 99 

Брой петролни бази, в т. ч. 44 45 82 

Работещи през периода 12 13 13 

Брой автоцистерни 37 34 34 

Относителен дял на продажби на горива с карти (%) 31% 24% 22% 

Брой управлявани VSAT терминали 675 710 700 

Брой туристи 30,096 24,508 19,833 

Брой нощувки 68,712 44,868 34,803 

Брой картови транзакции - покупки 3,504,075 3,662,791 3,471,252 

Брой картови транзакции – погашения на ползван 

кредит 492,608 552,137 560,243 

Брой търговски обекти, работещи с терминали на 

Транскарт 3,332 3,284 4,292 

Численост на персонала (в края на периода) 3,746 4,770 4,871 
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Профил на Групата 
 

 

Петрол Холдинг АД е акционерно дружество регистрирано във Варненски окръжен съд по 

фирмено дело 3320/1995 година. Първоначално дейността на Дружеството-майка е 

свързана предимно с търговия с петрол и петролни продукти на територията на страната 

и извън нея. В резултат на извършено преструктуриране в рамките на Групата, към 

настоящия момент Петрол Холдинг АД се занимава основно с организация и предоставяне 

на услуги в областта на общото и финансово управление, инвестиционна политика, както и 

с други дейности, присъщи на холдинговите дружества.  

 

 

Структура на Групата 

 

Групата на Петрол Холдинг АД към края на 2008 включва 35 дъщерни и 4 асоциирани 

дружества (без дружествата в ликвидация) с разнообразен предмет на дейност. 

Структурата на Групата към 31 декември 2008 година е графично представена на 

диаграмата на следващата страница. 

 

Бизнесът на дружествата в Групата обхваща следните дейности: 

 

Търговия с петролни продукти 
 
Търговията с петролни продукти се осъществява основно от Петрол АД и дъщерните му 

дружества Нафтекс Петрол ЕООД и Петрол Газ ООД. 

 

 Петрол АД е акционерно дружество създадено преди повече от 70 години и е лидер в 

дистрибуцията на петролни продукти на дребно в страната. През 1999 година, в 

резултат на приватизационна сделка, чрез свое дъщерно дружество Петрол Холдинг АД 

придобива 51% от капитала на Петрол АД. Към 31 декември 2008 година Петрол Холдинг 

АД притежава пряко 55.45% от капитала на Петрол АД. Петрол АД притежава най-

добре развитата мрежа за дистрибуция на горива на дребно в страната, която включва 

445 бензиностанции в края на 2008 година. Петрол АД има статут на публично 

дружество, листвано на Българска Фондова Борса – София и е сред дружествата с най-

голяма пазарна капитализация. Еврооблигациите на Петрол АД, емитирани през 

октомври 2006 година, се търгуват на Лондонската фондова борса; 

 

 Нафтекс Петрол ЕООД е дъщерно дружество на Петрол АД. След преструктуриране на 

бизнеса на Групата, търговията на едро с горива и масла на територията на страната 

и извън нея се извършва от Нафтекс Петрол ЕООД. Дружеството притежава 34 

петролни бази, разполага с 3 пристанищни терминала и 4 лаборатории за контрол на 

качеството на горивата. Дружеството е лицензиран складодържател съгласно Закона 

за акцизите и данъчните складове, като 11 от петролните му бази имат статут на 

данъчни складове. Нафтекс Петрол ЕООД разполага с лицензи за съхранение на 

петролни продукти съгласно Закона за задължителните запаси от нефт и 

нефтопродукти, като към края на 2008 година разполага с 6 лицензирани бази; 

 

 Петрол Газ ООД е дъщерно дружество на Петрол АД създадено през 2007 година. 

Дружеството е специализирано в търговията на едро с газ пропан-бутан. Петрол Газ 

ООД  оперира с 80 наети  вагона и нает складов капацитет за съхранение на газ от 

1000 куб. м. От 2008 година дружеството разполага със собствено хранилище с 

вместимост 400 куб. м. Към края на 2008 година Петрол АД притежава 90% от капитала 

на Петрол Газ ООД. 
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Транскарт АД 

49.31% 

Митко Събев 

47.5% 

Александър Мелник 

5% 

Денис Ершов 

47.5% 

Петрол АД 

55.45% 

Петрол Холдинг АД 

Рос Ойл ЕООД 

100% 

Нафтекс Петрол 

ЕООД 100% 

Петрол Техника 

ЕООД 

100% 

Петрол Транс 

Експрес ЕООД 

100% 

Транс Оператор АД 

99.99% 

Петрол Трейд ЕООД 

100% 

Еврокапитал България 

АД 

63.08% 

Петрол Карт Сервиз 

ЕООД 

100% 

Интерхотел България 

Бургас ЕООД 

100% 

Юрекс Консулт АД 

99.95% 

Нафтекс Секюрити 

ЕАД 

100% 

Морско Казино ЕАД 

100% 

Вратцата ЕООД 

100% 

 

Тема Нюз АД 

50% 

Тема Спорт ООД 

70% 

Трансхолд България 

Холдинг АД 

99.99% 

Трансат АД 

98% 

Нафтекс Инженеринг 

АД 

34% 

Транскарт 

Файненшъл Сървисиз 

ЕАД 

100% 

Транскарт Пеймънт 

Сървисиз ЕАД 

100% 

Европрефабрикати 

България АД 

51% 

Еър Лазур - Дженерал 

Авиейшън ЕООД 

100% 

Рекс Лото АД 

49% 

 

Трансинвестмънт 

АДСИЦ 

76.92% 

ПСФК Черноморец 

Бургас АД 

50% 

Балнеохотел Поморие 

АД 

97.959% 

Профлай АД 

98% 

Сити Естейт ООД 

90% 

15% 

Бляк Сенд Ризорт АД 

99.98% 

Петрол Газ ООД 

90% 

0.02% 

Петрол Пропъртис 

ЕООД 

100% 

  

41.90

% 

36.92% 

Индъстриал Флоорс 

АД 

100% 

0.69% 

Транс Телеком ЕАД 

100% 

 

Елит Петрол ЕАД 

100% 

Соккрат ЕАД 

100% 

Бутилираща компания 

Извор АД 

99.99% 

Петрол Инженеринг 

АД  

40% 

Ню-Ко Загора ЕООД 

100% 

 

БПИ ЕАД 

100% 

 

Варна Бизнес 

Сървисиз ЕООД 

100% 

 

Франсис Резидънс 

ЕООД 

100% 
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Производствена дейност 
 
Производствената дейност на Групата включва производство и продажба на 

електроенергия чрез водноелектрическа централа, бутилиране на минерална вода, 

производство на безалкохолни напитки и търговия с тях. Тя се осъществява основно от: 

 

 Бутилираща Компания Извор АД, акционерно дружество специализирано в бутилиране на 

натурална минерална вода, производство и бутилиране на безалкохолни напитки, 

вътрешна и външна търговия. Дружеството добива вода от минерален извор край град 

Каварна, за което е получило 20-годишна концесия от Министерството на околната 

среда и водите. Мажоритарен собственик на капитала на Бутилираща компания Извор 

АД е Петрол Холдинг АД (99.998%); 
 

 Ню-Ко Загора ЕООД осъществява производство и продажба на електроенергия чрез 

водноелектрическата централа, която притежава. Към 31 декември 2008 година 100% 

от капитала на дружеството са собственост на Петрол Холдинг АД. 

 

Услуги 
 

Услугите, предоставяни от Групата, включват финансови и телекомуникационни услуги, 

хотелиерска и ресторантьорска дейност и предоставяне на туристически услуги, сервизно 

обслужване на бензиностанции и прилежащите към тях обекти за търговия и услуги, 

авиационни услуги и др.  
 

Финансови услуги 
 

 ТрансКарт АД е специализирано в реализацията на единна система за обслужване и 

авторизация на плащане на стоки и услуги, чрез използване на разплащателни карти за 

покупка и заплащане на стоки и услуги на територията на страната. От юни 2005 

година ТрансКарт АД е публично дружество и е листвано на Българската Фондова 

Борса. Към 31 декември 2008 година 49.31% от капитала на ТрансКарт АД е притежание 

на Трансхолд България Холдинг АД, 23.67% на Е Е Капитал Лимитид, 17.77% на 

Форталезa Финанс ЕООД, 8.32% са собственост на Арвен АД. Петрол Холдинг АД 

притежава пряко 0.69% от капитала на ТрансКарт АД, а останалите 0.25% са 

собственост на други юридически и физически лица; 
 

 Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД е специализирано в предоставяне на кредити чрез 

издаване на кредитни карти на физически лица за покупка и плащане на стоки и услуги 

на територията на страната. От месец март 2008 година е дружеството е изцяло 

собственост на Трансхолд България Холдинг АД; 
 

 Трансинвестмънт АДСИЦ е с основен предмет на дейност инвестиране на парични 

средства, набрани чрез емитиране на облигации, в покупка на вземания, възникнали в 

резултат от разплащане с кредитни карти. Към 31 декември 2008 година капиталът на 

Трансинвестмънт АДСИЦ се притежава от Петрол Холдинг АД (76.92%) и други 

физически и юридически лица; 

 

 СОККРАТ ЕАД е дружество създадено през 2008 година. Очаква се дружество да 

извършва дейност като системен оператор за работа с електронни платежни 

инструменти след получаване на необходимите лицензи. Капиталът на дружеството е 

изцяло собственост на Трансхолд България Холдинг АД. 
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Информационни технологии и телекомуникации 
 

 Трансхолд България Холдинг АД е специализирано в придобиване, управление, оценка и 

продажба на участия в дружества; придобиване, управления и продажби на облигации; 

финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; извършване на 

търговска, маркетингова и инженерингова дейност по далекосъобщения и 

информационни технологии. Към 31 декември 2008 година 99.998% от капитала на 

Трансхолд България Холдинг АД е притежание на Петрол Холдинг АД; 
 

 Транс Телеком ЕАД е специализирано в предоставяне на вътрешни и международни 

далекосъобщителни и информационни услуги. За осъществяване на своята дейност 

дружеството притежава редица лицензи от Комисията за регулиране на съобщенията: 

лицензия са осъществяване на далекосъобщения от вида „точка към много точки” в 

обхват 3.5 GHz и 26 GHz, лицензия за пренос на данни, за предоставяне на фиксирана 

гласова телефонна услуга и за предоставяне на услуга достъп до гласова телефонна 

услуга чрез услугата „избор на оператор”, лицензия за предоставяне на гласова 

телефонна услуга и пренос на данни чрез обществена далекосъобщителна мрежа от 

вида „точка към много точки” в обхват 3.5 GHz и негеографски номера, с национален код 

за достъп до мрежата 0996. Дружеството е член на Сдружението за електронни 

комуникации и на Световния WiMAX Forum. Към края на 2008 година едноличен 

собственик на капитала на Транс Телеком ЕАД е Трансхолд България Холдинг АД. През 

април 2009 година Трансхолд България Холдинг АД прехвърля участието си в Транс 

Телеком ЕАД заедно с участията си дружествата Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД, 

Транскарт Пеймънт Сървисис ЕАД, Трансат АД и Соккрат ЕАД на Петрол Холдинг АД. 

През месец май 2009 година Групата продава 50% от участието си в Транс Телеком ЕАД 

на чуждестранен инвеститор (виж също бележка 32 към индивидуалните финансови 

отчети); 
 

 Трансат АД е специализирано в предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез 

опериране със сателитни далекосъобщителни мрежи. За осъществяване на дейността 

си дружеството е получило редица лицензи от Комисията за регулиране на 

съобщенията и е сертифицирано от Lloyd’s Register Quality Assurance в съответствие 

със стандартите за системи за управление на качеството ISO 9001:2000, EN ISO 

9001:2000, BS EN ISO 9001:2000. Към 31 декември 2008 година 98% от капитала на 

Трансат АД е притежание на Трансхолд България Холдинг АД. 

 
Туризъм 
 

 Интерхотел България Бургас ЕООД е с предмет на дейност хотелиерство и 

ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, туроператорски и 

турагентски услуги, и др. Към настоящия момент дружеството оперира хотелски 

комплекс Интерхотел България в град Бургас. Към 31 декември 2008 година капиталът 

на Интерхотел България Бургас ЕООД е изцяло притежаван от Петрол Холдинг АД; 
 

 Балнеохотел Поморие АД е специализирано в хотелиерство, балнеология и предоставяне 

на туристически и спортни услуги. Дружеството развива своята основна дейност чрез 

Спортно-възстановителен и балнеоложки комплекс – Гранд хотел Поморие, който е 

въведен в експлоатация през месец септември 2007 година. Към 31 декември 2008 

година Петрол Холдинг АД притежава 97.96% от капитала на Балнеохотел Поморие АД; 

 

 Бляк Сенд Ризорт АД е с основна дейност ресторантьорство и към настоящия момент 

оперира комплекс Атриум в град Поморие. Към 31 декември 2008 година Петрол Холдинг 

АД притежава 99.98% от капитала на дъщерното дружество. 
 



 

Петрол Холдинг АД 
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Авиационни услуги 
 

 Еър Лазур Дженерал Авиейшън ЕООД е специализирано в извършването на чартърни 

бизнес полети. За осъществяване на дейността си дружеството е лицензирано от ГД 

Гражданска въздухоплавателна администрация да извършва търговски въздушни 

полети. Към края на 2008 година дружеството притежава 5 самолета – един Beechcraft 

SKA 200, един  Challenger 600 и три Challenger 604. Към 31 декември 2008 година 

едноличен собственик на Еър Лазур - Дженерал Авиейшън ЕООД е Петрол Холдинг АД. 
 

Недвижими имоти 
 

 Еврокапитал България АД е дружество, притежаващо собствеността върху известен 

брой недвижими имоти. Сред тях са хотелски комплекс Интерхотел България в град 

Бургас и редица офиси в София, Варна и др. Към 31 декември 2008 капиталът на 

дружеството е притежание на Петрол Холдинг АД (63.08%) и Нафтекс Петрол ЕООД 

(36.92%); 
 

 БПИ ЕАД е дружество, което притежава недвижими имоти, включително и централния 

офис на Петрол АД в град София. Към 31 декември 2008 година едноличен собственик на 

капитала е Петрол Холдинг АД. 
 
Други услуги 
 

 Петрол Транс Експрес ЕООД е 100% дъщерно дружество на Петрол АД специализирано в 

превоз на горива.  Дружеството е създадено през 2001 и сега оперира най-големия 

автопарк за превоз на петролни продукти в страната с общо 37 цистерни и капацитет 

на автопарка от 750 хил. литра светли горива и 180 хил. литра газ пропан-бутан. 

Петрол Транс Експрес ЕООД има ангажименти за транспортирането на горива както в 

търговската мрежа от бензиностанции на Петрол АД, така и в търговските мрежи на 

външни компании; 
 

 Петрол Техника ЕООД е 100% дъщерно дружество на Петрол АД, с предмет на дейност 

строителство, поддръжка и обслужване на бензиностанции и петролни бази, 

притежавани и управлявани от Групата и от външни компании; 
 

 Варна Бизнес Сървисиз ЕООД е специализирано в предлагане на услуги, свързани с 

внедряване и поддръжка на управленски информационни системи на SAP AG (Германия), 

както и в организиране и провеждане на курсове и обучения (включително SAP обучения) 

за развиване на комуникационни умения, групово управление и взаимодействие на 

управленските групи, предотвратяване на конфликти, презентационни умения, техники 

за справяне със стреса и организиране на времето, управление на продажбите. Варна 

Бизнес Сървисиз ЕООД предоставя обучения на служители на Групата и външни 

клиенти. Към 31 декември 2008 година Петрол Холдинг АД притежава 100% от капитала 

на дружеството; 

 

 



 

Петрол Холдинг АД 
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Мисия 
 

Мисията на Групата е да реализира стабилен растеж на дохода на своите акционери в 

дългосрочен план, чрез предоставянето на пазара на висококачествени продукти и услуги, 

ангажирайки се с отговорност към своите клиенти, служители, партньори и към 

обществото като цяло. 
 

Стратегия 
 

Постоянна стратегическа цел на Групата е повишаване доходността на направените 

инвестиции, при запазване и развитие на позициите на пазарите, на които оперира. 
 

Стратегическа цел на Групата в търговията с петролни продукти е рационализирането и 

повишаване ефективността от използването на активите. Групата планира да увеличи 

своите продажби и пазарния си дял в сектора, посредством разширяване на 

дистрибуторската мрежа,чрез изграждане на нови обекти в нови локации и чрез 

консолидиране на по-малките независими конкуренти, на базата на франчайзингови или 

дилърски договори или чрез директно придобиване. Усилията също така са насочени към 

постоянното разширяване на продуктовата гама, както чрез предлагането на горива с по-

високи качествени параметри, така и чрез включване на допълнителни услуги към 

асортимента на услугите, предлагани в търговските обекти. Основна стратегическа цел 

за развитието на сегмент Търговия с горива на едро е увеличаване на дела на приходите, 

реализирани от съхранение на горива на външни клиенти.  
 

Основната стратегическа цел на Групата в областта на финансовите услуги е свързана с 

утвърждаването на плащанията с картови продукти и популяризиране на удобствата на 

този начин на разплащане между търговци и клиенти. Постоянна цел остава 

разширяването на кредитния портфейл на Групата посредством поддържането и 

обновяването на продуктовата гама и при спазване на все по-стриктни изисквания към 

управление на риска. В допълнение, Групата планира да осъществява дейност като 

системен оператор на платежни системи, чрез едно от дъщерните си дружества, след 

получаване на необходимите лицензи. 
 

В областта на туризма, стратегическите цели на Групата продължават да бъдат 

насочени към развитието на балнео и спа туризма, чрез рационалното опериране и 

използване конкурентните предимства на изградения през 2007 година Гранд Хотел 

Поморие. Едновременно с това Групата възнамерява да разшири и диверсифицира 

присъствието си в този бизнес сектор. Потвърждение за това е изграждането през 2008 

година на уникалния за град Поморие многофункционален търговски обект (мултиплекс), 

разположен в непосредствена близост до морския бряг, включващ заведения за хранене, 

дневни и нощни барове. 
 

В динамично развиващия се сектор на бизнес на авиацията стремежът на Групата е 

насочен към разширяването на пазарния дял и утвърждаване на позициите на 

авиокомпанията Еър Лазур Дженеръл Авиейшън ЕООД. 
 

Основна стратегическа цел за Групата остава участието в  управлението на проекти и 

активи в областта на недвижимите имоти. В тази насока вече са извършени някои 

предпроектни проучвания за значителни по размер инвестиционни проекти, целящи 

преобразуването и по-ефективното развитие на собствени поземлени имоти, разположени 

на стратегически локации. Плановете са тези имоти да бъдат превърнати в модерни 

комплекси със смесено предназначение (жилищни, бизнес, търговски, спортни и др.), които 

да генерират многократно по-висока бъдеща доходност за собствениците на Групата. На 

следващо място усилията са насочени към идентифицирането на възможности за развитие 

на недостатъчно използвани обществени активи и изграждане на компетенции при 

реализирането на проекти със смесено финансиране (public-private partnerships). Водещ 

мотив за участието в подобни проекти е разбирането, че с тяхното реализиране се 

създават възможности за ускорено генериране на допълнителна икономическа стойност, 

при условията на относително ограничени ресурси и може да се осигурят по-големи ползи и 

благосъстояние за бизнеса и обществото. 
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Управителни органи 
 

Петрол Холдинг АД е с едностепенна система на управление, която включва Съвет на 

Директорите в състав от трима души. В съответствие с изискванията на чл. 187д и 247 

от Търговския закон, Петрол Холдинг АД представя следната информация за членовете на 

своите управителни органи: 
 

Съвет на Директорите  
  

Митко Събев Председател 

Стоян Кръстев Заместник-председател 

Орлин Тодоров Изпълнителен директор 

 

Митко Събев е роден на 8 октомври 1961 година. Завършва Висшето военно-морско училище 

Никола Вапцаров във Варна, след което работи като помощник-капитан в Български морски 

флот. Съучредител и управител на Феста Холдинг АД.  Бил е също така изпълнителен 

директор на Юкос Петролеум България АД и председател на НС на Нафтекс България 

Холдинг АД. През периода 2003 - 2005 година е председател е на НС на Евробанк АД (с ново 

наименование Банка Пиреос България АД). Понастоящем е председател на Надзорния съвет 

на Петрол АД, председател на Съвета на директорите (СД) на Транс Оператор АД, 

председател на СД на Трансхолд България Холдинг АД, председател на СД на Петрол 

Холдинг АД, председател на СД на Елит Петрол ЕАД, председател на СД на Спортелит 

ЕАД, член на СД на Транскарт Пеймънт Сървисиз ЕАД, ПСФК Черноморец Бургас АД и 

Бутилираща компания Извор АД, управител на Рос Ойл ЕООД и ГД по ЗЗД Балкански нефтен 

консорциум – Варна. Митко Събев притежава пряко 47.5% от капитала на Петрол Холдинг 

АД, 100% от капитала на Спортелит ЕАД, както и 98% от капитала на Ефектен унд финанц 

– имоти АДСИЦ. 
 

Стоян Кръстев е роден на 8 август 1956 година в град София. Завършва висшето си 

юридическо образование в СУ „Св. Климент Охридски”. Адвокат по професия, той е работил 

за някои от най-големите български компании и банкови институции. Бил е член на 

Надзорния съвет на Обединена българска банка и на управителния съвет на Българската 

асоциация на лицензираните инвестиционни посредници. Понастоящем е член на Надзорния 

съвет на Петрол АД, председател на СД на Юрекс Консулт АД и Еврокапитал България АД, 

член на Управителния съвет на Сдружение Национална асоциация „Семейство”, 

председател на Сдружение Съюз на частните фирми в петролния бизнес. Стоян Кръстев е 

заместник-председател на СД на Петрол Холдинг АД, както и управител на Адвокатско 

дружество Тони Кръстев. Към настоящия момент притежава пряко 50.506% от капитала на 

Пещоремонт АД, 50% от капитала на Пас Консулт ООД, 50% от капитала на Фина Ко ООД, 

50% от капитала на Адвокатско дружество Тони Кръстев, 20% от капитала на Сибул ООД 

и 7.992% от капитала на Реклама ООД.  
 

Орлин Тодоров е роден на 18 януари 1962 година. Завършва висшето си образование в 

икономическия институт в София с магистърска степен по Международни икономически 

отношения. Започва кариерата си във външнотърговската организация Интеркомерс, 

където работи като стоковед и впоследствие директор кантора Северна и централна 

Америка. Бил е директор във външнотърговската компания Традиком ООД. От 1995 година 

е работил в ING Bank N.V. клон София, където последователно е заемал различни позиции, 

последната от които е директор Корпоративно банкиране. От 2003 година е финансов 

директор на Петрол АД, а понастоящем е изпълнителен директор на Петрол Холдинг АД. 

Член е на СД на Еврокапитал България АД и Петрол Холдинг АД. Собственик е на ЕТ Орлин 

Тодоров. 
 

Начислените през годината възнаграждения на членовете на СД на Дружеството-майка за 

2008 година са 11.1 млн. лв. (2007: 0.9 млн. лв.). През 2008 година няма сключени сделки с 

членове на СД, които излизат извън обичайната дейност на дружеството-майка или 

съществено се отклоняват от пазарните условия. 



 

Петрол Холдинг АД 
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Преглед на дейността 
 

 

1.  Анализ на пазарната среда 
 
Икономическа обстановка в България през 2008 година 
 

През изминалата година националната икономиката запази тенденцията на растеж от 

последните години, като Брутният вътрешен продукт (БВП) отчете повишение от 6% на 

годишна база, достигайки номинално изражение от 66.7 млрд. лв. Към края на годината, 

обаче реалният сектор в България бе засегнат от световната финансова криза. За 

последните две тримесечия БВП на страната отчете понижение, създавайки предпоставка 

за навлизане на страната в рецесия. В резултат на това, компаниите опериращи в 

България съкратиха драстично разходите си. Допълнително скъпият паричен ресурс 

принуди банките да ревизират нивата на оценка на риск, свивайки кредитните си 

портфейли и оставяйки бизнеса и потребителите без свеж финансов ресурс.  

 

Натрупаната инфлация до края на 2008 година достигна 7.8%. Определящо значение за 

динамиката на инфлацията имаха услугите, както и високите темпове на нарастване на 

заплатите в страната, което обуславяше нарастване на потребителското търсене.  

През изминалата година бе отчетено най-ниското ниво на безработица от 1990 година. 

Средно-месечната безработица за годината достигна 6.31%, което е с 1.44 пункта по-

малко спрямо 2007 година. Въпреки сравнително ниските средни нива на безработица, през 

последното тримесечия на година показателите за заетостта се влошиха.  

 

Финансовата система през 2008 година остана стабилна. Лихвените проценти по всички 

кредити се покачиха на годишна база. Причина за наблюдаваната възходяща тенденция бе 

стремежът на банките към високи печалби в условията на ограничаване на кредитирането. 

 

В условията на отворена икономика като нашата, глобалната финансова криза доведе до 

отлив на чуждестранните инвестиции и последващ дефицит по търговския баланс. 

Отрицателното салдо по текущата сметка за 2008 година достигна около 24% от БВП на 

страната, при 21.8% за 2007 година. 

 

Търговия с петролни продукти 
 

Пазарът на горива през изминалата година се характеризираше с динамични промени в 

цените на суровия петрол на международните борсови пазари. Влиянието на колебанията в 

цените, обаче не беше  еднозначно, тъй като то доведе до увеличение на приходите, но 

също така принуди търговците да свият търговските си маржове, за да противодействат 

на намаленото търсене. Така бе продължена тенденцията от последните години за 

намаление на брутните маржове, предизвикана основно както от засилената конкуренция и 

стремежа за привличане на повече клиенти, така и от поетапното нарастване на акциза и 

държавните такси. По отношение на продуктовия микс се запази наложената през 

последните години промяна, предизвикана от насочването на потреблението към 

дизеловото гориво и пропан-бутана.  

 

През изминалата година продължи процеса по консолидиране на пазара на дребно  и 

излизането на малките независими играчи от бизнеса с горива. През 2008 година делът им 

намаля с 4% и падна до 24.3%. Големите конкуренти на Петрол АД, опериращи в сектора 

горива на дребно – Лукойл България ЕООД, Шел България ЕАД, ОМВ България ЕООД и Еко 

България ЕАД, възприеха мащабни програми, целящи разширяването на търговската си 

мрежа.   

 



 

Петрол Холдинг АД 
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Основните участници на пазара на едро останаха Лукойл България ЕООД, като 

изключителен дистрибутор на продуктите на Лукойл Нефтохим Бургас АД, Ромпетрол 

България АД, ОМВ България ЕООД. Традиционно, цените на едро бяха обвързани с 

ценообразуването на единствения производител на горива в страната Лукойл Нефтохим 

Бургас АД. 

 

Освен от изброените по-горе фактори, дейността на Групата в разглеждания сегмент бе 

повлияна и друго съществено събитие. В началото на 2008 година след провеждане на серия 

от преговори, Групата и Лукойл България ЕООД подписаха извънсъдебно споразумение, по 

силата на което се прекратиха заведените насрещни съдебни дела, както и действието на 

договора за директни доставки на горива до търговските обекти. В резултат на това от 

март 2008 година доставките на горива за мрежата за дистрибуция на дребно започнаха да 

се извършват изцяло чрез дъщерното дружество Нафтекс Петрол ЕООД. От началото на 

месец септември 2008 година, дъщерното дружество пое пълната логистика, свързана с 

процеса на доставка, като започна да организира спедицията и транспорта на горивата до 

отделните бензиностанции. 

 
Финансови услуги 
 

През първото полугодие на 2008 година пазарът на потребителските кредити в България 

се разви динамично, като се запазиха характерните за предходната година високи темпове 

на растеж и остра конкуренция между участниците. Нарастващата кредитоспособност на 

домакинствата, дължаща се на по-високите доходи и намаляващите разходи по кредитите, 

свързани с тяхното отпускане, бяха основните фактори, определящи търсенето на пазара 

на потребителски кредити през първата половина на 2008 година. През последните месеци 

на годината обаче, и в този сектор несигурността в макроикономическата среда, оказа 

негативно влияние върху темповете на развитие на кредитната дейност в България. Това 

въздействие се реализира, както по линия на по-умереното нарастване на търсенето на 

кредити, така и чрез предприетото от банките затягане на кредитната политика. През 

последното тримесечие на годината, увеличаването на лихвените проценти по 

депозитите и нарастването на цената на ресурсите на междубанковия паричен пазар 

допълнително влошиха кредитния сектор.  

 

През 2008 година продължи тенденцията на ориентиране на все по-голям брой 

картодържатели към използването на кредитни карти, като по-удобно и по-евтино 

средство за безналични разплащания.  Допълнителен стимул за картодържателите,  бяха и 

различните видове отстъпки и бонуси, предлагани през годината. 

 

Делът на търговските вериги, супермаркети, хотели и магазини, които предлагат на 

своите клиенти възможността за разплащане с дебитни или кредитни карти продължи 

своя растеж и през изминалата година. Въпреки това, все още съществуват редица 

собственици на малки търговски обекти, които все още остават извън обхвата на 

картовите разплащания. Това важи в пълна сила за търговски обекти в средните и по-

малки градове на страната, където ръстът на издаването и използването на дебитни и 

кредитни карти е с по-бавни темпове. 

 

В началото на 2008 година в границите на Икономическия и валутен съюз успешно 

стартира функционирането на Единна зона за плащания в евро, известна като SEPA. 

Приема се, че тази система насърчава конкуренцията и нововъведенията в областта на 

картовите разплащания и изисква общи действия от много от съществуващите 

институции, в т.ч. и институциите, които извършват предварителна подготовка за 

осъществяване на сетълмент. Въпреки, че България все още не е част от Икономическия и 

валутен съюз, институциите в страната трябва поетапно да започнат да изпълняват 

изискванията на европейските платежни системи. Статистиката в страната показва, че 

в действителност липсва конкуренция в областта на картовите разплащания, като 

основната част от издадените карти се обслужват от Борика АД. Именно това провокира 
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големите банки да търсят алтернативни пътища за развитие. Някои от търговските 

банки (ДСК, ОББ, ПИБ и Пощенска банка) създадоха свои авторизационни центрове, през 

които да преминават транзакциите, извършвани на собствени ПОС и АТМ терминали. 

Друга част от чуждестранните банки, опериращи на българския пазар (ТБ Разйфайзенбанк 

(България) ЕАД, ТБ Банка Пиреос България АД и Алфа банка – клон България АД) издават и 

обслужват своите картови продукти извън страната.  

 
Информационни технологии и телекомуникации 
 

През 2008 година информационните и комуникационни технологии продължиха да навлизат 

все по-дълбоко в дейността на българските компании и в ежедневието на хората. Високо 

покачване през годината отчете сегментът на мобилните мрежи и услуги, който продължи 

да се развива динамично в условията на засилена конкуренция и значително насищане на 

пазара. Това наложи преориентиране на опериращите в сектора компании към пазара на 

фиксирана телефония и развитие на услугите за интернет достъп -  не само мобилен, но и 

фиксиран. Високо покачване през годината отчете и сегментът на неподвижните 

спътникови мрежи. Въпреки наличието на технологични алтернативи,  VSAT технологиите, 

като дял от фиксираните спътникови мрежи запазиха значението си. Навлезлите в 

страната през 2007 година услуги, базирани на WiMAX технологията, поетапно започнаха 

да намират своето място сред услугите в сегмента за пренос на данни и интернет.   

 
Туризъм 
 
Туристическата и развлекателната индустрии, претърпяха значителни промени през 

последните години. Докато в миналото предлагането диктуваше търсенето, то днес е 

налице точно обратната зависимост. Нарастващото насищане на пазара и нарастващата 

самоувереност на клиентите, разполагащи с повече свободни средства и време за отдих, 

предопределят печалбата на компаниите в туристическия бизнес. Конкуренцията стана 

по-изострена и често променяща облика си. 

 

Като цяло към момента оценките за туризма са противоречиви – според едни туризмът се 

развива успешно, според други той е в застой. Причина за нееднозначните оценки е най-

вече липсата на ясно виждане за посоката и приоритетите в сектора, отсъствие на 

стратегия, неефективна реклама и маркетинг. През последните години все по-остро се 

поставят въпросите, свързани с презастрояването в редица райони на страната и 

сериозното нарушаване на екологичното равновесие, при това до такава степен, че някои 

туристически агенции в Европа започнаха да изваждат България от каталозите си. 

Съществува обаче единно мнение, че в страната има действително добри перспективи за 

развитието на специализираните форми на туризъм, каквато форма е и СПА туризмът. 

Годишният ръст на приходите от този вид туризъм е около 30%.  Сред основните фактори, 

определящи развитието на този сектор са природните дадености на нашата страна – 

Република България е на второ място в ЕС по брой на минералните извори. В допълнение в 

страната съществуват традиции в балнеологията и здравния туризъм (Поморие, 

Сандански, Кюстендил и др.).  

 

Авиационни услуги 
 

Безпрецедентното покачване на цената на петрола през 2008 година и негативният ефект 

от световната финансова криза, доведоха до забавяне на наблюдавания през последните 

години възходящ тренд в сектор бизнес авиация. Това не бе очаквано от авиационната 

общност, тъй като на европейското изложение за бизнес авиация в Женева през 2008 

година, само на производителя Bombardier бяха поръчани над 70 самолета. Приблизително 

същите бройки заявки получиха и другите производители. До месец декември 2008 година, 

обаче заявките и бройките полети спаднаха с около 40% (различно, за различните части на 

Европа). Забеляза се отлив от скъпите ВИП бизнес самолети, като Challenger и Gulfstream, 

към по-малки и евтини самолети, като Embraer Legacy, Citation, Learjet. Големите бизнес 
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оператори започнаха да обмислят програми за свиване на бизнес и продажбата на част от 

авиопарка.  

 
До месец септември 2008 година, обаче пазарните тенденции бяха различни. Бизнес 

авиацията бележеше двойно по-бърз темп на растеж, в сравнение останалите сегменти в 

авио-сектора. Само през последните 3 години полетите, извършени от бизнес самолети се 

покачиха с около 30%. До голяма степен това се дължеше на постоянно увеличаващите се 

дестинациите, които се обслужват от бизнес авиацията. Така през 2008 година броят на 

тези дестинации надвиши с повече от три пъти летищата приемащи регулярни полети. 

През последните години се наблюдаваше и промяна на нагласите на клиентите към бизнес 

авиацията. Глобализация и постоянно променящия се бизнес климат бяха причината 

клиентите да осъзнават, че бизнес авиацията не е просо лукс, а необходимост.  

 

Развитието на бизнес авиацията в България и през тази година се различаваше от 

международния тренд. Основната причина е, че все още значително малко български 

клиенти се насочват към бизнес авиацията. Онези, които все пак ползват тези услуги 

традиционно предпочитат да използват  по-нисък клас самолети.  
 

Недвижими имоти 
 

Сферата на недвижимите имоти е един от секторите, който бе засегнат в най-голяма 

степен от световната финансова криза, разразила се през 2008 година. Големият ръст на 

предлагането през последните години, съчетан със свиването на паричния ресурс и спад в 

търсенето, доведе до понижение на цените на имотите, което продължи и през първата 

половина на 2009 година. Спадът в обема на сделките бе с около 40% на годишна база като 

най-голям бе той  при ваканционните имоти, в резултат на оттеглянето на ключови за 

българския пазар клиенти, като британци и ирландци. Интересът към традиционно силните 

курорти, Банско и Слънчев Бряг, драстично се понижи като голяма част от стартираните 

проекти през годината останаха замразени. Запази се единствено интересът към високия 

клас имоти, продиктуван от вълна от нови, рускоговорящи клиенти търсещи луксозни 

имоти. За цялата година най-голям процент от сделките бе сключен в големите градове 

като Варна, София, Бургас и др., като интерес се наблюдаваше и към селските райони 

близки до морето.  

 

Липсата на свободен паричен ресурс и същевременно затегнатите кредитни условия от 

страна на банките, принудиха много от строителните предприемачи в страната да 

фалират. Тези които останаха в бизнеса прибягнаха към алтернативни начини за продажба 

(включително промоции), което допълнително понижи пазарните цени на недвижимата 

собственост. 
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2. Резултати от дейността 
 

Приходи от дейността 

 

Консолидираните приходи от дейността на Групата за 2008 година възлизат на 1,835.8 млн. 

лв. Нарастването спрямо предходната 2007 година, когато са реализирани 1,455.5 млн. лв. е 

с 26%. Реализираните приходи за периода 2008 - 2006 година, както за Групата като цяло, 

така и по отделни бизнес сегменти са представени в следващата таблица: 
 

  2008 2007 2006 
        

      

Приходи от продажби млн. лв. 1,433.9 1,446.4 1,325.7 
      

Други приходи млн. лв. 401.9 9.1 9.8 
      

Общо приходи от дейността, в т. ч. млн. лв. 1,835.8 1,455.5 1,335.5 
      

Търговия с горива на дребно млн. лв. 968.2 780.0 632.5 
      

Търговия с горива на едро млн. лв. 813.1 642.1 672.0 
      

Услуги млн. лв. 40.6 29.5 23.9 
      

Производство млн. лв. 3.7 2.6 4.3 
      

Други дейности млн. лв. 10.2 1.3 2.8 

 
Търговия с горива на дребно 
 

В сегмент Търговия с горива на дребно Групата представя резултатите от търговията  

на дребно с петролни и непетролни продукти и стоки на територията на страната, 

осъществявана чрез веригата от бензиностанции, притежавани и/или оперирани от 

дъщерното дружество Петрол АД. Бензиностанциите са разположени по цялата 

територия на Република България, което осигурява пълно географско покритие. Към края на 

2008 година веригата включва 445 бензиностанции (2007: 519).  

 

Приходите, реализирани от сегмента за периода 2008 - 2006 година са както следва: 

 
  2008 2007 2006 
        

      

Приходи от продажби млн. лв. 724.9 773.1 627.9 

       в т.ч. от продажба на горива млн. лв. 658.3 692.1 564.8 

Други приходи млн. лв. 243.3 6.9 4.6 
     

Общо млн. лв. 968.2 780.0 632.5 
     

 

Повече от половината от приходите на Групата се генерират от сегмент Търговия с 
горива на дребно. Основната част от приходите на сегмента (75%) представляват 

приходи от продажбата на стоки и услуги. За сравнение през предходната година делът на 

приходите от продажби е 99%. Намалението на относителния дял на приходите от 

продажби е следствие на  значителното нарастване на другите приходи до 243.3 млн. лв. 

през 2008 година при 6.9 млн. лв. за 2007 година. Нарастването се дължи изцяло на  

значителната печалба, генерирана  от продажба на дълготрайни активи. Продажбата е 

осъществена на база на споразумение за прехвърляне собствеността на 75 

бензиностанции, сключено през март 2008 година между Групата и Лукойл България ЕООД 

До края на 2008 година Групата продава наличното оборудване във всичките 75 

бензиностанции и трансферира правото на собственост върху земята и сградите на 70 

бензиностанции като реализира печалба от 239.9 млн. лв. По силата на същото 
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споразумение Групата продава и прилежащите активи на една петролна база, като 

реализира  печалба в размер на 149.2 млн. лв. Ефектът от продажбата на петролната база 

е отразен в сегмента Търговия с горива на едро (виж също бележка 8 към консолидираните 

финансови отчети).  

 

Останалата част от печалбата от продажбата на дълготрайни активи на сегмента е 

формирана от прехвърляне правото на собственост върху други 25 бензиностанции, 

представляващи част от 105 нерентабилни за Групата търговски обекти. Обявяването за 

продажба на посочените 105 бензиностанции е част от предприетите мерки за изпълнение 

на стратегическата цел за рационализиране и повишаване ефективността от 

използването на активите.  

 

Приходите от продажби на стоки на сегмент Търговия с горива на дребно са формирани 

основно от приходи от продажба на горива, които през 2008 година възлизат на 658.3 млн. 

лв. За сравнение през 2007 година приходите от продажба на горива са в размер на 692.1 

млн. лв. Намалението от 33.8 млн. лв. се дължи на спада на оборотите в бензиностанциите, 

като през текущата година обемите на продадените в бензиностанциите горива в литри 

намаляват с 16%. Това намаление се обяснява преди всичко с продажбата на част от 

търговските обекти на Петрол АД, които до момента на продажбата генерират около 30% 

от средногодишните обеми на продажбите в дистрибуторската мрежа на дребно. В 

резултат от продажбата на посочените по-горе търговски обекти, Групата намалява 

своето присъствие на пазара на дребно, като пазарният й дял в края на 2008 година 

намалява до 16%. Въпреки това, обаче обемът на продажбите реализирани към 

корпоративни клиенти се запазва на нивото от предходната година и възлиза на 122 млн. л. 

(2007: 119 млн. л.). 

 

Разпределението на продадените обеми за периода 2008 - 2006 година по групи обекти 

(бензиностанции), в зависимост от собствеността върху обекта, е следното: 

 
 2008  2007  2006 
            

 брой  млн. л.  брой  млн. л.  брой  млн. л. 
 

       
   

 

            

Собствени обекти, оперирани от Групата 213  274  291  389  405  381 
            

Франчайзингови обекти 91  37  70  25  41  14 
            

Собствени обекти, оперирани от дилъри 141  80  158  53  44  11 
            

Дилърски обекти, оперирани от Групата -  -  -  -  2  6 
            

Общо 445  391  519  467  492  412 

 

И през 2008 година, дъщерното дружество Петрол АД продължава да развива програмите 

за франчайзинг (привличане на независими собственици на отделни обекти или малки 

вериги под марката Петрол) и дилъризация на собствени бензиностанции. В края на 2008 

година броят на франчайзинговите обекти нараства с 30%, а реализираните през тях 

обеми горива нарастват с 48%. През 2008 година обемът на горивата, реализирани през 

дилърските обекти се увеличава с 51%, въпреки намалението на броя на тези обекти с 

около 11%. Нарастването на обемите реализирани от франчайзинговите и дилърските 

обекти обаче, не може изцяло да компенсира намалението на продажбите през 

собствените бензиностанции (30%), в резултат от продажбата на част от 

дистрибуторската мрежа. 
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Приходите от продажби на горива на дребно по основни видове горива са представени в 

следващата таблица: 

 

  2008 2007 2006 
    

    

      

Бензин А-92H млн. лв. 0.1 15.5 76.6 
     

Бензин А-95H млн. лв. 250.4 272.0 176.0 
     

Бензин А-98H млн. лв. 12.9 13.5 9.5 
     

Пропан бутан млн. лв. 58.1 67.3 62.7 
     

Дизелово гориво млн. лв. 331.0 323.3 239.6 
     

Други млн. лв. 5.8 0.5 0.4 
     

Общо продажби на горива на дребно млн. лв. 658.3 692.1 564.8 

 
През 2008 година намаляват приходите от продажби на всички видове горива, с изключение 

на дизеловото гориво. Приходите от продажби на последното нарастват с 2.4% в 

сравнение с 2007 година, най-вече в резултат на увеличението на цените на горивата през 

първите 8 месеца от годината. Приходите от продажби на бензин А-95Н намаляват с 8%, а 

приходите от продажби на газ пропан-бутан с 13.7%. През периода Групата разнообразява 

продуктовия си микс като започва да предлага на пазара на дребно нов вид гориво – 96 Extra 

Force, обогатено със специална добавка, и реализира приходи от продажбата му в размер на 

5 млн. лв. (посочени са в други горива в таблицата по-горе). 

 

Търговия с горива на едро 
 

В този сегмент Групата представя резултатите от продажбите на петролни продукти на 

едро, услугите по съхранение на горива в петролните бази собственост на Групата, 

бункероването на горива извън територията на страната и др. 
 

Приходите на сегмент Търговия с горива на едро за периода 2006-2008 година са както 

следва: 

 

  2008 2007 2006 
        

     

Приходи от продажби млн. лв. 662.8 641.0 670.0 

       в т.ч. от продажба на горива млн. лв. 658.6 632.0 659.2 

Други приходи млн. лв. 150.3 1.1 2.0 
     

Общо  млн. лв. 813.1 642.1 672.0 

 

Това е вторият по големина сегмент с най-голям принос в консолидираните приходи на 

Групата. През 2008 и 2007 година около 44% от консолидираните приходи са генерирани 

именно от този сегмент.  Приходите от продажби на стоки и услуги формират основната 

част от приходите на сегмента, като относителният им дял за 2008 година е 82% (2007: 

99%). През текущата година сегментът отчита значителен размер други приходи – 150.3 

млн. лв., които в основната си част представляват печалба реализирана от продажба на 

дълготрайни материални активи, принадлежащи към една петролна база (виж Търговия с 
горива на дребно). 

 

Както при търговията с горива на дребно, приходите от продажби на стоки на сегмент 

Търговия с горива на едро почти изцяло са формирани от приходи от продажба на горива.  

Продажбите се осъществяват чрез мрежа от петролни бази, оперирани от дъщерното 

дружество Нафтекс Петрол ЕООД. През 2008 година в търговската дейност се използват 

12 петролни бази, а други 2 са отдадени под наем. Продажбите на едро на газ пропан-бутан 
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от Групата се осъществяват почти изцяло (88%) от дъщерното дружество Петрол Газ 

ООД.  

 

Приходите от продажби на горива на едро по основни видове горива за периода 2008-2006 

година са представени в следващата таблица:  

 

  2008 2007 2006 
    

    

      

Бензин А-92H млн. лв. - - 48.8 
     

Бензин А-95H млн. лв. 117.9 182.7 117.4 
     

Джет A1 млн. лв. 43.3 45.1 47.6 
     

Дизелово гориво млн. лв. 401.4 358.0 397.0 
     

Газьол млн. лв. 45.8 32.7 39.6 
     

Котелно гориво млн. лв. 15.8 5.9 7.8 
     

Пропан-бутан млн. лв. 20.5 6.1 - 
     

Други млн. лв. 13.9 1.5 1.0 
     

Общо продажби на горива на едро млн. лв. 658.6 632.0 659.2 

 

Както става ясно от таблицата, през 2008 година приходите от продажби на горива на 

пазара на едро нарастват с 4.2% и достигат 658.6 млн. лв. Увеличението се дължи преди 

всичко на по-високите продажни цени. Едновременно с това се наблюдава и увеличение и на 

обема на продажбите в тонове с 44%, в резултат на нарасналите продажби на котелно 

гориво (133%), битум (над 6 пъти) и газ пропан-бутан (155%). Нарастването на обема на 

продажбите на газ пропан-бутан през 2008 година се дължи на развитието на дейността 

на Петрол Газ ООД, като основната част от продадените количества пропан-бутан са 

реализирани извън рамките на страната (77%). В същото време значително намалява 

обемът на продажбите в литри – с 14%. През периода намаляват количествата реализиран 

бензин А-95Н (41%) и дизелово гориво (6%), което в известна степен е компенсирано от 

нарасналия обем на продажбите на газьол (26%).  

 

  2008 2007 2006 
        

Обем продажби
11

 млн. литри 349 408 434 

Обем продажби
12

 хил. тона 78 54 49 

   

В приходите от продажби на сегмента Търговия с горива на едро се включват и приходите 

от предоставянето на услуги. Нафтекс Петрол ЕООД предоставя услуги по съхранение на 

горива в качеството си на лицензиран складодържател съгласно Закона за акцизите и 

данъчните складове, като 11 от петролните бази на дружеството имат статут на 

данъчни складове. В допълнение, 6 от петролните бази на дружеството имат лицензи за 

съхранение на петролни продукти съгласно Закона за задължителните запаси от нефт и 

нефтопродукти.  

 

Предоставяне на услуги 
 

През 2008 година приходите от дейността на дружествата, опериращи в сектора на 

услугите, нарастват с 37.6% и достигат до 40.6 млн. лв. За сравнение през 2007 година 

приходите от услуги са били 29.5 млн. лв. Като цяло, обаче приносът им в консолидираните 

приходи остава сравнително незначителен (2%). 

                                                           
11  В литри са представени продажбите на едро на всички видове бензин, дизелово гориво, газьол и други 
12

  В тонове се измерват продажбите на едро на джет, котелно гориво, пропан-бутан и други тъмни горива 
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Приходите по основни видове услуги, реализирани от сегмента за периода 2008-2006 година 

са представени в следващата таблица: 

 
 

  2008 2007 2006 
        

      

Авиационни услуги млн. лв. 17.9 7.8 2.2 
     

Хотелиерство млн. лв. 9.8 6.3 4.1 
     

Транспортни услуги млн. лв. 4.5 7.3 8.4 
     

Финансови услуги млн. лв. 3.2 3.2 3.9 
     

Комуникационни услуги млн. лв. 3.1 2.9 2.8 
     

Други  млн. лв. 2.1 2.0 2.5 
     

Общо приходи от услуги млн. лв. 40.6 29.5 23.9 

 
През изминалата година най-динамично развиващият се подсегмент в сегмент Услуги е 

бизнес авиацията. Приходите от осъществени чартърни бизнес полети за 2008 година 

достигат 17.9 млн. лв., увеличават относителния си дял в приходите на сегмента до 44% и 

имат основен принос за нарастването общите приходи, генерирани от сегмента. 

Увеличението спрямо предходната година е с около 10.1 млн. лв. или 129% и в най-голяма 

степен се дължи на нарастването (повече от 70%) на пролетените часове. Последното се 

обяснява и с разширяването и обновяването на авиопарка на Групата  с два нови самолета 

Challenger 604, придобити през месец декември 2007 и през месец юли 2008 година.  

 

Подсегмент Хотелиерство отчита ръст в приходите за втора поредна година. 

Нарастването с 56% почти изцяло се обяснява с ръста в приходите на Гранд хотел 

Поморие. Основната причина е фактът, че 2008 година е първата пълна година от 

функционирането на хотела. Възприетата ценова политика, в това число и прилаганите 

методи за стимулиране на продажбите чрез разнообразни ценови предложения, 

установяването на контакт с водещи туроператори и др., оказват своето положително 

влияние и се проявяват както в повишената заетост на хотела, така и в нарастването на 

показателя среден приход от налична стая. В допълнение, през месец октомври 2008 година 

отвори врати уникалният за град Поморие комплекс Атриум. Приходите на комплекса за 

2008 година са все още незначителни – едва 0.4 млн. лв., но очакванията са, че комплексът 

тепърва ще придобива популярност.  

 

Приходите от комуникационни услуги също бележат ръст (7%) в сравнение с 2007 година 

макар и значително по-нисък от дейностите бизнес авиация и хотелиерство. Като 

определящ фактор за нарастването може да бъде посочен увеличения  брой на клиентите 

на WiMax  услугите. Интегрирането през годината на едва 60 от планираните 120 базови 

станции, обаче прави невъзможно достигането на очаквания обем продажби. 

 

През 2008 година Групата отчита намаление в приходите от транспортни услуги, където 

спадът е в размер на 2.8 млн. лв. или 38% в сравнение с предходната година. Основната 

причина за намалението е по-малкият обем транспортирани горива до външни клиенти, в 

резултат на прекратяване на договор с основен клиент.  

 

Приходите от финансовите услуги, формирани основно от комисионни за ползване на 

терминална мрежа, комисионни за теглене и внасяне на пари и месечни такси за обслужване 

на кредитни карти, се запазват на нивото от предходната година.   
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Приходи от производствена дейност 
 

През 2008 година Групата отчита 3.7 млн. лв. приходи от производствена дейност при 2.6 

млн. лв. за 2007 година. Основен принос за увеличението от 1.1 млн. лв. има дейността 

производство на електроенергия. Нарастването се дължи както на по-големия обем 

обработена вода през годината (в резултат на по-голямото количество валежи през 2008 

година), така и на постигнатия по-нисък специфичен разход на вода в резултат 

подобряване  ефективността на производствения процес. Положително влияние оказва и 

увеличението на продажната цена на електроенергията, влязло в сила от средата на 

годината.   

 

Брутен марж 

 

Брутният марж на Групата, изчислен като процент от консолидираните нетни приходи от 

продажби на стоки, нараства от 6.6% на 8.2%. Увеличението на брутния марж и в 

абсолютна стойност с 21.5 млн. лв. е благоприятен знак за развитието на бизнеса с 

петролни продукти в условията на все по-засилена конкуренция на пазарите на горива на 

едро и дребно в страната, както и при нестабилните котировки на суровия петрол и 

петролните продукти на международните борсови пазари. Ръстът в брутния марж на 

Групата се дължи на нарастването на брутните маржове от продажба на горива, както в 

абсолютен, така и в относителен размер, едновременно на пазарите на дребно и едро. На 

пазара на дребно, брутният марж от продажба на горива нараства с 16.3 млн. лв. (51.7%) и 

достига 47.9 млн. лв. или 7.28% (2007: 4.6%). При търговията с горива на едро нарастването 

е в размер на 4.0 млн. лв. (7.9%), като маржът достига 54.3 млн. лв. или 8.25% (2007:8.0%). 
 

 

Оперативни разходи 

 

Разходи за външни услуги 
 

През 2008 година разходите за външни услуги нарастват с 34% и достигат сумата от 58.5 

млн. лв. при 43.6 млн. лв. за 2007 година. Почти 37% или 5.5 млн. лв. от нарастването е 

формирано от нарастването на разходите за такси и комисионни. По-високата стойност 

на последните е в резултат на ръста на дилърските комисионни и комисионните за 

управление, както и на летищните такси и таксите прелитане. Първият вид такси са 

свързани с развитието на програмите за дилъризация и франчайзинг на бензиностанциите 

на Петрол АД. Нарастването на вторите се обяснява с увеличения брой чартърни полети, 

реализирани от дъщерното дружество Еър Лазур Дженерал Авиейшън ЕООД. Разходите за 

транспорт на Групата нарастват с 45% до 7.5 млн. лв., което е в резултат на 

нарастването на обемите транспортирани горива в Групата през текущата година и на 

развитието на бизнеса на Петрол Газ ООД. Сериозен ръст от 41% отбелязват и разходите 

за ремонт и поддръжка, които достигат до 6.8 млн. лв. Увеличението се дължи основно на 

по-големите разходи за ремонти на самолетите от авиопарка на Групата. През годината 

нарастват и разходите за наеми – с 1.4 млн. лв. като достигат до 3.1 млн. лв. Основната 

причина за повишението са нарасналите разходи за наеми на терени и жилища. Като ново 

перо в разходите за външни услуги през 2008 година се включват разходите за 

строителство, представляващи разходи по поет ангажимент на дружество от Групата за 

строителство чрез подизпълнител.  
 

Разходи за персонала  
 

През изтеклата година разходите за персонала нарастват с 7.3 млн. лв. в сравнение с 2007 

година. Увеличението от 14.8% се дължи основно на повишената цена на труда в страната.  
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Амортизации 
 

През 2008 година Групата отчита увеличение на разходите за амортизация с 28% до 35.5 

млн. лв. при 27.8 млн. лв. за 2007 година. Най-значително е нарастването в разходите за 

амортизация на транспортните средства и другите активи. Основната причина за 

нарастването в разходите за амортизация на първите е разширяване на авиопарка на 

Групата. Увеличението на разходите за амортизация на другите активи се дължи главно на 

факта, че през цялата 2008 година са били начислени амортизации на хотелско оборудване 

(Гранд хотел Поморие е въведен в експлоатация през септември 2007 година и 2008 година 

е първата пълна година от функционирането му).  

 
Разходи за материали и консумативи 
 

През изминалата година разходите за материали и консумативи на Групата се увеличават 

с 4.3 млн. лв. до 23.7 млн. лв. при 19.5 млн. лв. за 2007 година. Най-значителни увеличения са 

генерирани в резултат на отписването на активи, неизпълняващи  критериите за 

признаване на дълготрайни активи в размер на 2.8 млн. лв. и нарастването на разходите за 

горива и смазочни материали. Значителният ръст на вторите от 2.3 млн. лв. (41%) се 

определя от ръста в разходите за самолетно гориво в резултат на по-големия брой часове, 

пролетени от самолетите на Групата. На следващо място през годината се увеличават 

разходите за електроенергия и отопление с 0.5 млн. лв. Една от основните причини за 

нарастването е увеличението на цената на електроенергията от средата на годината. 

Разходите за вода нарастват с 0.2 млн. лв., като увеличението е свързано с по-голямото 

количество вода, използвано за технологични нужди при производството на ел. енергия от 

водноелектрическата централа на Групата.  Разходите, отчитащи намаление за 

текущата година, са разходите за рекламни материали (с 0.4 млн. лв.) и за офис 

консумативи (0.2 млн. лв.).  

 
Други оперативни разходи 
 

През 2008 година другите разходи за дейността възлизат на 21 млн. лв. при 15 млн. лв. за 

2007 година. Увеличението от 6 млн. лв. се дължи основно на отчетената загубата от 

ликвидацията на спортни съоръжения в размер на 2.7 млн. лв. През годината нарастват и 

разходите за глоби и неустойки в резултат на признати от Дружеството-майка разходи за 

неустойки в размер на 1.5 млн. лв. на база на подписано през месец май допълнително 

споразумение към договор за покупка на собствени акции, датиращ от 2004 година.  Принос 

към увеличението на другите разходи имат още и разходите за командировки, както и 

разходите за данъци, нараснали съответно с 0.9 млн. лв. и с 0.6 млн. лв.  

 
Разходи за обезценка 
 

През текущата година разходите за обезценка възлизат на 23.7 млн. лв. при 10.5 млн. лв. за 

2007 година. Изменението се дължи от една страна на по-ниските разходи за обезценка на 

търговски вземания и предоставените заеми (2.4 млн. лв. за 2008 година при 8.5 млн. лв. за 

2007 година) и от друга страна на по-високите разходи за обезценка на търговска 

репутация (18 млн. лв. за 2008 година и 1.8 млн. лв. за 2007 година). Последните 

представляват разходи, възникнали във връзка с обезценка на репутация от придобиване на 

допълнителен дял от капитала на дъщерното дружество Петрол АД. 
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Оперативна печалба 

 

Печалбата на Групата преди амортизации, нетни финансови разходи и данъци (EBITDA) 

нараства от 37.5 млн. лв. за 2007 година на 409.9 млн. лв. за 2008 година. Увеличението в 

размер на 372.4 млн. лв. се дължи основно на нарастването на другите приходи с 392.8 млн. 

лв., в резултат на реализираната печалба от продажба на дълготрайни активи. 

Положително влияние оказват и по-високите брутни маржове от продажба на горива на 

дребно и едро, както и по-големия размер на реализираните приходи от авиационни услуги, 

хотелиерство и производство на електроенергия. Това увеличение компенсира негативния 

ефект от нарастването на оперативните разходи (без амортизация) с 45.7 млн. лв. до 

183.7 млн. лв. 

 

По-високата стойност на EBITDA оказва положителен ефект върху оперативната печалба 

на Групата преди нетни финансови разходи и данъци (EBIT), като неутрализира 

нарастването на разходите за амортизация с 28%. През 2008 година EBIT нараства с 364.6 

млн. лв. и достига до 374.4 млн. лв. при 9.7 млн. лв. за 2007 година. 
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Нетни финансови разходи 
 

Най-значителната част от финансовите приходи на Групата са генерирани в резултат на 

сделки по обратното изкупуване на облигации, емитирани от дъщерното дружество 

Петрол АД. Облигациите, с номинална стойност 19.5 млн. евро, са изкупени на цена от 13.7 

млн. евро като е реализирана печалба от 11.3 млн. лв. 
 

Останалата част от финансовите приходи представляват основно приходи от лихви и 

положителни валутни разлики. Първият вид приходи са формирани от начислени лихви по 

предоставени кредити на картодържатели, търговски заеми, търговски вземания и др. 

През изминалата година тези приходи намаляват с 2.6 млн. лв. до 9 млн. лв., при 11.6 млн. лв. 

за 2007 година. Намалението от 22% се дължи на по-малкия размер на приходите от лихви 

по търговски вземания и произтича факта, че от 2008 година Дружеството-майка 

прекратява начисляването на приходи от лихви по вземане от Лукойл България ЕООД в 

резултат на анекс, подписан през месец март 2008 година. Спадът в тези приходи до 

известна степен се компенсира от увеличението на приходите от лихви по банкови 

депозити, представени в консолидираните финансови отчети като други приходи от лихви. 
 

Разходите за лихви на Групата включват разходи за лихви по банкови заеми, по договори за 

финансов лизинг, по получени търговски заеми, облигационни заеми, търговски задължения и 

др. През 2008 година разходите за лихви намаляват с 10.8% до 37.2 млн. лв. при 41.8 млн. лв. 

за 2007 година като най-значително е намалението при разходите за лихви по получените 

търговски  заеми – 0.5 млн. лв. за 2008 година при 5.8 млн. лв. за 2007 година, следвани от 

разходите по облигационни заеми 19.3 млн. лв. за 2008 година при 21.0 млн. лв. за 2007 година 

и разходите за лихви по банкови заеми и финансов лизинг – 14.3 млн. лв. за 2008 година и 14.8 

млн. лв. за 2007 година. Намаленията в разходите за лихви са следствие от по-малката 

кредитна експозиция на Групата респективно погасяване на част от задълженията по 

лихвени заеми (виж също Финансово състояние)  Единствено изключение са разходите за 

лихви по договорите за обратен лизинг, които възникват през 2008 година. 
 

По отношение на приходите от валутни разлики, резултатите отчетени от Групата 

следват тренда на изменение на курса на щатския долар към еврото и съответно към лева, 

тъй като курсът на българския лев е фиксиран към единната европейска валута. Приходите 

от положителни валутни разлики възлизат на 7.3 млн. лв. за 2008 година. За сравнение, през 

2007 година Групата отчита приходи от положителни валутни разлики в размер на 3.3 млн. 

лв. за 2007 година.  
 

През 2008 година Групата продължава да извършва хеджиращи операции и като резултат 

отчита загуби от затваряне и преоценка на открити позиции по деривативни контракти с 

обща стойност 133.3 млн. лв. За сравнение загубите през 2007 година са 53.0 млн. лв. 

Реализираните негативни резултати са свързани с рязкото нарастване на средната 

волатилност на цената на суровия петрол, която през 2008 година достига 51.6% (2007: 

29.6%). За разлика от предходната година,  2008 година се характеризира с непрекъснато 

променящ се ценови тренд и големи флуктуации на пазарните котировки. При заключителна 

цена на суровия петрол от USD 95.98 за барел в края на 2007 година, през юли 2008 година 

котировката за фючърси с текуща доставка WTI на NYMEX достига до USD 147.27 за барел, 

след което отбелязва рязък и продължителен спад до края на годината, когато 

заключителната цена е USD 44.60 за барел. След рязкото обръщане на ценовия тренд в 

началото на третото тримесечие, ръководството решава да прекрати политиката по 

хеджиране, в резултат на което към края на годината Групата няма открити позиции по 

деривативни контракти за доставка на горива. 
 

В резултат на гореспоменатите изменения на финансовите приходи и разходи, Групата 

реализира нетни финансови разходи в размер на 145.9 млн. лв. през 2008 година. За 

сравнение през 2007 година Групата отчита нетни финансови приходи в размер на 70.5 млн. 

лв.  
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3. Финансово състояние 
 

Основните показатели, които характеризират финансовото състояние на Групата са 

представени в секцията Избрани показатели за дейността. 
 

Оборотният капитал на Групата в края на годината възлиза на 22.1 млн. лв., докато през 

предходната година той е отрицателен и е в размер на 109.8 млн. лв. През 2008 година 

намаляват както краткосрочните активи, така и краткосрочните задължения, като 

причината за положителната стойност на оборотния капитал е фактът, че 

краткосрочните задължения намаляват с по-бързи темпове (56.42%) от краткосрочните 

активи (39.70%).  

 

Към края на 2008 година краткосрочните активи на Групата възлизат на  252.2 млн. лв., 

което представлява намаление спрямо предходната година с 166 млн. лв. Основен принос за 

намалението има по-малкият размер на материалните запаси, които в края на 2008 година 

са в размер на 57.9 млн. лв., при 142.1 млн. лв. към края на  2007 година. Понижението е 

вследствие на решението на Ръководството на Групата да подържа по-малки наличности 

от стоки. През текущата година намаляват паричните средства с 53.2 млн. лв., както и 

търговските и други вземания с 38.1 млн. лв.  Намалението на последните се определя от 

намалението на вземанията от клиенти и вземанията по предоставени аванси. Към края на 

2008 година вземанията по аванси са едва 1.8 млн. лв. при 29.5 млн. лв. към края на 

предходната година. Намалението се дължи на възстановен аванс в размер на 19.5 млн. 

щатски долара, предоставен на чуждестранен доставчик през 2005 година. Най-значително 

нарастване бележат данъците за възстановяване, в резултат на увеличението на 

вземанията за данък добавена стойност.   

 

Намалението на краткосрочните задължения се дължи на значителното намаление на 

търговските и други задължения и краткосрочните задължения по лихвени заеми. 

Стойностите на задълженията към доставчици и данъчните задължения, формиращи 

основна част от търговските задължения към 31 декември 2008 са значително по-ниски от 

същите към 31 декември 2007 година. Основната причина за намалението на задълженията 

към доставчици е намалението на задължението на Групата към Лукойл България ЕООД в 

резултат на подписаното извънсъдебно споразумение от март 2008 година. В резултат от 

това, е прекратен договора за доставка на горива между Лукойл България ЕООД и 

дъщерното дружество Петрол АД, уточнен е размерът на задълженията на Групата към 

контрагента и е взето решение за продажбата на 75 бензиностанции и една петролна 

база. Част от вземанията, в размер на 88 млн. лв., възникнали в резултат на 

осъществените продажби на активи, са погасени чрез прихващане със съществуващите 

към 31 декември 2007 година задължения. Намалението на данъчните задължения от 61.7 

млн. лв. до 45.6 млн. лв. се дължи на намалението на задълженията за акциз и други данъци с 

36.4 млн. лв., компенсирано с нарастването от 20.3 млн. лв. на задълженията за ДДС. 

Намалението на задълженията по лихвени заеми се дължи на погасяване на краткосрочни 

задължения по банкови заеми в размер на 76 млн., задължения по търговски заеми в размер 

на 58.5 млн. лв. и задълженията по облигационни заеми с 8.2 млн. лв. Определящо за 

намалението на последните е цялостното погасяване през месец ноември 2008 година на 

облигационната емисия, издадена през 2003 година, както и частичното обратно 

изкупуване на облигации, емитирани през 2006 година. Издател и по двете емисии е 

дъщерното дружество Петрол АД. Същевременно през месец март 2008 година, чрез 

дъщерното си дружество Трансинвестмънт АДСИЦ, Групата издава нова облигационна 

емисия с  обща номинална стойност 4 млн. лв. и срок до падеж 36 месеца. 
 

В резултат на описаните промени в краткосрочните активи и задължения, коефициентът 

за текуща ликвидност значително подобрява своята стойност и в края на 2008 година той 

достига 1.10, при 0.79 за 2007 година. 
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В края на 2008 година, Групата отчита дълг в размер на  420.8 млн. лв., при 515.6 млн. лв. за 

2007 година. Намалението се дължи на намалението в задълженията по банкови заеми, 

следвани от задълженията по търговски и облигационни заеми, което е достатъчно 

значително, за да не бъде компенсирано от възникналите задължения по договори за 

обратен лизинг. Последните са резултат на сключените през 2008 година пет договора за 

продажба на дълготрайни активи с обратно придобиване по договори за финансов лизинг 

(обратен лизинг).  В съответствие с изискванията на Международните стандарти за 

финансово отчитане, в консолидираните финансови отчети на Групата получените 

постъпления от сделките са представени като задължения по лихвени заеми.  

 

В резултат на по-малкия размер на дълга показателят дълг/собствен капитал подобрява 

съществено своята стойност. Показателят дълг/активи запазва нивото си от 

предходната година като съотношението за финансиране на активите със собствени 

средства и заемни ресурси остава близо до оптималното. Изключително съществено е 

подобрението на показателите за възвръщаемост (ROACЕ и ROA), които достигат 

съответно до 87.55% и 46.54%. Подобряването се дължи преди всичко на нарастването на 

EBIT с 364.6 млн. лв. до 374.4 млн. лв. през текущата година. 
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Перспективи за бъдещо развитие 
 

 

Търговия с петролни продукти 
 

Очакванията на ръководството на Групата са, че  през следващите години ще бъде 

продължена тенденцията на засилване на конкуренцията между големите играчи на 

пазарите на горива на дребно и едро, като все по-голям дял от по-дребните независими 

търговци ще излязат от бизнеса. В изпълнение на поетите ангажименти пред ЕС, акцизите 

и държавните такси ще нарастват поетапно в следващите няколко години до достигане на 

нивата в другите страни членки. Нарасналата нестабилност на котировките на суровия 

петрол на международните пазари и задълбочаването на глобалната и финансова криза ще 

поставят дистрибуторите на горива и петролни продукти в страната пред нови 

предизвикателства. Резултатите на Групата в голяма степен ще зависят от 

възможността да се извършват нови инвестиции в дистрибуторската мрежа и от 

успешното реализиране на нови проекти и продукти. 

 

И през следващите години инвестиционната програма ще бъде насочена основно към 

превръщането на търговските обекти на дъщерното дружество Петрол АД в съвременни 

места за комплексно обслужване на клиентите. Ще продължи развитието на програмата за 

ремонти на стари бензиностанции. Съгласно плановете на ръководството, през периода 

2009-2010 година по този метод ще бъдат реновирани 23 бензиностанции, за което са 

предвидени инвестиции в размер на около 16.8 млн. лв. През 2009-2010 година Групата 

планира да вложи около 12.5 млн. лв. за изграждане на нови обекти от типа „Перфект”. С 

оглед на тенденцията към все по-масово пренасочване на потребителите към пропан-

бутана и метана като най-евтини горива, Групата предвижда изграждане на 2 модула за 

продажба на газ пропан-бутан и 6 модула за газ метан, като общата стойност на проекта 

възлиза на 3.8 млн. лв.  

 

През 2009 година Групата ще продължи да развива своята програма за дилъризация на 

собствените търговски обекти за продажба на дребно, като за управление ще бъдат 

предложени около 30 собствени бензиностанции. По програмата за франчайзинг, Групата 

планира да привлече още 40 нови обекта под флага на Петрол, за което са планирани 

инвестиции в размер на 1 млн. лв. Това ще доведе до разширяване на пазарния дял на 

Групата на пазара на дребно. 

 
В допълнение, през периода 2009 – 2011 година Групата планира да инвестира в сектора 

продажби на едро още 7.5 млн. лв., в това число 4.1 млн. лв. инвестиции за привеждане в 

съответствие с екологичните изисквания. Предвидените инвестиции в петролните бази 

имат за цел постигане на съответствие с нормативната уредба (ЗЗЗННП, ЗАДС, 

екологични регулации), намаляване на технологичните загуби от експлоатацията на 

съоръженията, както и развитието и поддържането на услугата по съхранение на чужди 

горива.  
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Финансови услуги 
 

Усилията на Групата в областта на финансовите услуги в следващите години ще са 

насочени към минимизиране на негативния ефект от задълбочаващата се финансова криза 

и рязкото свиване на кредитирането. Ще бъдат продължени преговорите с различни 

търговски банки за осигуряване на допълнителен паричен ресурс за финансиране на 

кредитната дейност и разширяване на гамата от предлаганите кредитни продукти. 

Очакваните промени в областта на финансовото законодателство ще предоставят 

допълнителни възможности за разширяване на продуктовата  гама в областта на 

платежните услуги. В допълнение, се планира разработването на нов уеб сайт, който ще се 

придържа към най-добрите практики и ще предлага на клиентите широки възможности за 

осъществяване на онлайн операции. След успешното внедряване на автоматизирания 

скоринг модел за оценка кредитоспособността на потенциалните кредитополочатели, 

Ръководството на Групата планира да разработи и внедри нов поведенчески модел за 

оценка на кредитоспособността на действащите кредитополучатели на базата на 

историческите данни за финансовото им поведение, който ще се използва при разглеждане 

на заявления за увеличаване на кредитните лимити по картите.  

 

Развитието на банковия сектор и свързаните с него платежни системи, които във все по-

голяма степен ще се интегрират с европейските ще бъде до голяма степен определящо за 

успеха на проекта СОККРАТ. Към момента са налице достатъчни основания да се приеме, 

че това развитие ще бъде по-скоро положително, но прогнозите и в двете направления 

трябва да бъдат умерено-оптимистични. Реализирането на проекта ще изисква 

извършването на значителни инвестиции през следващите 1-2 години свързани с 

доставката и въвеждането в експлоатация на авторизационна система, система за 

управление на карти, система за превенция на измами, система за персонализация на карти 

и др. Очаква се, общата стойност на инвестициите през 2009 година да надхвърли 3 млн. 

евро. Финансирането ще се извършва изцяло за сметка на капиталови вноски от 

Дружеството-майка. 

 

Информационни технологии и телекомуникации 
 

През 2009 година Групата възнамерява да се оттегли от прякото управление на проекта за 

развитие на WiMax телекомуникационен оператор,  като заложи на партньорство със 

стратегически инвеститор, притежаващ необходимия опит в изграждането на подобни 

мрежи. 

 

Туризъм 
 

През последните няколко години се откроиха нови тенденции в развитието на 

туристическата индустрия. Прогресивно нарасна търсенето на все по-качествени и 

комфортни места за отдих, предлагащи уникални условия за почивка. В тази връзка, пред 

дружествата от Групата, опериращи в сектора на хотелиерството и 

ресторантьорството, са поставени цели за разширяване на предлаганите услуги и 

задоволяване на все по-изтънчения вкус на туристите. Планирано е разработването на 

програми за подобряване качеството на услугите и въвеждането на вътрешно-фирмени 

стандарти, съгласувани с най-добрите европейски практики. По отношение на Гранд хотел 

Поморие, стремежът на Групата е да превърне комплекса в балнео, СПА и уелнес център от 

национално значение.  

 

В края на 2008 година в град Поморие и в непосредствена близост до Гранд хотел Поморие 

отвори врати уникалният комплекс Атриум, състоящ се от заведения за хранене и 

развлечения. Планирано е развитието и разширяването на комплекса да продължи и през 

следващите години като целта е той да се превърне в предпочитано място за отмора и 

забавление на гражданите и туристите, посещаващи град Поморие. Възприетата 
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маркетингова стратегия за комплекса е базирана на неговата уникалност, модерен 

екстериорен и интериорен дизайн и високото качество на предоставеното обслужване. 

 

Авиационни услуги 
 
В областта на бизнес авиацията усилията на Групата ще бъдат насочени към 

оптимизирането на разходите и запазването позициите на пазар, характеризиращ се със 

засилена ценова конкуренция. Основни приоритети в дейността на Групата ще останат 

гарантиране безопасността на полетите, повишаване и поддържане квалификацията на 

персонала, както и подобряване качеството на обслужване 
 

Недвижими имоти 
 

През годината, в изпълнение на подписаното дългосрочно споразумение за стратегическо 

партньорство с американската компания Federal Development LLC, съвместен екип от 

специалисти в областта на недвижимите имоти извърши предпроектни проучвания за 

реализиране на няколко големи строителни проекта върху парцели на Групата в град София. 

Проектите предвиждат изграждане на имоти със смесено предназначение, включващи 

офисни, търговски и жилищни площи. Въпреки негативните последици на глобална 

финансова криза, предварителните проучвания показват наличието на възможности за 

реализиране на добра възвръщаемост на инвестирания капитал. Затрудненият достъп до 

финансиране обаче налага възприемането на пофазов подход при изграждането на 

отделните проекти. През 2009 година се планира да бъде регистрирано съвместно 

дружество между Петрол Холдинг АД и Federal Development LLC – Федерал България 

Мениджмънт АД, което ще извършва управлението на съвместните проекти.  

 

През 2009 година, ще продължи изграждането на ваканционния комплекс Bulgarian Rose 

Gardens в град Поморие. След задълбочаване на глобалната икономическа и финансова криза 

в края на 2008 и началото на 2009 година, Групата регистрира известен спад в темпа на 

нарастване на продажбите, като към датата на издаване на настоящия доклад от общо 

128 броя апартаменти са продадени само 28 броя, като тяхната площ представлява около 

22% от общата разгъната застроена площ на комплекса. Очакванията на ръководството 

са през втората половина на 2009 година темпът на нарастване на продажбите да започне 

постепенно да се увеличава, поради напредналата строителна фаза на обекта, както и 

благодарение на засиленото присъствие на руски туристи в курортния град през летния 

сезон, които са представители на основната целева група клиенти. 
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БЕЛЕЖКИ КЪМ КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 

към 31 декември 2008 година 
 

 

1. Правен статут  
 

Петрол Холдинг АД (Дружеството-майка), е регистрирано във Варна през 1995 година. 

Акционери в Дружеството са физически лица (виж също бележка 32). 
 

Дейността на Дружеството-майка и дъщерните му дружества (Групата) включва 

търговия с петрол и петролни продукти на едро и дребно, финансови услуги и издаване на 

кредитни карти, хотелиерство, транспортни, ремонтни, комуникационни и други услуги, 

производство и продажба на електроенергия, бутилиране на минерална вода и безалкохолни 

напитки и др. Групата оперира посредством множество петролни бази, 445 

бензиностанции, морски и речен терминал, водноелектрическа централа, три хотелски 

комплекса и други производствени обекти. 
 

Консолидираните финансови отчети са одобрени за издаване от Съвета на директорите 

на 30 юни 2009 година. 
 

 

2. База за изготвяне на консолидираните финансови отчети и счетоводни принципи 
 

2.1. База за изготвяне на консолидираните финансови отчети 
 

Групата изготвя и представя консолидираните си финансови отчети на база на 

Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), издадени от Съвета за 

международни счетоводни стандарти (СМСС) и разясненията за тяхното прилагане, 

издадени от Комитета за разяснение на МСФО (КРМСФО), приети от Комисията на 

Европейския съюз (Комисията) и приложими в Република България. МСФО, приети от 

Комисията, не се различават от МСФО, издадени от СМСС и в сила за годишните периоди, 

приключващи до 31 декември 2008 година, с изключение на някои изисквания по отношение 

отчитане на хеджирането, в съответствие с Международен счетоводен стандарт (МСС) 

39 Финансови инструменти: признаване и оценяване, които не са приети от Комисията. 

Ръководството счита, че ако изискванията по отношение на хеджирането бяха приети от 

Комисията, това не би оказало влияние върху настоящите консолидирани финансови 

отчети. 
 

През 2008 година Групата е приела всички нови и преработени МСФО, издадени от СМСС и 

одобрени от Комисията, които са в сила за 2008 година и са приложими за нейната 

дейност. По-конкретно, това са измененията на МСС 39 Финансови инструменти: 
признаване и оценяване и на МСФО 7 Финансови инструменти: оповестявания (в сила от 1 

юли 2008 година), които са относно рекласификацията на финансови активи. Прилагането 

на тези изменения и разяснения не води до промени в счетоводната политика на Групата. 
 

През 2008 година Групата е приела възможността за ранно прилагане на новия МСФО 8 

Оперативни сегменти, издаден от СМСС и в сила за годишни периоди започващи на или след 

1 януари 2010 година. Прилагането на този стандарт не води до промени в оповестените 

резултати и финансово състояние на Групата. Ефекта от прилагането на МСФО 8 

Оперативни сегменти се ограничава единствено до промяна в някои от оповестяванията в 

бележка 6 към настоящите консолидирани финансови отчети. 
 

Настоящите финансови отчети са изготвени при спазване на принципа на историческата 

цена с изключение на активите (пасивите), които са представени по справедливите им 

стойности - финансови активи (пасиви), в това число деривативи, отчитани по 

справедлива цена през отчета за доходите и представляват консолидирани финансови 

отчети, изготвянето на които се изисква от българското счетоводно законодателство и 

МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети. 
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2.2. Функционална валута и валута на представяне на консолидираните финансови 

отчети 
 

Функционална валута е валутата на основната икономическа среда, в която едно 

предприятие функционира и в която главно се генерират и изразходват паричните 

средства. Тя отразява основните сделки, събития и условия, значими за предприятието. 
 

Дружествата от Групата водят счетоводство и съставя финансовите си отчети в 

националната валута на Република България – български лев, възприет от Групата като 

функционална валута. От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс спрямо 

еврото: 1.95583 лева за 1 евро. 
 

Настоящите консолидирани финансови отчети са изготвени в хиляди лева. 

 

2.3. Чуждестранна валута  
 

Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално като към сумата на 

чуждестранната валута се прилага централният курс на Българска народна банка (БНБ) 

към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждане на валутните 

парични позиции или при отчитането на тези парични позиции при курсове, различни от 

този, по който първоначално са били признати, се отчитат в отчета за доходите за 

съответния период. 
 

Паричните позиции в чуждестранна валута към 31 декември 2008 и 2007 година са оценени в 

настоящите консолидирани финансови отчети по заключителния курс на БНБ. 

Заключителният курс на българския лев към щатския долар за периодите, за които са 

съставени настоящите консолидирани финансови отчети, е както следва: 

 

31 декември 2008: 1 USD = 1.38731 лв. 

31 декември 2007: 1 USD = 1.33122 лв. 
 

2.4. Дъщерни дружества и консолидация 

 

Консолидираните финансови отчети включват финансовите отчети на Дружеството-

майка и на дъщерните му дружества. Дъщерно дружество е дружество, което се 

контролира от Дружеството-майка. Контрол е властта да се управлява финансовата и 

оперативната политика на дъщерното дружество, с оглед извличането на изгоди от 

дейността му. 

 

За нуждите на консолидацията финансовите отчети на дъщерните дружества и 

индивидуалният отчет на Дружеството-майка са обединени ред по ред за активите, 

пасивите, собствения капитал, приходите и разходите.  

 

За целите на консолидацията са елиминирани всички вътрешногрупови разчети към 31 

декември 2008 и 2007 година, сделките осъществени в рамките на Групата за тези 

периоди, както и вътрешногруповите печалби и загуби, включително и нереализираните 

такива. 

 

Елиминиран е делът от собствения капитал на дъщерните дружества, притежаван от 

Дружеството-майка или от друго дъщерно дружество, с отчетната стойност на 

инвестицията в съответното дружество. 

 

Резултатите от дейността на дъщерните дружества, придобити или напуснали Групата 

през съответния период, се включват в консолидираните отчети за доходите от датата 

на придобиване и до датата на изгубване на контрола.  
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2.4. Дъщерни дружества и консолидация (продължение) 

 

Малцинственото участие, представено в консолидираните финансови отчети е 

определено на база на актуалната капиталова и акционерна структура на дъщерните 

дружества към 31 декември 2008 и 2007 година в съответствие с МСС 27 Консолидирани и 
индивидуални финансови отчети и представлява онази част от нетните активи на 

дъщерните предприятия, свързана с участия, които не са притежание пряко или косвено 

чрез други дъщерни дружества на Дружеството-майка. Малцинственото участие към 

датата на бизнес комбинацията се изчислява като дял от справедливите стойности на 

придобитите разграничими активи и пасиви. 
 

Загубите, които се приписват на малцинственото участие в консолидирано дъщерно 

дружество, не могат да превишават дела на малцинството в нетните активи. 

Превишението, както и други бъдещи загуби, принадлежащи на малцинството се включват 

в дела на Групата, освен ако малцинството има обвързващо задължение и е в състояние да 

направи допълнителни инвестиции, с които да покрие тези загуби. Ако впоследствие 

дъщерното дружество реализира печалби, то те се разпределят чрез отчета за доходите 

към дела на мнозинството, докато се възстановят поетите преди това загуби. Когато 

тези загуби се възстановят не чрез реализирани от дъщерното дружество печалби, а в 

резултат на друго увеличение на нетните му активи, отчетено директно в капитала, то и 

възстановените загуби се отчитат директно в капитала на Групата. 

 

2.5. Асоциирани дружества 

 

Асоциирано дружество е юридическо лице, в което Дружеството-майка упражнява 

значително влияние. Значително влияние е правото на участие при вземането на решения, 

свързани с финансовата и оперативната политика на предприятието, в което е 

инвестирано, но не и контрол върху тази политика. 

 

Асоциираните дружества са представени в баланса в съответствие с изискванията на 

МСС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия по метода на собствения 

капитал, съгласно който инвестицията се вписва първоначално по себестойност, а 

впоследствие се преизчислява според промените в дела на инвеститора в нетните активи 

на предприятието. 

 

2.6. Бизнес комбинации  
 

Съгласно изискванията на МСФО 3 Бизнес комбинации, бизнес комбинацията е обединяване 

на отделни предприятия или бизнеси в едно отчитащо се дружество. В случай, че 

дружество придобива контрол над друго дружество, което не представлява отделен 

бизнес, обединяването на тези дружества не се счита за бизнес комбинация. Бизнес 

комбинацията се отчита по метода на покупката съгласно изискванията на приложимите 

стандарти. Когато в отчетни периоди след придобиването на контрола в дъщерното 

дружество са закупени допълнителни дялове, увеличението на инвестицията се отчита по 

метода на покупката, а разликата между цената на придобиване и дела в придобитите 

разграничими активи, пасиви и потенциални задължения се отчита като репутация, която 

се преглежда незабавно за индикации за обезценка. В случай, че такива съществуват, 

възникналата репутация се обезценява.  

 



 

Петрол Холдинг АД 

 

 

 

48     |     Консолидирани финансови отчети към 31 декември 2008 година 

2.7. Репутация 

 

Положителната търговска репутация представлява превишението на цената на 

придобиване над дела на Групата в справедливите стойности на разграничимите активи, 

пасиви и потенциални задължения на придобитото дружество към датата на разменната 

операция и се отчита като актив. В случаите, когато цената на придобиване е по-ниска от 

придобитите от Групата нетни активи, придобиващият следва да преразгледа 

идентификацията и оценката на придобитите разграничими активи, пасиви и потенциални 

задължения и цената на бизнес комбинацията и да признае незабавно в отчета за доходите 

всяка остатъчна разлика след направеното преразглеждане на стойностите. 

 

След първоначалното й признаване, съгласно изискванията на МСФО 3 Бизнес комбинации, в 

сила за годишни периоди след 31 март 2004 година, положителната репутация не се 

амортизира. Извършва се преглед за обезценка в края на всеки отчетен период (виж също 

бележка 4). 

 

2.8. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки 

 
Приложението на МСФО изисква от Ръководство да направи някои счетоводни 

предположения и приблизителни счетоводни оценки при изготвяне на консолидираните 

финансови отчети, с цел определяне стойността на някои активи, пасиви, приходи и 

разходи. Те се извършват въз основа на най-добрата преценка на Ръководството, базирана 

на историческия опит и анализ на всички фактори, оказващи влияние при дадените 

обстоятелства към датата на изготвяне на консолидираните финансови отчети. 

Действителните резултати биха могли да се различават от представените в 

настоящите консолидирани финансови отчети. 

 

2.9. Грешки в предходни отчетни периоди 

 

Грешки от предходни периоди са пропуски, неточности или несъответствия в 

консолидираните финансовите отчети на Групата за предходни периоди, възникващи в 

резултат на пропусната или неправилно използвана надеждна информация. Това е 

информация, която е била налична към момента на одобрение за издаване на 

консолидираните финансови отчети или такава, за която се предполага, че е било възможно 

да бъде получена и използвана при изготвянето и представянето на тези отчети. Грешки 

от предходни периоди могат да възникнат при признаването, оценяването, представянето 

или оповестяването на елементи от консолидираните финансови отчети. Те се коригират 

ретроспективно като се преизчислява сравнителната информация или началните салда на 

активите, пасивите и капитала (в случаите, когато са възникнали през предходни периоди, 

за които не е представена информация във финансовите отчети). Корекцията се отразява 

в първите консолидирани финансови отчети одобрени за издаване след откриването им.  
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2.10. Промени в счетоводната политика 
 

Групата променя счетоводната си политика само тогава, когато подобна промяна се 

изисква от конкретен Стандарт или Разяснение или води до представяне в 

консолидираните финансови отчети на по-надеждна или по-уместна информация за ефекта 

от операциите, други събития или условия върху финансовото състояние, резултатите или 

паричните потоци. Промяната в счетоводната политика, произтичаща от първоначално 

прилагане на нов Стандарт или Разяснение се отразява в съответствие с преходните или 

заключителните разпоредби на конкретния Стандарт или Разяснение. Когато такива 

липсват или промените се правят доброволно, те се прилагат ретроспективно като се 

коригират началните салда на всеки засегнат елемент от капитала или другите 

сравнителни суми и като се приема, че новоприетата политика се е прилагала винаги. 
 

 

3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс и отчета за доходите 
 

3.1. Дълготрайни материални и нематериални активи 
 

Дълготрайните материални и нематериални активи се признават и първоначално се 

оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена, мита и невъзстановими 

данъци, както и всички преки разходи за привеждането на актива в работно състояние и на 

мястото за предвидената му от Ръководството употреба. Активите, придобити чрез 

бизнес комбинация се оценяват по справедлива стойност. След първоначалното им 

признаване дълготрайните материални и нематериални активи се отчитат по цена на 

придобиване, намалена с размера на начислената амортизация и евентуални загуби от 

обезценки (виж също бележка 3.3). 
 

Когато в дълготрайните материални активи се съдържат съществени компоненти с 

различна продължителност на полезен живот, тези компоненти се отчитат като 

самостоятелни активи. 
 

Последващи разходи, включително извършени за замяна на компонент от актива, се 

капитализират в стойността на актива, само ако отговарят на критериите за признаване 

на дълготраен актив. Балансовата стойност на заменените компоненти се отписва от 

стойността на актива в съответствие с изискванията на МСС 16 Имоти, машини, 
съоръжения и оборудване. Всички други последващи разходи се признават текущо в периода, 

през който са направени. 
 

Амортизациите се начисляват на база на определения полезен живот като последователно 

се прилага линейният метод. Определеният полезен живот на активите е, както следва: 
 

Полезен живот 2008 година 2007 година 
   

Административни, търговски и производствени  

сгради 

25, 40-60 и 80  

години 

25, 40-60 и 80  

години 

Машини, съоръжения и оборудване 2- 60 години 2- 60 години 

Самолети Challenger 600 и Challenger 604 10-30 години 10-30 години 

Други транспортни средства  4,5 и 10 години 4,5 и 10 години 

Офис обзавеждане 2-10 години 2-10 години 

Дълготрайни нематериални активи 2-20 години 2-20 години 

Състезателни права съгласно срока 

на договора 

съгласно срока 

на договора 
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3.1. Дълготрайни материални и нематериални активи (продължение) 
 

Начисляването на амортизацията започва от началото на месеца, следващ месеца, в 

който активът е наличен за употреба и се прекратява на по-ранната от: датата на 

класифицирането му като държан за продажба в съответствие с МСФО 5 Дълготрайни 
активи държани за продажба и преустановени дейности или датата на отписването му.  
 

Не се начисляват амортизации на земите, разходи за придобиване на дълготрайни активи и 

напълно амортизираните активи. 

 

3.2. Инвестиционни имоти 

 

Инвестиционен имот е имот, държан от Групата за получаване на приходи от наем или за 

увеличаване стойността на капитала, или и за двете. 
 

Инвестиционните имоти се оценяват по цена на придобиване, намалена с размера на 

начислената амортизация и евентуални загуби от обезценки (виж също бележка 3.3). 
 

Амортизациите на инвестиционните имоти се начисляват в отчета за доходите, като 

последователно се прилага линейният метод, на база определения им полезен живот, както 

следва: 
 

Полезен живот 2008 година 2007 година 
   

Административни и търговски сгради 25 години 25 години 

Машини, съоръжения и оборудване 2, 3 и 25 години 2, 3 и 25 години  

Офис обзавеждане 7 години 7 години 

 

3.3. Обезценка на дълготрайни материални, нематериални активи, инвестиционни 

имоти и репутация 

 

Към датата на изготвяне на консолидираните финансови отчети Ръководство прави 

преценка дали съществуват признаци за обезценка на дълготрайните материални и 

нематериални активи, инвестиционни имоти и репутация. В случай, че се установи, че 

такива признаци съществуват, се изготвя приблизителна оценка на възстановимата 

стойност на съответния актив. Когато не е възможно да се изчисли възстановимата 

стойност на отделния актив, Групата определя възстановимата стойност на обекта, 

генериращ парични потоци, към който активът принадлежи. 
 

Възстановимата стойност е по-високата сума от справедливата стойност, намалена с 

разходите по продажба на даден актив и стойността му в употреба. Когато 

възстановимата стойност на даден актив (или на обект генериращ парични постъпления) 

е по-ниска от балансовата му стойност, последната се намалява до размера на 

възстановимата стойност. Загубата от обезценка се признава веднага като разход в 

отчета за доходите, освен ако активът се отчита по преоценена стойност. В този случай 

загубата от обезценка се отразява като намаление на преоценъчния резерв (виж бележка 

3.1). 
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3.3. Обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, инвестиционни 

имоти и репутация (продължение) 

 

В случай на възстановяване на загуба от обезценка, балансовата стойност на актива (или 

на обекта генериращ парични постъпления) се увеличава до променената му възстановима 

стойност. Това увеличение не може да доведе до балансова стойност по-голяма от 

балансовата стойност, която би била определена при положение, че в предходни периоди не 

е била признавана загуба от обезценка за дадения актив. Възстановяването на загуба от 

обезценка се признава веднага като приход в отчета за доходите, освен ако активът се 

отчита по преоценена стойност, в който случай възстановяването на загубата от 

обезценка се отразява като увеличение на преоценъчния резерв.  

 

Загуба от обезценка се признава за обект, генериращ парични потоци, към който има 

разпределена репутация, само когато възстановимата стойност на обекта е по-ниска от 

балансовата му стойност. Загубата намалява балансовата стойност на активите в 

обекта, генериращ парични потоци, като първо се намалява стойността на репутацията и 

след това стойността на активите, включени в обекта, пропорционално на балансовите 

им стойности спрямо общата стойност на обекта. Загубата от обезценка на репутация 

не се възстановява. 

 

3.4. Дълготрайни активи, държани за продажба 

 

Дълготрайните активи се класифицират като държани за продажба, ако тяхната 

балансова стойност ще бъде възстановена, чрез продажба, а не чрез продължаваща 

употреба от Групата. Счита се, че тези критерии са изпълнени само тогава, когато 

продажбата е много вероятна и активът е разполагаем за продажба в настоящото си 

състояние. 

 

Дълготрайните активи, държани за продажба се оценяват по по-ниската от балансовата 

стойност и справедливата цена, намалена с разходите по продажбата. 

 

3.5. Материални запаси 

 

Материалните запаси са представени по по-ниската от цената на придобиване и нетната 

им реализуема стойност. Цената на придобиване включва покупната цена, транспортни 

разходи, митнически такси, акциз и други подобни. Нетната реализуема стойност е 

предполагаемата продажна цена, намалена с приблизителните разходи, необходими за 

осъществяване на продажбата. 

 

Продукцията се оценява текущо по себестойност, която се формира на база на основните 

производствени разходи. Последните включват всички преки променливи материални 

разходи и частта от непреките променливи и постоянни разходи, разпределени на база 

отработени часове в себестойността на фактически произведената продукция през 

периода, при спазване на принципа за нормален производствен капацитет. 

 

Незавършеното производство се установява чрез инвентаризация и се оценява въз основа 

на фактически извършените разходи, които формират себестойността на продукцията. 

 

При тяхното потребление, материалните запаси се оценяват по следните методи: 
 

Нефт Конкретно определена цена на доставката 

Горива и други стоки Средно претеглена цена  

Продукция Средно претеглена цена 

Материали Средно претеглена цена  
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3.6. Финансови инструменти 
 

Финансов инструмент е всеки договор, който поражда едновременно, както финансов 

актив в едно предприятие, така и финансов пасив или инструмент на собствения капитал в 

друго предприятие. 
 

Финансовите активи и пасиви се признават в консолидирания баланс, когато и само когато 

Групата стане страна по договорните условия на инструмента. Финансовите активи се 

отписват от консолидирания баланс, след като договорните права за получаването на 

парични потоци са изтекли или активите са прехвърлени и трансферът им отговаря на 

изискванията за отписване, съгласно изискванията на МСС 39 Финансови инструменти: 
признаване и оценяване. Финансовите пасиви се отписват от консолидирания баланс, 

когато и само когато са погасени – т.е. задължението, определено в договора е отпаднало, 

анулирано или срокът му е изтекъл. 
 

При първоначалното им признаване финансовите активи (пасиви) се оценяват по 

справедлива стойност и всички разходи по сделката, в резултат на която възникват 

финансовите активи (пасиви), с изключение на финансовите активи (пасиви), отчитани по 

справедлива стойност през отчета за доходите. 
 

За целите на последващото оценяване, в съответствие с изискванията на МСС 39 

Финансови инструменти: признаване и оценяване, Групата класифицира финансовите 

активи и пасиви в следните категории: финансови активи (пасиви), отчитани по 

справедлива стойност през отчета за доходите; предоставени кредити и вземания; 

финансови пасиви по амортизирана стойност. Групата не прилага тази класификация на 

активите и пасивите за целите на представянето им в баланса. Информация за 

съответните категории финансови инструменти, включени в обхвата на МСФО 7 

Финансови инструменти: признаване и оценяване, е оповестена в бележка 37. 

 
3.6.1. Финансови активи (пасиви), отчитани по справедлива стойност през отчета за 

доходите 

 

Финансов актив или пасив е класифициран като държан за търгуване, когато е придобит 

главно с намерение да бъде продаден или закупен обратно в близко бъдеще или е 

деривативен инструмент - например опционни и фючърсните контракти, сключени на 

международни борсови пазари. 

 

След първоначалното им признаване, финансовите активи, отчитани по справедлива 

стойност през отчета за доходите, се оценяват по справедлива стойност към датата на 

изготвянето на консолидираните финансови отчети, като всяка разлика до тази стойност 

се признава в отчета за доходите в периода, в който възниква. 

 

3.6.2. Предоставени кредити и вземания 
 

Предоставените кредити и вземанията са недеривативни финансови активи с фиксирани 

или определими срокове за уреждане, които не се котират на активен пазар. В баланса на 

Групата активите от тази категория са представени като вземания по лихвени заеми, 

търговски и други вземания и парични средства и еквиваленти. 
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Вземания по лихвени заеми, търговски и други вземания 

 

След първоначалното им признаване търговските вземания и вземанията по лихвени заеми 

се оценяват по амортизирана стойност, изчислена на база метода на ефективния лихвен 

процент, и намалена с евентуалната загуба от обезценка. Краткосрочните  вземания не се 

амортизират. Загубата от обезценка се начислява в случай, че съществуват обективни 

доказателства като например значителни финансови затруднения на длъжника, 

вероятност длъжникът да изпадне в ликвидация и други (виж също бележка 3.6.3). 

 
Парични средства и еквиваленти 
 

Паричните средства за целите на съставянето на отчета за паричния поток са паричните 

средства в брой и по банкови сметки, парите на път, с изключение на блокираните парични 

средства, по отношение на които Групата временно няма права за ползване и 

разпореждане. Парите на път представляват парични средства, инкасирани от 

търговските обекти към балансовата дата, но реално постъпващи по сметки на Групата в 

началото на следващия отчетен период. 

 
3.6.3. Обезценка на финансови активи  
 

Към датата на изготвяне на консолидираните финансови отчети Ръководството прави 

преценка дали съществуват обективни индикации за обезценка на всички финансови активи 

с изключение на финансовите активи отчитани по справедлива стойност през отчета за 

доходите. Финансов актив се счита за обезценен само тогава, когато съществуват 

обективни доказателства, че в резултат на едно или повече събития, настъпили след 

първоначалното му признаване, очакваните парични потоци са намалели.  

 

Загубата от обезценка на предоставените кредити и вземания, отчитани по 

амортизирана стойност, се изчислява като разлика между балансовата стойност и 

настояща стойност на бъдещите парични потоци, дисконтирани с първоначалния 

ефективен лихвен процент. Загубата от обезценка се признава в отчета за доходите. Тя 

се възстановява, ако последващото увеличение на възстановимата стойност може 

обективно да бъде обвързано с настъпване на събитие след датата, на която е била 

призната обезценката. 

 
3.6.4. Финансови пасиви по амортизирана стойност 

 

След първоначалното им признаване Групата оценява всички финансови пасиви по 

амортизирана стойност с изключение на: финансовите пасиви, отчитани по справедлива 

стойност през отчета за доходите; финансовите пасиви, възникнали, когато 

прехвърлянето на актив не отговаря на условията за отписване; договори за финансова 

гаранция, ангажименти за предоставяне на кредит с лихвен процент, по-нисък от пазарния. 

В баланса на Групата тези пасиви са представени като търговски и други задължения и 

задължения по лихвени заеми. 

 

Търговски и други задължения 
 
Търговските и други задължения възникват в резултат на получени стоки или услуги. 

Краткосрочните задължения не се амортизират. 
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Лихвени заеми 
 

Лихвените заеми се признават първоначално по справедлива цена, формирана от 

получените парични постъпления, намалени с присъщите разходи по транзакцията. След 

първоначалното им признаване, лихвените заеми се оценяват по амортизирана стойност, 

като всяка разлика между първоначалната стойност и стойността на падеж се отчита в 

отчета за доходите за периода на ползване на заема на база метода на ефективния лихвен 

процент. Получените лихвени заеми, при възникването на които не са извършени разходи 

свързани с транзакцията, не се амортизират. По същия начин се третират получените 

банкови овърдрафти, при които получателят има право многократно да усвоява или 

погасява заема в рамките на предварително договорения лимит.  

 

Финансовите разходи, в това число и директните разходи по привличането на заема, се 

включват в отчета за доходите по метода на начислението на база на ефективния лихвен 

процент, с изключение на транзакционните разходи по банкови овърдрафти, които се 

признават в отчета за доходите на линейна база за периода, за който е договорен 

овърдрафтът. 

 

Лихвените заеми се класифицират като краткосрочни, когато следва да бъдат уредени в 

рамките на дванадесет месеца от датата на баланса. 

 

3.6.5. Основен капитал  
 
Основният капитал е капиталът на Дружеството-майка, представен по историческа цена 

към датата на регистрирането му. 

 

3.7. Задължения за обезщетения на наети лица при пенсиониране 

 

Правителството на Република България носи отговорността за осигуряването на пенсии 

по планове за дефинирани пенсионни вноски. Разходите по ангажимента на Групата да 

превежда вноски по тези планове се признават в отчета за доходите в периода на тяхното 

възникване. 

 

Съгласно Кодекса на труда, Групата има задължение за изплащане на обезщетения на 

служителите при тяхното пенсиониране, определени на база на трудовия им стаж, 

възрастта и категорията труд. В съответствие с изискванията МСС 19 Доходи на наети 
лица, Групата признава като задължение настоящата стойност на обезщетенията. Всички 

актюерски печалби и загуби и разходи за минал трудов стаж се признават незабавно в 

отчета за доходите. 
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3.8. Данък върху дохода  
 

Данъкът върху дохода включва текущия данък върху печалбата и отсрочените данъци. 
 

Текущият данък се определя чрез сбор на текущия данък на всяко едно дружество в Групата 

въз основа на облагаемата (данъчна) печалба за периода, посочена в индивидуалните 

данъчни декларации на Дружеството-майка и всяко едно от дъщерните дружества, като се 

прилага ефективната данъчна ставка съгласно данъчното законодателство към датата на 

финансовите отчети. Отсрочените данъци са сумите на дължимите (възстановими) 

данъци върху печалбата за бъдещи периоди по отношение на облагаемите (намаляеми) 

временни разлики. Временните разлики са разликите между отчетната стойност на един 

актив или пасив в баланса и неговата данъчна основа. Отсрочените данъци върху 

печалбата се изчисляват чрез прилагането на балансовия пасивен метод. Отсрочените 

данъчни пасиви се изчисляват за всички облагаеми временни разлики, докато отсрочените 

данъчни активи за намаляемите временни разлики се признават, само ако има вероятност 

за тяхното обратно проявление и ако Групата ще е в състояние в бъдеще да генерира 

достатъчно печалба, от която те да могат да бъдат приспаднати. 
 

Отсрочените данъчни активи и пасиви се изчисляват като се прилага предполагаемата 

данъчна ставка за периода, в който те ще се реализират или погасят, съгласно 

информацията, с която Групата разполага към момента на съставяне на финансовите 

отчети. Отсрочените данъци се признават в отчета за доходите, освен в случаите, 

когато възникват във връзка с балансово перо, което се отразява директно в собствения 

капитал. В този случай и отложеният данък се посочва директно за сметка на това перо (в 

капитала), без да намира отражение в отчета за доходите. 
 

Въпреки че облагането на доходи в България не се извършва на консолидирана база, Групата 

е възприела политиката да начислява отсрочени данъчни активи (пасиви) върху всички 

данъчни временни разлики, възникнали в резултат на елиминация на вътрешногрупови 

нереализирани печалби от продажби на дълготрайни активи, които се третират като 

времеви разлики. Обратното проявление на тези временни разлики се изразява в 

последващи корекции на разходите за амортизация в придобиващото дружество или при 

излизане на съответните активи извън Групата, когато тези надценки се реализират за 

Групата. 
 

Към датата на съставяне на консолидираните финансови отчети, Групата преразглежда 

текущата стойност на отсрочените данъчни активи и намалява тяхната стойност ако 

прецени, че в бъдеще няма да генерира достатъчно печалба, от която те да бъдат 

приспаднати.  
 

Отсрочените данъчни активи и пасиви се представят нетно, ако подлежат на единен 

режим на облагане. 
 

Съгласно действащото за 2008 и 2007 година данъчно законодателство, данъчната ставка, 

която се прилага при изчисляване на текущите данъчни задължения на Групата е 10%. При 

изчислението на отсрочените данъчни активи и пасиви към 31 декември 2008 година е 

използвана данъчна ставка 10%.  



 

Петрол Холдинг АД 

 

 

 

56     |     Консолидирани финансови отчети към 31 декември 2008 година 

3.9. Признаване на приходи и разходи 

 

3.9.1. Приходи от и разходи за лихви 
 

Приходите от и разходите за лихви се начисляват в отчета за доходите за всички 

инструменти, оценявани по амортизирана стойност чрез използване метода на 

ефективния лихвен процент. 

 

Методът на ефективния лихвен процент е метод за изчисление на амортизираната 

стойност на един финансов актив или пасив и за разпределение на прихода от или разхода 

за лихви през съответния период. Ефективният лихвен процент е този, при който се 

дисконтират очакваните бъдещи парични плащания или постъпления по време на живота на 

финансовия инструмент, или при определени случаи за по-кратък период, към нетната 

балансова стойност на финансовия актив или пасив. При изчислението на ефективния 

лихвен процент Групата преценява паричните потоци, като взема предвид всички 

договорни условия на финансовия инструмент, но без да включва потенциални бъдещи 

кредитни загуби от обезценка. Изчислението включва такси, транзакционни разходи, 

премии или отстъпки, платени или получени между страните на договора, които са 

неразделна част от ефективния лихвен процент. 

 

3.9.2. Приходи и разходи за такси и комисионни 
 

Таксите и комисионните се признават на принципа на начисляването, след като се извърши 

съответната услуга. Приходите от комисионни за теглене на парични средства в брой и 

при внасяне на парични средства, както и текущите напомнителни такси за забавени 

плащания, начислени в съответствие с изискванията на договорите, се признават при 

извършване на съответната транзакция.  

 

3.9.3. Приходи от продажба на стоки, услуги и други приходи 
 

Приходите и разходите се начисляват в момента на тяхното възникване, независимо от 

момента на паричните постъпления и плащания. Отчитането им се извършва при спазване 

на изискването за причинна и стойностна връзка между тях. 

 

Приходите се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежащото на 

получаване възнаграждение, намалено със сумата на всички предоставени отстъпки и 

включват брутните потоци от икономически ползи получени от и дължими на Групата. 

Сумите, събрани от името на трети страни, като данъци върху продажбите, какъвто е 

данъкът върху добавената стойност, се изключват от приходите. Приходите от продажби 

на горива се представят брутно с дължимия акциз, който се счита за неделима част от 

цената на стоката.  

 

Приходите от продажба на стоки и продукция се признават, когато: 

 Значителните рискове и ползи от собствеността върху стоките или продукцията са 

прехвърлени на купувача;  

 Групата не е запазила продължаващо участие и ефективен контрол върху управлението 

на продадените стоки (продукция);  

 Вероятно е в резултат на сделката Групата да получи икономически изгоди; 

 Приходите и разходите пряко свързани със сделката могат да бъдат надеждно 

оценени.  
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3.9.3. Приходи от продажба на стоки, услуги и други приходи (продължение) 
 

Когато резултатът от сделката за предоставяне на услуга може да бъде надеждно оценен, 

приходът се признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на 

баланса. В случаите, когато резултатът не може да бъде надеждно оценен, приходът се 

признава само дотолкова, доколкото направените разходи са възстановими.  

 

Печалбата (загубата) от продажбата на дълготрайни материални и нематериални активи 

и материали се представя като други приходи (разходи). 

 

3.10. Лизинг 

 

3.10.1. Финансов лизинг 
 

Финансов лизинг е лизингов договор, който прехвърля по същество всички рискове и изгоди, 

произтичащи от собствеността върху актив. 

 

Активите, придобити чрез финансов лизинг, се признават по по-ниската от тяхната 

справедлива стойност към датата на придобиване или настоящата стойност на 

минималните лизингови плащания. Първоначалните преки разходи, извършени от 

лизингополучателя, се включват в стойността на актива. Съществуващото задължение 

към лизингодателя се представя в баланса на Дружеството като задължение по финансов 

лизинг.  

 

Лизинговите плащания се разделят между лихвени плащания и плащания по главница, така 

че да се получи постоянен лихвен процент върху остатъчното задължение по лизинга. 

 

Финансовият лизинг поражда амортизационен разход за амортизируемите активи, както и 

финансов разход за всеки отчетен период. Амортизационната политика по отношение на 

амортизируемите наети активи е съобразена с тази по отношение на собствените 

амортизируеми активи. 

 

За целите на представянето на финансовите инструменти по категории, определени в 

съответствие с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване, задълженията 

по финансов лизинг се класифицират в категорията финансови пасиви по амортизирана 

стойност. 

 
3.10.2. Оперативен лизинг 
 

Разходите за наети активи по договори за оперативен лизинг се признават в отчета за 

доходите на линейна база за срока на договора.  

 

Приходите, реализирани от отдадени по договори за оперативен лизинг активи се 

признават в отчета за доходите на линейна база за срока на договора. Първоначалните 

разходи, пряко свързани със сключването на лизинговия договор, се капитализират в 

стойността на актива и се признават като разход на линейна база за срока на лизинговия 

договор. 
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3.10.3. Продажба с обратен лизинг 
 

Сделката за продажба с обратен лизинг е свързана с продажбата на актив и обратното 

наемане на същия актив. Счетоводното третиране на продажба с обратен лизинг зависи 

от вида на съответния лизингов договор и от същността на сделката. 

 

Ако обратният лизинг е финансов лизинг, сделката е средство за предоставяне на 

финансиране от лизингодателя на лизингополучателя, като активът се явява обезпечение. 

Ако съгласно условията на договора за финансов лизинг няма промяна в правата за 

използване на актива от продавача/лизингополучателя преди и след сделката, то тя е 

извън обхвата на МСС 17 Лизинги и по същество представлява финансиране. В този случай, 

получените постъпления от сделката се представят като задължения по лихвени заеми в 

баланса на Дружеството, а извършените от лизингополучателя преки разходи по сделката 

се разсрочват за периода на лизинговия договор. 

 

3.11. Отчитане по сегменти 

 

Информацията по оперативни сегменти в настоящите консолидирани финансови отчети е 

представена по начин аналогичен на оперативните отчети, предоставяни на 

Ръководството на Групата, на основата, на които се вземат решения относно ресурсите, 

които да бъдат разпределени на сегмента и се оценяват резултатите от дейността му. 

 

 

4. Критични счетоводни преценки и основни източници на несигурност при извършване 

на счетоводни оценки 

 

В процеса на прилагането на възприетата счетоводна политика Ръководството извършва 

преценки (извън счетоводните оценки оповестени в бележка 2.8), които оказват 

значителен ефект върху настоящите консолидирани финансови отчети. Такива преценки, 

по дефиниция, е възможно да се отклоняват от действителните резултати. Поради своята 

същност те подлежат на постоянен преглед и актуализация и включват исторически опит 

и други фактори, включително очаквания на бъдещи събития, които Ръководството вярва, 

че са разумни при настоящите обстоятелства. Критична счетоводна преценка, която 

съдържа значителен риск за съществени корекции върху балансовата стойност на 

активите и пасивите през следващи отчетни периоди е прегледът за обезценка на 

репутацията, възникнала при бизнес комбинация. 

 

Както е оповестено в бележки 2.7 и 3.3, положителната репутация не се амортизира, а се 

преглежда за обезценка на годишна база (към 31 декември), както и винаги, когато се 

идентифицира наличието на индикации за обезценка.   

 

Прегледът за обезценка на балансовата стойност на репутацията, възникнала при 

придобиването на Балнеохотел Поморие АД през 2006 година, е базиран на метода на 

дисконтираните нетни парични потоци. МСС 36 Обезценка на активи изисква 

възникналата репутация да бъде разпределена към единици, генериращи парични потоци. За 

целите на теста репутацията е разпределена към дълготрайните активи на дъщерното 

дружество, представляващи хотелски комплекс. Методът на дисконтираните нетни 

парични потоци се базира на прогнозни нетни парични потоци, съгласно най-актуалната 

одобрена прогноза за петгодишен период след датата на баланса. Нетните парични 

потоци са изчислени като е приложен метода на свободните парични потоци. Нетните 

парични потоци след изтичането на петгодишния период се приемат за константни и са 

изчислени чрез използване на метода на ”вечната рента”. Използваната норма на 

дисконтиране 10%, е изчислена като средно претеглена цена на капитала на дъщерното 

дружество. 
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4. Критични счетоводни преценки и основни източници на несигурност при извършване 

на счетоводни оценки (продължение) 

 

Прегледът за обезценка на положителната репутация, възникнала при придобиването на 

БПИ ЕООД през предходни отчетни периоди, е базиран на детайлното изчисление, 

изготвено към 31 декември 2006 година. МСС 36 позволява да се приложи подобен подход, 

тогава когато активите и пасивите, съставляващи единицата, генерираща парични 

потоци, не са се променили значително от последното изчисление, през текущия период не 

са настъпили събития и обстоятелства, които биха повлияли негативно и съществува 

минимална вероятност при текущо изчисление на възстановимата стойност тя да е по-

ниска от текущата балансова стойност на единицата. 

 

В резултат на извършените прегледи към 31 декември 2008 година, Ръководството не е 

идентифицирало индикации за обезценка на положителната репутация.  

 
 
5. Промени в МСФО  

 

Посочените по-долу МСФО, промени в МСФО и разяснения, са приети от СМСС и КРМСФО 

към датата, на която финансовите отчети са одобрени за издаване, но влизат в сила за 

годишни периоди започващи на или след 1 юли 2008 година. 

 

5.1.  Стандарти и разяснения, одобрени от Комисията към датата на финансовите 
отчети 

 
Стандарт или разяснение, дата на влизане в сила Име на стандарта или разяснението 

Изменение на МСФО 1, в сила за годишни 

периоди започващи на или след 1 януари 2009 

година 

Прилагане за първи път на 

Международните стандарти за 

финансово отчитане 

Изменение на МСФО 2, в сила за годишни 

периоди започващи на или след 1 януари 2009 

година 

Плащане на базата на акции: условия за 

получаване на права и анулиране 

МСФО 8, в сила за годишни периоди 

започващи на или след 1 януари 2009 година 

Оперативни сегменти 

КРМСФО 13, в сила за годишни периоди 

започващи на или след 1 юли 2008 година 

Програми за клиентска лоялност 

МСС 1 (Ревизиран), в сила за годишни периоди 

започващи на или след 1 януари 2009 година 

Представяне на финансови отчети 

МСС 23 (Ревизиран), в сила за годишни 

периоди започващи на или след 1 януари 2009 

година 

Разходи по заеми 

Изменение на МСС 27, в сила за годишни 

периоди започващи на или след 1 януари 2009 

година 

Консолидирани и индивидуални финансови 

отчети 

Изменение на МСС 32, в сила за годишни 

периоди започващи на или след 1 януари 2009 

година 

Финансови инструменти: представяне 

Подобрения на МСФО 2008, приложими за 

годишни периоди започващи на или след 1 

януари 2009 година 

Засягат поясненията, представянето, 

признаването или принципите на 

оценяване, изложени в МСФО 5, 7, МСС 1, 

7, 16, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 38, 

39, 40, 41 
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5.2.  Стандарти и разяснения, които не са одобрени от Комисията към датата на 

финансовите отчети 

 

Стандарт или разяснение, дата на влизане в 

сила 

Име на стандарта или разяснението 

МСФО 1 (Ревизиран), в сила за годишни 

периоди започващи на или след 1 юли 2009 

година 

Прилагане за първи път на 

Международните стандарти за финансово 

отчитане 

МСФО 3 (Ревизиран), и свързани с това 

промени в МСС 27, МСС 28 и МСС 31, в сила 

за годишни периоди започващи на или след 1 

юли 2009 година 

Бизнес комбинации 

Изменения на МСФО 7, в сила за годишни 

периоди започващи на или след 1 януари 

2009 година 

Финансови инструменти: оповестяване 

КРМСФО 12, в сила за годишни периоди 

започващи на или след 1 януари 2008 година 

Концесионни споразумения за услуги 

КРМСФО 15, в сила за годишни периоди 

започващи на или след 1 януари 2009 година 

Договори за изграждане на недвижими 

имоти 

КРМСФО 16, в сила за годишни периоди 

започващи на или след 1 октомври 2008 

година 

Хеджиране на нетна инвестиция в 

чуждестранна дейност 

КРМСФО 17, в сила за годишни периоди 

започващи на или след 1 юли 2009 година 

Разпределяне на непарични активи на 

собствениците 

КРМСФО 18, приложим за годишни периоди 

започващи на или след 1 юли 2009 година 

Прехвърляне на активи от клиенти   

Изменение на МСС 39, в сила за годишни 

периоди започващи на или след 1 юли 2008 

година 

Финансови инструменти: признаване и 

оценяване, относно рекласификация на 

активи, дата на влизане в сила и преходни 

разпоредби 

Изменение на МСС 39, в сила за годишни 

периоди започващи на или след 1 юли 2009 

година 

Финансови инструменти: признаване и 

оценяване, относно допустими хеджирани 

инструменти 

 

Повечето от стандартите и разясненията, посочени по-горе не са приложими за 

дейността на Групата, поради което няма да окажат влияние върху финансовите отчети. 

Приложението на измененията на МСС 1 Представяне на финансови отчети ще доведе до 

промяна в наименованията и представянето във финансовите отчети - предимно в отчета 

за доходите и отчета за собствения капитал. Възприемането на изменението на МСС 23 

Разходи по заеми ще има ефект върху признаването на разходите за лихви, тъй като 

разходите, пряко отнасящи се към придобиването или изграждането на актив, ще бъдат 

капитализирани в стойността му. Измененията на МСС 40 Инвестиционни имоти водят до 

първоначално класифициране като инвестиционни имоти на имоти в процес на изграждане с 

цел бъдещо използване като инвестиционни имоти. 
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6. Отчитане по сегменти 

 

На база на оперативните отчети, представяни на Ръководството на Група, служещи като 

основа при вземането на стратегически решения, Групата е идентифицирала следните 

оперативни сегменти: 

 

 Горива на едро - продажба на едро в страната на петролни продукти в петролни 

бази, собственост на Групата; бункероване на горива извън територията на 

страната;  

 

 Горива на дребно - продажба на дребно на петролни и непетролни продукти във 

верига бензиностанции, собственост на Групата; 

 

 Производство - производство и продажба на електроенергия чрез 

водноелектрическа централа; бутилиране на минерална вода, производство на 

безалкохолни напитки и търговия с тях; 

 

 Услуги - транспорт на горива със собствени и наети транспортни средства; 

сервизно обслужване на бензиностанции и принадлежащи към тях обекти за 

търговия и услуги, строителство, доставка и монтаж на оборудване и съоръжения; 

изграждане, използване, поддържане и опериране със сателитни далекосъобщителни 

мрежи и информационни системи и предоставяне на услуги чрез тях; опериране на 

единна система за обслужване и авторизация на плащане на стоки и услуги чрез 

използване на разплащателни карти в страната; юридически услуги и консултации, 

обучение и подготовка на кадри; хотелиерска и ресторантьорска дейност и 

предоставяне и организация на туристически услуги и други. 
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6. Отчитане по сегменти (продължение) 

 

Информацията по оперативни сегменти, предоставяна на Ръководството на Групата за годините завършващи на 31 декември 2008 и 2007 

е както следва: 

 

31 декември 2008 година Горива на 

едро 

Горива на 

дребно 

Производство Услуги Всички други 

сегменти 

Общо 

за Групата 
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
       

Общо приходи на сегмента 1,264,447 972,779 3,771 68,177 25,391 2,334,565 

Приходи от вътрешно групови продажби 451,293 4,622 89 27,564 15,231 498,799 

Приходи от външни клиенти 813,154 968,157 3,682 40,613 10,160 1,835,766 
       

Коригиран EBITDA 180,221 265,826 540 502 (13,552) 433,537 
       

Разходи за амортизация 2,489 12,226 624 17,258 2,897 35,494 

Разходи за обезценка  3,273 17,983 98 1,353 970 23,677 

 

 

31 декември 2007 година Горива на 

едро 

Горива на 

дребно 

Производство Услуги Всички други 

сегменти 

Общо 

за Групата 
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
       

Общо приходи на сегмента 718,360 784,360 2,832 58,586 15,202 1,579,340 

Приходи от вътрешно групови продажби    76,271      4,413    256    29,070    13,859 123,869 

Приходи от външни клиенти 642,089 779,947 2,576 29,516 1,343 1,455,471 
       

Коригиран EBITDA 37,681 18,509 (20) 2,311 (10,546) 47,935 
       

Разходи за амортизация 2,713 10,379 645 11,597 2,421 27,755 

Разходи за обезценка  2,115 6,516 18 1,521 282 10,452 
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6. Отчитане по сегменти (продължение) 

 

Политиките по признаването на приходите от вътрешногрупови продажби и от продажби към 

външни клиенти за целите на отчитането по оперативни сегменти не се различават от 

възприетите от Групата счетоводни политики за признаване на приходи в консолидирания 

отчет за доходите. 

 

Ръководството на Групата оценява резултатите от дейността на оперативните сегменти 

на основата на коригирания показател EBITDA
13

. При изчисляването на коригирания показател 

EBITDA не се взема предвид ефекта от обезценка на активи. 

 

Равнение между коригирания показател EBITDA и печалбата преди данъци е представено в 

следващата таблица: 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Коригиран показател EBITDA от сегментите на 

отчитане 

 

447,089 58,481 

Коригиран показател EBITDA от всички други сегменти (13,552) (10,546) 

Разходи за амортизация (35,494) (27,755) 

Разходи за обезценка  (23,677) (10,452) 

Финансови разходи, нетно (145,908) (70,483) 

Дял от печалбата (загубата) на асоциирани дружества    (1,103)         513 
   

Печалба преди данъци 227,355 (60,242) 

 

През 2008 година, приходи в размер на 488,827 хил. лв. са реализирани от сделки с един купувач. 

Приходите от тези сделки са отразени в сегменти Горива на едро и Горива на дребно и 

представляват съответно 34% и 19% от приходите към външни клиенти на посочените 

сегменти. Високата концентрация на приходите от продажби към един клиент е в резултат 

на сделките по продажба на част от дълготрайните активи на Групата (виж също бележка 

8). 

                                                           
13

 EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation and amortization) – финансов резултат преди нетни финансови разходи, данъци и 

амортизация. 
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7. Приходи от продажби 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Приходи от продажби на стоки 1,353,535 1,369,819 

Приходи от продажби на услуги 76,487 73,836 

Приходи от продажба на продукция        3,836        2,741 
   

Общо 1,433,858 1,446,396 

 

Приходите от продажба на услуги за 2008 година включват начислено възнаграждение по 

търговски договор в размер на 31,542 хил. лв. (24,960 хил. щатски долара), признати на база на 

сключено през март 2008 година допълнително споразумение към дългосрочен договор с 

Лукойл България ЕООД (Контрагента). По силата на това споразумение, Дружеството-майка 

се задължава да осигури извършването на определени правни и търговски действия от 

страна на негови дъщерни дружества. След изпълнение на поетите ангажименти, Групата 

отчита приход от възнаграждение, респективно търговско вземане, което е прихванато 

изцяло със задължение по получен търговски заем от Контрагента (виж също бележка 28). 

 

Приходите от продажби на стоки се състоят от: 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Горива 1,316,926 1,324,126 

Масла и други стоки      36,609      45,693 
   

Общо 1,353,535 1,369,819 

 

 

8. Други приходи 
 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Печалба от продажба на дълготрайни активи и  

материали, в т. ч. 391,614 

 

665 
Приходи от продажба на дълготрайни активи 
 и материали 461,098 

 
1,548 

Отчетна стойност на продадени дълготрайни активи 
и материали (54,648) 

 
(883) 

Разходи по продажба (14,836) - 
Приходи от неустойки 6,627 641 

Излишъци на активи 840 983 

Обезщетения от застрахователи 670 292 

Напомнителни такси 559 806 

Отписани задължения - 4,800 

Други      1,598    888 
   

Общо  401,908 9,075 
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8. Други приходи (продължение) 

 

През март 2008 година е подписано предварително споразумение с Лукойл България ЕООД за 

продажбата на 75 бензиностанции и 1 петролна база. Продажбата на петролната база, с 

балансова стойност 8,166 хил. лв., е осъществена през месец април 2008 година, като 

продажната цена е в размер на 158,227 хил. лв. През текущата година Групата продава 

наличното оборудване във всичките 75 бензиностанции и прехвърля правото на собственост 

върху земята и сградите на 70 от тях. Общата балансова стойност на продадените активи 

от мрежата за дистрибуция на дребно възлиза на 45,106 хил. лв., а общата им продажна цена е 

в размер на 298,998 хил. лв. В сумата на разходите, свързани с продажба на дълготрайни 

активи са включени 8,200 хил. лв., представляващи адвокатски възнаграждения и 3,500 хил. лв., 

представляващи целеви възнаграждения на ръководния персонал.  

 

През месец юни 2008 година Ръководството на Групата взема решение за продажбата на 105 

нерентабилни бензиностанции. До края на 2008 година 25 от тях са продадени, като в 

резултат на това в консолидираните финансови отчети са признати приходи от продажба на 

дълготрайни активи в размер на 1,232 хил. лв. Непродадените към края на 2008 година 

търговски обекти са представени в настоящия консолидиран финансов отчет като 

дълготрайни активи държани за продажба (виж също бележка 26). 

 

Приходите от неустойки са признати в съответствие със сключено през март 2008 година 

допълнително споразумение към договор за доставка на горива от 2005 година (виж също 

бележка 22). Начислените неустойки са изцяло постъпили в Групата в рамките на текущата 

година. 

 

Приходите от отписани задължения през 2007 година възникват в резултат на коригиране на 

размера на търговските задължения към Лукойл България ЕООД, на базата на подписан анекс 

с който се уреждат разчетите по прекратен договор за доставка на горива към 31 декември 

2007 година. 

 

 

9. Балансова стойност на продадени стоки 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Горива 1,214,716 1,242,223 

Масла и други стоки      27,536      37,849 
   

Общо 1,242,252 1,280,072 
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10. Разходи за материали 
 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 

   
Горива и смазочни материали 7,948 5,625 

Електроенергия и отопление 4,524 4,028 

Дребен инвентар 2,829 1,763 

Резервни части 2,233 2,342 

Офис консумативи 1,135 1,360 

Рекламни материали 975 1,331 

Основни суровини и материали за производство 943 941 

Вода 583 409 

Работно облекло 426 492 

Други    2,147   1,159 

   
Общо 23,743 19,450 

 

 

11. Разходи за външни услуги 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Такси и комисионни 18,646 13,122 

Транспортни разходи 7,501 5,166 

Ремонт и поддръжка 6,846 4,869 

Реклама 4,823 3,703 

Консултации 4,054 3,357 

Застраховки 3,564 3,152 

Наеми 3,107 1,663 

Комуникации 2,490 2,809 

Инкасо 1,208 1,444 

Строителство чрез подизпълнители 989 - 

Сателитни сегменти 779 950 

Отпечатване 434 423 

Охрана 381 415 

Други разходи   3,662   2,553 
   

Общо  58,484 43,626 
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12. Разходи за персонала 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Възнаграждения 47,347 40,363 

Социални осигуровки и надбавки   9,371   9,024 
   

Общо 56,718 49,387 

 

 

13. Разходи за обезценка 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Репутация 17,983 1,793 

Дълготрайни активи и материални запаси    3,315       133 

Търговски и други вземания и предоставени заеми   2,379   8,526 
   

Общо 23,677 10,452 

 

Разходите за обезценка на репутация за 2008 и 2007 година включват обезценка на 

репутация в размер съответно на 17,983 хил. лв. и 1,793 хил. лв., възникнала при придобиване 

на допълнителен малцинствен дял респективно 3.57% и 0.42% от акциите на дъщерното 

дружество Петрол АД.  

 

Към 31 декември 2008 година, след преценка на състоянието и перспективата за използване 

на част от наличната терминална техника на дъщерното дружество ТрансКарт АД е 

извършена обезценка на дълготрайни активи в размер на 371 хил. лв. През текущата и 

предходната година е призната загуба от обезценка на състезателни права в размер 

съответно на 161 хил. лв. и 129 хил. лв. Разходите за обезценка на материални запаси през 

текущата година включват 2,739 хил. лв. обезценка на горива и 24 хил. лв. обезценка на 

нереализирана продукция до тяхната нетната реализуема стойност в края на годината. 
 

Разходите за обезценка на търговски и други вземания през текущата година включват 

обезценка на търговски вземания в размер на 1,074 хил. лв. В резултат от обявяване в 

несъстоятелност и последвалия процес по ликвидация на инвестиционен посредник, при 

който Групата има открита позиция в деривативни финансови инструменти, парични 

средства по маржин-депозити в размер на 98 хил. лв., както и деривативни вземания в размер 

на 225 хил. лв. са напълно обезценени. Разходите за обезценка на предоставени заеми, 

начислени през текущия период, включват основно разходи за обезценка на вземания по 

кредити, отпуснати на картодържатели в размер на 982 хил. лв. 

 

Разходите за обезценка на търговски вземания и предоставени заеми през предходната 

година са представени нетно от възстановена обезценка в размер на 448 хил. лв. Разходите 

за обезценка на вземания през 2007 година са формирани от разходи за обезценка на вземане 

в размер на 4,723 хил. лв. за извършени разноски (държавни такси и адвокатски хонорари) по 

съдебен спор с Контрагент, обезценка на невъзстановими вземания от клиенти в размер на 

2,146 хил. лв. и обезценка на съдебни вземания 67 хил. лв. Разходите за обезценка на 

предоставени заеми, начислени през 2007 година, включват основно разходи за обезценка на 

вземания по кредити, отпуснати на картодържатели и възстановена обезценка на вземания, 

придобити чрез цесия в размер съответно на 1,903 хил. лв. и 333 хил. лв.  
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14. Други разходи 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Брак, липси и отписани активи 5,193 6,157 

Данъци (еднократни, местни и други) 3,979 3,400 

Загуба от ликвидация на дълготрайни активи, в т. ч. 2,651 190 
Приходи от ликвидация на дълготрайни активи (49) (247) 
Бракувани дълготрайни активи 2,700 437 

Глоби и неустойки 2,401 1,246 

Командировки 2,353 1,414 

Отписани вземания 1,997 - 

Представителни разходи и спонсорство 1,267 1,524 

Други   1,191   1,070 
   

Общо 21,032 15,001 

 

 

15. Финансови приходи и разходи 

 
 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Финансови приходи   
   

Лихви по предоставени кредити на картодържатели 4,533 4,162 

Лихви по предоставени търговски заеми 1,478 1,154 

Лихви по търговски вземания 952 5,779 

Други лихви 2,042 462 
   

Печалба от продажба на дял от дъщерно дружество, в т.ч. - 12,105 
Приходи от продажба - 17,018 
Отчетна стойност на дела на Групата  
в нетните активи на дъщерното дружество - 

 
(4,913) 

   

Положителни валутни разлики, нетно 7,301 3,320 
   

Печалба от обратно изкупени облигации 11,278 - 
   

Други финансови приходи          232             - 
   

Общо      27,816   26,982 
   

Финансови разходи   
   

Лихви по облигационни заеми  (19,286) (21,002) 

Лихви по банкови заеми и финансов лизинг (14,357) (14,834) 

Лихви по обратен лизинг (3,048) - 

Лихви по получени търговски заеми (523) (5,835) 

Лихви по търговски и други задължения (23) (94) 
   

Загуба от операции с деривативи, в т.ч. (133,258) (52,989) 
Загуба от сделки (140,019) (46,553) 
Преоценки по справедлива стойност, нетно  6,761 (6,436) 

   

Загуба от продажба на асоциирано дружество, в т.ч. (3) - 
Приходи от продажба 17 - 
Отчетна стойност на инвестицията (20) - 

   

Банкови такси, комисионни и други финансови разходи     (3,226)   (2,711) 
   

Общо (173,724) (97,465) 
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15. Финансови приходи и разходи (продължение) 

 

Загубата от сделки с деривативи в размер съответно на 140,019 хил. лв. и 46,553 хил. лв. за 

2008 и 2007 година е реализирана при затваряне на позиции по сключени стандартизирани 

стокови (нефт, бензин) и финансови фючърсни и опционни контракти на борсите NYMEX, ICE 

Futures-London, CME. 

 

През 2008 година Групата изкупува обратно облигации, издадени от дъщерното дружество 

Петрол АД (виж също бележка 28) с номинал 19,449 хил. евро на цена от 13,727 хил. евро. В 

резултат на сделките по обратно изкупуване на облигации през 2008 година Групата е 

реализирала печалба в размер на 11,278 хил. лв. 

 

През 2007 година Групата се освобождава от миноритарен дял в дъщерното дружество 

Петрол АД в размер на 3.07%, чрез продажба на акции на Българската Фондова Борса (БФБ). В 

резултат на сделките е отчетена печалба в размер съответно на 11,524 хил. лв., формирана 

като разлика между постъпленията по сделката и съответния дял на Групата от нетните 

активи на дъщерното дружество. През предходната година чрез сделки осъществени на БФБ 

Групата продава и 8.32% от акциите на дъщерното дружество ТрансКарт АД като реализира 

печалба в размер на 581 хил. лв.  

 

През 2008 година Групата продава участието си от 34% в капитала на асоциираното 

дружество Спортелит АД. В резултат на продажбата е реализирана загуба в размер на 3 хил. 

лв.  
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16. Данъчно облагане 

 

Разходът за данък включва сумата на текущите разходи за данъци върху печалбата и 

отсрочените разходи за данъци върху печалбата съгласно изискванията на МСС 12 Данъци 
върху дохода. 
 
 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 

(преизчислен) 
   

Текущ разход за данък 22,171 881 
   

Изменение в отсрочените данъци, в т.ч.   3,015 (5,539) 

От признати или възникнали през  
годината временни разлики 

 
3,367 

 
(5,704) 

От корекция в данъчната ставка и други корекции    (352)        165 
   

Общо разход (приход) за данък в отчета за доходите 25,186 (4,658) 
 

Съпоставката между счетоводната печалба и разхода за данък, както и изчисленията за 

ефективния данъчен процент към 31 декември 2008 и 2007 година са представени в следната 

таблица: 
 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 

(преизчислен) 
   

Консолидирана счетоводна печалба (загуба) преди данъци 227,355 (60,242) 
   

Приложима данъчна ставка 10% 10% 

Разход за данък върху печалбата  

при приложимата данъчна ставка 

 

22,736 

 

(6,024) 

Данъчен ефект от постоянни разлики   2,450     1,366 
   

Разход (приход) за данък  25,186  (4,658) 
   

Ефективна данъчна ставка 11.07%             - 

 

Данъчният ефект от постоянни разлики към 31 декември 2008 година е формиран от 

постоянни разлики по индивидуалните данъчни декларации на дружествата от Групата, 

неелиминирани в резултат на консолидационни корекции. Ефектът включва и ефект от 

консолидационни корекции върху финансовия резултат на Групата – основно елиминиране за 

целите на изготвянето на консолидираните финансови отчети на загуби от продажба на 

дъщерни и асоциирани дружества в рамките на Групата, корекции върху разходите за 

обезценки, нереализирани надценки и други корекции, които са повлияли върху 

консолидираната загуба, без да се отразят върху разхода за данък.  
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16. Данъчно облагане (продължение) 
 

Отсроченият данъчен актив, представен в баланса, възниква в резултат на начислените 

данъци върху печалбата върху намаляеми временни разлики, ефектът от които е, както 

следва: 
 31 декември 2008 

хил. лв. 

31 декември 2007 

хил. лв. 

 Временна 

Разлика 

Данъчен 

ефект 

Временна 

Разлика 

Данъчен 

ефект 
     

Салдо в началото на периода     
     

Нетни разлики от посл. оценка и аморт. на ДА (21,988) (2,202) (23,585) (2,357) 

Инвестиции в асоциирани дружества (16,869) (1,687) - - 

Данъчна загуба за пренасяне  70,598 7,060 18,753 1,876 

Последваща оценка на активи 18,213 1,821 11,657 1,165 

Превишение на лихвените плащания 11,222 1,123 101 10 

Начислен неползван отпуск, обезщетения за 

пенсиониране и неизпл. доходи на физ. лица 

 

3,623 

 

363 

 

    2,632 

 

      263 

Други        191         18             -            - 
     

Общо   64,990    6,496     9,558       957 
     

Възникнали през периода     
     

Нетни разлики от посл. оценка и аморт. на ДА 5,726 575 7,179 714 

Инвестиции в асоциирани дружества - - (16,869) (1,687) 

Данъчна загуба за пренасяне  2,540 254 52,086 5,208 

Последваща оценка на активи 13,327 1,332 10,076 1,008 

Превишение на лихвените плащания 775 77 11,121 1,113 

Начислен неползван отпуск, обезщетения за 

пенсиониране и неизпл. доходи на физ. лица 

 

2,110 

 

212 

 

2,493 

 

252 

Други     4,490      449        191         18 
     

Общо   28,968   2,899   66,277    6,626 
     

Признати през периода     
     

Нетни разлики от посл. оценка и аморт. на ДА 5,564 557 (3,929) (394) 

Данъчна загуба за пренасяне  (43,183) (4,319) (241) (24) 

Последваща оценка на активи (11,919) (1,191) (3,520) (352) 

Превишение на лихвените плащания (10,926) (1,093) - - 

Начислен неползван отпуск, обезщетения за 

пенсиониране и неизпл. доходи на физ. лица 

 

(2,081) 

 

(210) 

 

(1,502) 

 

(152) 

Други      (109)      (10)             -            - 
     

Общо (62,654) (6,266)  (9,192)    (922) 
     

Корекции на данъчната ставка и други корекции     
     

Нетни разлики от оценка и амортизация на ДА 113 11 (1,653) (165) 

Данъчна загуба за пренасяне  28 3 - - 

Последваща оценка на активи    3,381      338             -            - 
     

Общо    3,522      352  (1,653)    (165) 
     

Салдо в края на периода     
     

Нетни разлики от посл. оценка и аморт. на ДА (10,585) (1,059) (21,988) (2,202) 

Инвестиции в асоциирани дружества (16,869) (1,687) (16,869) (1,687) 

Данъчна загуба за пренасяне  29,983 2,998 70,598 7,060 

Последваща оценка на активи 23,002 2,300 18,213 1,821 

Превишение на лихвените плащания 1,071 107 11,222 1,123 

Начислен неползван отпуск, обезщетения за 

пенсиониране и неизпл. доходи на физ. лица 

 

3,652 

 

365 

 

3,623 

 

363 

Други     4,572     457         191          18 
     

Общо   34,826  3,481   64,990    6,496 
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17. Дълготрайни материални, нематериални активи и инвестиционни имоти 

 
 Земи и 

сгради 

 

хил. лв. 

Машини, 

съоръж. и 

оборудване 

хил. лв. 

Трансп. 

средства и 

други 

хил. лв. 

Разх. за 

придоб. на 

ДМА 

хил. лв. 

НДА 

 

 

хил. лв. 

Инвест. 

имоти 

 

хил. лв. 

Общо 

 

 

хил. лв. 
        

Отчетна стойност        
        

Салдо на  

1 януари 2007 

 

150,371 

 

184,786 

 

93,061 

 

43,851 

 

15,122 

 

- 

 

487,191 
        

Придобити 23,197 4,121 40,636 46,589 3,175 1,471 119,189 

Трансфери 29,669 33,209 5,686 (74,920) 2 6,354 - 

Излезли  (2,273)  (2,846)     (651)      (182)   (399)      (5)  (6,356) 
        

Салдо на  

31 декември 2007 

 

200,964 

 

219,270 

 

138,732 

 

15,338 

 

17,900 

 

7,820 

 

600,024 
        

Придобити 15,685 6,332 45,705 38,043 2,499 3 108,267 

Трансфери 7,969 25,938 1,478 (35,391) (53) 59 - 

Трансфери към активи 

държани за продажба 

 

(26,295) 

 

(56,565) 

 

(8,632) 

 

- 

 

(195) 

 

- 

 

(91,687) 

Излезли  (8,537)  (9,800) (2,209)  (2,157) (1,390)         - (24,093) 
        

Салдо на  

31 декември 2008 

 

189,786 

 

185,175 

 

175,074 

 

15,833 

 

18,761 

 

7,882 

 

592,511 
        

Натрупана амортизация и обезценка      
        

Салдо на  

1 януари 2007 

 

38,271 

 

82,250 

 

25,699 

 

- 

 

5,659 

 

- 

 

151,879 
        

Начислена 2,760 13,425 8,768 - 2,696 106 27,755 

Трансфери (206) 41 (83) - - 248 - 

Изписана  (1,278)  (2,121)     (428)             -   (151)          -  (3,978) 
        

Салдо на  

31 декември 2007 

 

  39,547 

 

  93,595 

 

 33,956 

 

            - 

 

 8,204 

 

   354 

 

175,656 
        

Начислена 3,085 15,984 12,874 - 3,133 418 35,494 

Трансфери към активи 

държани за продажба 

 

(7,090) 

 

(18,931) 

 

(8,488) 

 

- 

 

(100) 

 

- 

 

(34,609) 

Обезценка - 371 - 20 161 - 552 

Изписана  (7,655)   (6,414)  (1,619)             -   (950)      (9) (16,647) 
        

Салдо на  

31 декември 2008 

 

  27,887 

 

  84,605 

 

  36,723 

 

         20 

 

10,448 

 

   763 

 

160,446 
        

Балансова стойност 

към 1 януари 2007 

 

112,100 

 

102,536 

 

  67,362 

 

  43,851 

 

  9,463 

 

        - 

 

335,312 
        

Балансова стойност 

към 31 декември 2007 

 

161,417 

 

125,675 

 

104,776 

 

  15,338 

 

  9,696 

 

7,466 

 

424,368 
        

Балансова стойност 

към 31 декември 2008 

 

161,899 

 

100,570 

 

138,351 

 

  15,813 

 

 8,313 

 

7,119 

 

432,065 
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17. Дълготрайни материални, нематериални активи и инвестиционни имоти (продължение) 

 

През месец юли 2008 година е закупен самолет Challenger 604 на стойност 36,829 хил. лв. През 

2008 година са извършени и значителни разходи във връзка със строителство на търговски 

обекти - бензиностанции по програма Универсал, представени в настоящите консолидирани 

финансови отчети като разходи за придобиване на дълготрайни материални активи.  

 

Дълготрайни материални активи с балансова стойност към 31 декември 2008 година в размер 

на 140,622 хил. лв. служат като обезпечения по банкови и търговски заеми, получени от 

Групата (виж също бележки 28 и 39.2). 

 

 

18. Инвестиции в асоциирани и други дружества  

 
  31 декември 2008 31 декември 2007 

          

Инвестиции в асоциирани 

дружества 

Инвес-

тиция 

Дял от 

загубите 

Дял от 

разпред. 

дивиденти 

Дял от 

намаление 

на 

резервите 

Дял  

 

Инвес-

тиция 

Дял от 

печалбите 

Дял от 

нарастване 

на 

резервите 

Дял  

 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. % хил. лв. хил. лв. хил. лв. % 
          

Нафтекс Инженеринг АД 328 (1,103) (50) (337) 34% 1,818 513 772 34% 

Спортелит АД - - - - 34% 20 - - 34% 

Рекс Лото АД - - - - 49% - - - 49% 

Петрол Инженеринг АД - - - - 40% - - - 40% 

Тема Нюз АД - -      - - 50% - - - 50% 
          

Общо асоциирани  328 (1,103) (50) (337)  1,838 513 772  
          

Други инвестиции          
          

Капитал 3000 АД      -           -      -         - 6.92%         -      -      - 6.92% 
          

Общо други инвестиции      -           -      -        -          -      -      -  
          

Общо  328 (1,103) (50) (337)  1,838 513 772  

 

През текущата година Групата продава за 17 хил. лв. участието си в Спортелит АД (виж 

също бележка 15).  

 

Инвестициите в Петрол Инженеринг АД, Тема Нюз АД и Капитал 3000 АД с първоначална 

стойност съответно 27 хил. лв., 115 хил. лв. и 45 хил. лв., са напълно обезценени в предходни 

отчетни периоди.  
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18. Инвестиции в асоциирани и други дружества (продължение) 

 

Общите стойности на активите, пасивите, приходите и финансовите резултати на 

асоциираните дружества към 31 декември 2008 и 2007 година са, както следва: 

 
 

 Активи 

 

 

 

 

хил. лв. 

Пасиви 

 

 

 

 

хил. лв. 

Нетни 

активи на 

собств. на 

Дружест-

вото-майка 

хил. лв. 

Приходи 

 

 

 

 

хил. лв. 

Печалба 

(загуба) 

 

 

 

хил. лв. 

31 декември 2008 година      
      

Нафтекс Инженеринг АД 43,078 41,692 966 44,557 (3,243) 

Петрол Инженеринг АД 148 123 25 13 (7) 

Тема Нюз АД 363 1,216 (853) 1,042 (337) 

Рекс Лото АД        30      165  (135)           -      (31) 
      

Общо  43,619 43,196        3 45,612 (3,618) 
      

31 декември 2007 година      
      

Нафтекс Инженеринг АД 48,375 42,724 5,347 47,594 1,508 

Петрол Инженеринг АД 134 139 (5) 101 16 

Спортелит АД 63 - 63 - 3 

Тема Нюз АД 419 935 (516) 1,272 17 

Рекс Лото АД        30      134  (104)           -     (61) 
      

Общо  49,021 43,932 4,785 48,967  1,483 
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19. Търговска репутация 
 

 

 

 

Положителна 

репутация 

хил. лв. 
  

Към 1 януари 2007 година 4,722 
  

Възникнала през периода 1,793 

Обезценка на репутация (бележка 13)  (1,793) 
  

Към 31 декември 2007 година     4,722 
  

Възникнала през периода 17,983 

Обезценка на репутация (бележка 13) (17,983) 
  

Към 31 декември 2008 година     4,722 
  

 

В резултат на сключени сделки на БФБ през 2008 и 2007 година Групата придобива 

миноритарни дялове от дъщерно дружество Петрол АД като възникналата при покупката им 

репутация на обща стойност съответно 17,983 хил. лв. и 1,793 хил. лв. е обезценена.  

 

През декември 2006, чрез апорт на вземане са придобити 97.96% от капитала на Балнеохотел 

Поморие ЕАД. Репутацията, представена в настоящите консолидирани финансови отчети, се 

състои от репутация в Балнеохотел Поморие АД в размер на 1,675 хил. лв. и от репутация в 

БПИ ЕАД в размер на 3,047 хил. лв., възникнали при придобиването на тези дружества през 

предходен период. 
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20. Предоставени лихвени заеми и други вземания  

 
 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Дългосрочни заеми и други вземания   
   

Заеми на картодържатели 31,601 25,464 

Гаранции и обезпечения 1,552 1,136 

Заеми по кредитни карти на свързани лица 181      261 

Предоставени заеми на несвързани лица        43           - 
   

Общо  33,377 26,861 
   

Краткосрочни заеми   
   

Търговски заеми 13,756 9,746 

Търговски заеми към свързани лица 13,226 1,162 

Заеми на картодържатели 987 2,634 

Финансов лизинг           -        15 
   

Общо  27,969 13,557 
   

Общо предоставени заеми и други вземания 61,346 40,418 

 

Предоставените гаранции и обезпечения към 31 декември 2008 година включват предплатени 

вноски по договори за финансов лизинг на транспортни средства, предплатен сателитен 

сегмент, предоставени парични гаранции във връзка с изпълнението на концесионен договор, 

обезпечения по споразумения с картовите издатели MasterCard и JCB и с банка ОББ за 

ползване на POS терминали.  

 

През 2008 и 2007 година Групата е издател на кредитни карти с търговска марка ТрансКарт, 

чрез които предоставя на картодържатели физически лица кредитен ресурс за покупка и 

заплащане на стоки и услуги на територията на Република България. Кредитният лимит е 

предварително фиксиран в зависимост от вида на кредитната карта. Общата експозиция по 

вземанията от картодържатели е, както следва: 
 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Анализ по вид кредитна карта    
   

Кредитни карти Classic 18,850 20,497 

Кредитни карти Gold 12,686 7,330 

Кредитни карти MasterCard   1,072      255 

Кредитни карти JCB      161      277 
   

Общо 32,769 28,359 
 

Към 31 декември 2008 и 2007 година вземанията на Групата по отпуснати заеми по кредитни 

карти са в размер съответно на 32,769 хил. лв. и 28,359 хил. лв., включващи предоставени 

заеми на картодържатели в размер на 31,782 хил. лв. представени като дългосрочни активи 

(2007: 25,725 хил. лв.) и 987 хил. лв. представени като краткосрочни активи (2007: 2,634 хил. 

лв.). 
 

Краткосрочната част представлява заеми на картодържатели, които не са били редовно 

обслужвани и са прехвърлени към застрахователни или колекторски компании, с които 

Групата има сключен договор. 
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20. Предоставени заеми и други вземания (продължение) 
 

Във връзка с тестовата фаза на проектите MasterCard и JCB International Co. за издаване на 

международни кредитни карти с логото на MasterCard и на JCB Card, по решение на 

Ръководството предоставените през 2008 и 2007 година кредити по този вид карти се 

олихвяват както следва: за карти MasterCard - от септември 2007 година, а за карти JCB – от 

април 2007 година. 
 

Заемите, отпуснати чрез кредитни карти, се олихвяват при непогасяване на дължимите суми 

след изтичане на 45 дневен безлихвен период в съответствие с изискванията на договора.  

 

Договореният годишен лихвен процент за кредитни карти, валиден за 2007 и 2008 година, е 

както следва: Транскарт Класик – 18.00 %, Транскарт Голд – 14.64 %, Transcard JCB Standart – 

16.80 %, Transcard JCB Gold – 14.64 %, Transcard MasterCard Unembossed – 18.00 %, Transcard 

MasterCard Standart – 16.80 %, Transcard Mastercard Gold – 16.80 %. 

 
 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Анализ по степен на риск на усвоения кредит   

Редовен (Нискорисков) 26,198 23,568 

Съмнителен (Среднорисков) 3,781 2,075 

Под наблюдение (Високорисков) 1,803 1,125 

Необслужвани      987   1,591 
   

Общо 32,769 28,359 
 

Кредитът е оценен като редовен (нискорисков), когато се обслужва и данните за 

финансовото състояние на длъжника не дават основание за съмнение, че задължението ще 

бъде изцяло изплатено. Главницата и лихвите по тези кредити се изплащат текущо в 

съответствие с условията на договора, като експозицията може да бъде в безлихвен период 

или в лихвен период. 
 

Кредитът е оценен като съмнителен (среднорисков), когато не са налице нарушения в 

обслужването, но съществува възможност за влошаване във финансовото състояние на 

длъжника, което може да постави под съмнение пълното изплащане на задължението - 

начислена е една напомнителна такса. 
 

Кредитът е оценен като под наблюдение (високорисков), когато са налице значими нарушения 

в тяхното обслужване, или има данни, че финансовото състояние на длъжника не е стабилно, 

текущите и очакваните му постъпления не са достатъчни за цялостно изплащане на 

неговите задължения - начислени са две поредни напомнителни такси, а картата на клиента 

е блокирана.  
 

Върху съвкупността от предоставени кредити на картодържатели в размер на 22,063 хил. лв. 

е учреден особен залог като обезпечение по получен банков заем и емитиран облигационен 

заем (виж също бележки 28 и 39.2).  
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21. Материални запаси 
 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Стоки, в т. ч.:  52,869 135,369 

Горива 45,136 129,228 
Масла и други стоки 7,733 6,141 

Материали 4,995 5,083 

Земи, придобити с цел продажба           -     1,629 
   

Общо  57,864 142,081 

 

Към 31 декември 2008 година материални запаси с балансова стойност 30,152 хил. лв. служат 

като обезпечение по усвоени от Групата банкови заеми (виж също бележки 28 и 39.2). 

 

 

22. Търговски и други вземания, нетно 
 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Вземания от клиенти, нетно 66,895 84,075 

Данъци за възстановяване, в т. ч. 25,991 5,143 

Данък добавена стойност 24,645 1,611 
Други данъци 1,346 3,532 

Вземания от продажба на дъщерни и асоциирани 

дружества 

 

21,986 

 

22,610 

Вземания от свързани лица, нетно 5,568 1,623 

Разходи за бъдещи периоди 2,092 1,830 

Предоставени аванси, нетно 1,756 29,543 

Съдебни и присъдени вземания, нетно 1,353 520 

Възстановими данъци в резултат на корекции - 18,667 

Други      7,085     6,841 
   

Общо 132,726 170,852 

 

Предоставените аванси в края на 2005 година включват аванс към чуждестранно лице по 

договор за доставка на горива в размер на 19,540 хил. щатски долара (26,012 хил. лв.). 

Вследствие на постигната договореност за прекратяване на договора, авансът е 

възстановен на Групата през април 2008 година, заедно с дължимата неустойка (виж също 

бележка 8). 

 

В салдото на търговските и други вземания към 31 декември 2008 и 2007 година са включени 

просрочени вземания на стойност съответно 28,197 хил. лв. и 51,528 хил. лв. Възрастов анализ 

на просрочените, но необезценени вземания е представен в следващата таблица. 
 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

До 30 дни 8,723 11,114 

31 - 120 дни 8,522 3,195 

121 - 210 дни 1,159 984 

Над 211 дни   9,793  36,235 
   

Общо 28,197 51,528 
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22. Търговски и други вземания, нетно (продължение) 
 

Ръководството на Групата счита, че просрочените вземания са възстановими, тъй като към 

датата, на която настоящите консолидирани финансови отчети са одобрени за издаване, 

около 45% от тях са изплатени. В допълнение на това вземания на стойност 6,020 хил. лв. към 

31 декември 2008 година са вземания от клиент, с който Ръководството е в процес на 

преговори за извършване на прихващане на насрещни вземания и задължения. Вземането не е 

посочено като просрочено, въпреки че е възникнало преди повече от 211 дни, тъй като 

прихващането е извършено през месец март 2009 година (виж също бележка 42). 
 

Вземанията от свързани лица са оповестени в бележка 36. 

 

Към 31 декември 2008 година Групата има вземания в размер на 23,351 хил. лв., които са 

предоставени като обезпечение по усвоени банкови заеми (виж също бележки 28 и 39.2). 
 

Ръководството счита, че текущата стойност на търговските и други вземания не се 

различава съществено от тяхната справедлива стойност към 31 декември 2008 година. 

 

 

23. Деривативни вземания 

 

През текущата година деривативни вземания в размер на 225 хил. лв. са напълно обезценени, в 

резултат от обявяване в несъстоятелност и ликвидация на инвестиционен посредник (виж 

също бележка 15). 

 

Деривативните вземания в баланса на Групата към 31 декември 2007 година са формирани 

основно от опционни контракти за продажба на суров петрол. Към 31 декември 2007 Групата 

притежава 2,000 пут опции с първоначална стойност 3,326 хил. лв., преоценени към датата 

на баланса по справедлива стойност възлизаща на 808 хил. лв.  
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24. Текущи данъци върху доходите 

 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 

(преизчислен) 
   

Възстановим данък върху доходите към 1 януари, нетно 7,876 6,618 
   

Начислен корпоративен данък (22,171) (881) 

Платен корпоративен данък 14,460 2,186 

Възстановим корпоративен данък, използван за погасяване 

на задължения по други данъци 

 

     (50) 

 

  (47) 
   

Възстановим данък върху доходите  

към 31 декември, нетно 

 

      115 

 

7,876 

 

 

25. Парични средства и еквиваленти 

 

 

 

31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Парични средства по банкови сметки 8,073 58,785 

Парични средства на път 4,631 9,245 

Парични средства в брой      431      362 
   

Парични средства по отчет за паричните потоци 13,135 68,392 
   

Блокирани парични средства 15,160 13,083 
   

Парични средства по баланс 28,295 81,475 

 

Като блокирани парични средства към 31 декември 2008 година са представени основно 

парични средства в размер на 12,872 хил. лв., служещи за обезпечение на задължение за акциз, 

както и депозити, служещи за обезпечение по сделки с деривативи и издадени банкови 

гаранции. 

 

Парите на път представляват парични средства, които към балансовата дата са инкасирани 

от търговските обекти за продажба на горива на дребно, но реално постъпват по сметки на 

Групата в началото на следващия отчетен период. 
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26. Дълготрайни активи, държани за продажба 
 

 Земи 

 

 

хил. лв. 

Сгради 

 

 

хил. лв. 

Машини 

и съоръ- 

жения 

хил. лв. 

Стопански 

инвентар 

 

хил. лв. 

Други 

ДМА 

 

хил. лв. 

Програмни 

продукти 

 

хил. лв. 

Общо 

 ДА 

 

хил. лв. 

Балансова стойност 

към 31 декември 2007 

и 2006 390 988 4 - 5 - 1,387 
        

Трансфери 8,959 10,246 34,596 3,020 144 113 57,078 

Излезли (7,242) (9,395) (33,372) (3,005) (144) (113) (53,271) 
        

Балансова стойност 

към 31 декември 2008    2,107    1,839     1,228          15       5       -     5,194 

  

На 9 юни 2008 година Ръководството на Групата взема решение за продажбата на 105 

бензиностанции. През текущата година са продадени 25 от тях, а останалите 80 се очаква 

да бъдат продадени през 2009 година. В резултат на това, към 31 декември 2008 година 

Групата класифицира като група за изваждане от употреба и продажба оставащите 80 

обекта, както и 5 обекта по сключено споразумение за продажба с Лукойл България ЕООД с 

обща стойност на активите възлизаща на 3,807 хил. лв. (виж също бележка 8). 

 

 

27. Търговски и други задължения 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Задължения към доставчици 83,925 223,489 

Данъчни задължения, в т. ч. 45,631 61,677 
Данък добавена стойност 28,307 7,978 
Акциз и други данъци  17,324 53,699 

Задължения към персонала и осигурителни организации 9,238 6,486 

Задължения към бивш акционер по обратно  

изкупени акции - 5,877 

Приходи за бъдещи периоди 3,011 974 

Получени аванси 2,355 2,273 

Провизии 432 73 

Задължения към свързани лица 270 564 

Други краткосрочни задължения     8,606     8,464 
   

Общо 153,468 309,877 

 

Значителното намаление на задълженията към доставчици в края на 2008 година се дължи 

основно на погасяването на дължими суми по договор за доставка на горива, чрез прихващане 

на насрещни вземания. Съгласно подписаното през март 2008 година предварително 

споразумение, са прихванати задължения към Лукойл България ЕООД в размер на 130,178 хил. 

лв. (с включен ДДС) с насрещни вземания на Групата за същия размер (виж също бележка 8). 

Това прихващане представлява непарична операция, която не намира отражение в отчета за 

паричните потоци в настоящите финансови отчети. Отчетът за паричните потоци 

съдържа само реално получената сума във връзка с продажбата на дълготрайни активи, 

оповестена в бележка 8. Действително получената сума през 2008 година е в размер на 

348,913 (вкл. ДДС). 
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27. Търговски и други задължения (продължение) 

 

Групата начислява задължения за неизползван платен отпуск от персонала в съответствие с 

МСС 19 Доходи на персонала. Движението и структурата на тези начисления за периода е, 

както следва: 
 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Остатък в началото на периода 3,117 2,213 

Начислени през периода 2,073 2,369 

Ползвани през периода (1,943) (1,465) 

Други изменения   (278)           - 
   

Остатък в края на периода  2,969   3,117 
   

Отпуски 2,477 2,625 
Осигуровки 492 492 
 

Остатъкът в края на периода е представен в баланса заедно с текущите задължения към 

персонала и осигурителни организации.  
 

Задълженията към свързани лица са оповестени в бележка 36. 
 

Ръководството на Групата счита, че стойността по която краткосрочните задължения са 

представени в баланса, съответства на справедливата им цена. 
 

 

28. Задължения по лихвени заеми 
 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Дългосрочни задължения по лихвени заеми   
   

Облигационни заеми 159,382 200,255 

Задължения по обратен лизинг 91,235 - 

Банкови заеми 61,363 68,846 

Търговски заеми, в т. ч. 50 50 

Търговски заеми към свързани лица          50          50 
   

Общо 312,030 269,151 
   

Краткосрочни задължения по лихвени заеми   
   

Облигационни заеми 10,192 18,388 

Задължения по обратен лизинг 4,273 - 

Банкови заеми 53,083 129,067 

Търговски заеми и получени депозити, в т. ч. 602 59,121 

Търговски заеми и депозити към свързани лица             -     3,730 
   

Общо   68,150 206,576 
   

Общо задължения по лихвени заеми  380,180 475,727 
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28. Задължения по лихвени заеми (продължение) 

 

През 2003 година Групата издава емисия от поименни, безналични, обикновени, лихвоносни и 

свободно прехвърляеми облигации с обща номинална стойност 15,000 хил. лв. и номинал на 

една облигация 1,000 лв. Облигационният заем е със срок от 5 години. Лихвата по емитирания 

облигационен заем е 8.375 % на годишна база. Той е обезпечен с корпоративна гаранция, 

издадена от Дружеството-майка. Лихвените плащания са два пъти в годината, на всеки 

шест месеца, за срока на заема. През месец ноември 2008 година са извършени последните 

дължими плащания на лихви и главница по този облигационен заем и облигационната емисия е 

закрита.  

 

В края на 2006 година Групата издава три емисии облигации. През месец октомври са 

емитирани 2,000 броя поименни, прехвърляеми облигации с фиксирана годишна лихва 8.375% и 

емисионна стойност 99.507% от номинала, който е определен на 50,000 евро на облигация. 

Облигационният заем е със срок от 5 години. Към 31 декември 2008 справедливата стойност 

на облигациите, определена на база пазарни цени е 46% от номиналната им стойност.  

Емисията е обезпечена с вземания на дружеството емитент по предоставени заеми на 

свързани лица и корпоративна гаранция, издадена от дружество от Групата. Разходите, 

извършени във връзка с издаването на облигациите възлизат на 3,049 хил. лв. Лихвите се 

изплащат веднъж в годината. Годишният ефективен лихвен процент е 9.249%. Целта на 

емисията е осигуряване на средства за работен капитал, финансиране на инвестиционни 

проекти и преструктуриране на дълга на Групата. През 2008 година Групата извършва 

частично обратно изкупуване на облигации от горепосочената емисия с номинал 19,449 хил. 

евро на цена от 13,727 хил. евро. Тези обратно изкупени облигации са представени в 

настоящите финансови отчети като намаление на размера на задълженията по 

облигационния заем. 

 

През месец ноември 2006 година е осъществена друга емисия на обикновени, корпоративни, 

лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, с единична 

номинална стойност на една облигация в размер на 1,000 лева и обща номинална стойност 

8,000 хил. лв. Срокът до падежа на облигациите е 36 месеца, считано от датата на 

сключване на облигационния заем. Договорената лихва е 7% на годишна база и се заплаща 

тримесечно. Ефективният годишен лихвен процент е 7.56%. Заемът е обезпечен със залог 

върху вземания по револвиращи кредити, възникнали в резултат на използването на кредитни 

карти ТрансКарт (виж също бележка 20) и парични средства по банкови сметки. Стойността 

на залога във всеки един момент следва да покрива минимум 125% от стойността на 

облигациите. Съгласно условията на облигационния заем, Групата има право всеки месец да 

поиска предсрочно погасяване на част от непадежиралия размер на главницата на 

облигациите (минимум 1,000 хил. лв. или кратно на тази сума число) по цена от 101% за 100% 

номинал. 

 

Четвъртата емисия облигации, издадени през 2006 година, включва обикновени, 

корпоративни, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени 

облигации, с единична номинална стойност на една облигация в размер на 1,000 лева и обща 

номинална стойност от 2,000 хил. лв. Срокът до падежа на облигациите е 36 месеца, считано 

от датата на сключване на облигационния заем. Главницата се изплаща еднократно на 

падежа по номинал. Лихвата по третата емисия е променлива и се изчислява по договорена 

формула на тримесечна база. 
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28. Задължения по лихвени заеми (продължение) 

 

Горните две емисии облигации на обща стойност 10,000 хил. лв. падежират през месец 

ноември 2009. Ръководството планира да рефинансира дейността на дъщерното дружество 

преди падежа на облигациите чрез издаване на нова емисия облигации в размер на 10,000 хил. 

лв. по реда и условията на първично публично предлагане на Българска фондова борса - София 

АД (БФБ). В резултат на неблагоприятните ефекти от глобалната финансова и икономическа 

криза, оповестени в бележка 37 към приложения финансов отчет, нараства несигурността 

относно способността на дъщерното Дружество да пласира успешно нови емисии облигации 

на БФБ, което може да окаже съществен отрицателен ефект върху дейността и 

ликвидността му в следващите отчетни периоди. Ръководството е предприело мерки за 

управление на тази несигурност и счита, че ще може успешно да рефинансира задълженията 

си. 

 

През месец март 2008 година Групата издава пета емисия от обикновени корпоративни, 

лихвоносни, неконвертируеми, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени 

облигации, с единична номинална стойност на една облигация в размер на 1,000 лева  и обща 

номинална стойност в размер на 4,000 хил. лева. Срокът до падежа на облигациите е 36 

месеца, считано от датата на сключване на облигационния заем. Главницата се изплаща 

еднократно на падежа по номинал. Договорената лихва по емисията е 8.75% годишно, платим 

на две равни части на всеки шест месеца. Групата има право да поиска предсрочно 

погасяване на цялата или част от непадежиралия размер на главницата на облигациите 

(минимум 1,000 хил. лв. или кратно на тази сума число) по цена от 101% за 100% номинал. 

Първата дата за упражняване на кол опцията е датата на третото купонно плащане и 

последващо на датите на всяко купонно плащане до падежа на емисията. 

 

През 2008 година Групата сключва пет договора за продажба на дълготрайни активи с 

обратно придобиване по договори за финансов лизинг (обратен лизинг). Получените 

постъпления от сделките са отчетени в настоящите консолидирани финансови отчети като 

задължения по лихвени заеми, както следва: 

 

 

 

Актив 

Главница в 

оригинална 

валута 

 

 

Срок на заема 

Задължение  

31 декември 

2008  

хил. лв. 
    

Административна сграда в град Варна, 

заедно с прилежащ терен 3,157  хил. евро 15 години 5,854 

Административна сграда в град София, 

заедно с прилежащ терен 5,174 хил.  евро 15 години 9,706 

Хотелска сграда в град Бургас, заедно с 

прилежащ терен 12,169 хил. евро  15 години 22,836 

Самолет Challenger 604 (LZ-YUP) 20,634 хил. щ. д. 11 години 27,746 

Самолет Challenger 604 (LZ-YUR) 21,240 хил. щ. д. 11 години  29,366 
    

Общо   95,508 

 

Съгласно сключените договори, задължението по получените заеми чрез обратен лизинг 

следва да се погасява на месечни вноски. Ефективният лихвен процент на получените заеми 

чрез обратен лизинг за 2008 година е в диапазона 3.61% - 7.96%. 

 

В краткосрочните задължения по търговски заеми към 31 декември 2007 година е включено 

задължение на Дружеството, в размер на 24,960 хил. щ. д. (33,227 хил. лв.), по сключен през 

2001 година търговски договор, с продължителност 15 години. На основание сключено 

допълнително споразумение през месец март 2008 година, задължението по заема е погасено 

с прихващане срещу вземане на Дружеството по възнаграждение за оказани услуги. 
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28. Задължения по лихвени заеми (продължение) 

 

Отпуснатите на Групата банкови и търговски заеми към 31 декември 2008 година са 

обезпечени с ипотеки и залог на дълготрайни активи на обща стойност 140,622 хил. лв., 

материални запаси в размер на 30,152 хил. лв., търговски вземания на стойност 23,351 хил. 

лв., особен залог върху съвкупност от вземания на Групата по отпуснати заеми на 

картодържатели в размер на 22,063 хил. лв. и издадени записи на заповед (виж също бележки 

17, 20, 21, 22 и 39.2). 

 

 

29. Задължения по финансов лизинг 

 
 

Минимални лизингови 

плащания 

Настояща стойност на 

минималните лизингови 

плащания 
   

 31 декември 

 2008 

 хил. лв. 

31 декември 

 2007 

 хил. лв.  

31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

 2007  

хил. лв. 

Задължения по финансов лизинг  

 

 

 

 

 

 

 
   

До една година 10,680 9,561 8,199 7,070 

Между една и две години 8,158 7,854 6,025 5,719 

Между две и пет години 17,235 15,761 12,937 11,460 

Над пет години 15,637 18,513 13,488 15,648 
   

Минус: Лихви по лизинг     
     

До една година (2,481) (2,491) - - 

Между една и две години (2,133) (2,135) - - 

Между две и пет години (4,298) (4,301) - - 

Над пет години (2,149) (2,865)           -           - 
   

Настояща стойност на 

задълженията по финансов 

лизинг 

 

 

40,649 

 

 

39,897 

 

 

40,649 

 

 

39,897 
   

Минус: Настояща стойност на 

задълженията по финансов 

лизинг до една година  

  

 

 

 

 

(8,201) 

 

 

(7,070) 
   

Настояща стойност на 

задълженията по финансов 

лизинг над една година 

   

 

32,448 

 

 

32,827 
 

Активите, придобити от Групата чрез финансов лизинг са основно машини, съоръжения и 

транспортни средства. Периодът, за който са сключени лизинговите договори е между 2 и 10 

години, а средният годишен ефективен лихвен процент е в диапазона от 4.78% до 8.70%.  
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30. Деривативни задължения 
 

Като деривативни задължения е представена преоценката до пазарни цени на отворени към 

31 декември 2008 и 2007 година позиции по сключени стандартизирани стокови фючърсни и 

опционни контракти на NYMEX. Отворените позиции към 31 декември 2008 година 

представляват пут опции 150 лота Euro FX, съответно към 31 декември 2007 година закупени 

2,900 пут опции суров петрол и 500 лота пут опции евро/долар и продадени 60 лота кол опции 

евро/долар и фючърси 605 лота суров петрол.  

 

 

31. Задължения за обезщетения при пенсиониране 

 

През текущия период Групата начислява задължения за обезщетения при пенсиониране на база 

на актюерска оценка, основана на допускания за смъртност, инвалидност, вероятност за 

напускане, ръст на заплатите и други. Настоящата стойност на задълженията е изчислена 

при прилагане на дисконтов процент в размер на 4%. 
 

Сумата на задълженията за обезщетения при пенсиониране е формирана както следва: 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Салдо на 1 януари  458 470 
   

Начислени лихви през периода 18 18 

Изплатени обезщетения през периода (25) (70) 

Текущ трудов стаж 45 44 

Актюерска печалба (125)  (4) 
   

Салдо на 31 декември   371 458 

 

Ефектът в печалбата и загубата на начислените обезщетения при пенсиониране е както 

следва: 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Начислени лихви през периода 18 18 

Стойност на придобитите права през периода 45 44 

Актюерска печалба  (125) (4) 
   

Общо   (62) 58 
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32. Основен капитал 

 

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност, съгласно съдебното 

решение за регистрация на Дружеството-майка. Внесеният напълно основен капитал, в 

размер на 100,000 хил. лв., е разпределен в 500,000 броя поименни акции, всяка с номинална 

стойност от 200 лева. 

 

Структурата на участията в капитала на Дружеството-майка е, както следва: 

 

 

31 декември 

2008 

дял от капитала 

31 декември 

2007 

дял от капитала 
   

Денис Ершов 47.50% 47.50% 

Митко Събев 47.50% 47.50% 

Александър Мелник     5.00%     5.00% 
   

 100.00% 100.00% 

 

 

33. Дивиденти 

 

Съгласно решение на Общото събрание на Дружеството-майка, проведено на 23 декември 

2008 година, е разпределен дивидент пропорционално на дяловото участие в капитала с общ 

размер 4,273 хил. лв. Част от разпределения дивидент, в размер на 4,060 хил. лв., е прихванат 

срещу задължения на акционерите към Дружеството-майка. 
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34. Малцинствено участие 

 

 31 декември 

2008 

Ефективен 

дял на МУ 

31 декември 

2007 

Ефективен 

дял на МУ 

31 декември 

2008 

хил. лв. 

 

31 декември 

2007 

хил. лв. 

 
     

Група Петрол 4.55% 27.15% 6,386 21,792 

Транскарт АД (Група Транскарт) 50% 50% - - 

Трансхолд България Холдинг АД 0.002% 0.002% 1 1 

Трансат АД 2.002% 2.002% 41 31 

Транс Телеком ЕАД 0.002% 0.002% - - 

Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД 0.002% 50% - - 

Транскарт Пеймънт Сървисис ЕАД 0.002% 0.002% - - 

Трансоператор АД 0.01% 0.01% - - 

СОККРАТ ЕАД 0.002% - - - 

Тема Спорт ООД 30% 30% - - 

Профлай ЕАД 2% 2% - - 

Юрекс Консулт АД 0.05% 0.05% - - 

Бутилираща Компания Извор АД 0.002% 0.002% - - 

Трансинвестмънт АДСИЦ 23.08% 23.08% 225 223 

ПСФК Черноморец Бургас АД 50% 50% 18,835 22,958 

Еврокапитал България АД 1.68% 10.02% 1,066 6,132 

Балнеохотел Поморие ЕАД 2.04% 2.04%           -        80 
     

Общо малцинствено участие   26,554 51,217 

 

Към 31 декември 2008 и 2007 година поетите от Групата загуби на малцинственото участие 

възлизат съответно на 518 хил. лв. и 523 хил. лв. 
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35. Дъщерни дружества 
 

Включените в консолидацията дъщерни дружества, над които Групата упражнява контрол към 31 

декември 2008 и 2007 година, са както следва: 

 

Дружество Основна дейност Участие в 

капитала 

31 декември 

2008 

Участие в 

капитала 

31 декември 

2007 
    

Петрол АД Търговия на дребно с петролни 

продукти 

 

95.45% 

 

72.85% 

Нафтекс Петрол ЕООД  Търговия на едро с петролни 

продукти 

 

95.45% 

 

72.85% 

Рос Ойл ЕООД Търговия с петролни продукти 100.00% 100.00% 

Петрол Транс Експрес ЕООД Транспортни услуги 95.45% 72.85% 

Петрол Техника ЕООД Сервиз и поддръжка  

на бензиностанции 95.45% 72.85% 

Петрол Газ ООД Продажба на горива на едро 85.91% 65.57% 

Елит Петрол ЕАД Консултантски и посреднически 

услуги в областта на недвижимите 

имоти 95.45% - 

Петрол Трейд ЕООД Търговия с петролни  

продукти извън страната 

 

100.00% 

 

100.00% 

Трансхолд България Холдинг АД Далекосъобщителни услуги 99.998% 99.998% 

Трансат АД Поддръжка и трансфер на данни 

 чрез сателит 

 

97.998% 

 

97.998% 

Транс Телеком ЕАД Телекомуникационни услуги 99.998% 99.998% 

ТрансКарт АД Експлоатация на система  

за разплащане с кредитни карти 

 

50.00% 

 

50.00% 

Транскарт Файненшъл  

Сървисис ЕАД 

Предоставяне на кредити чрез 

издаване на кредитни карти  

 

99.998% 

 

50.00% 

Трансинвестмънт АДСИЦ Дружество със специална 

инвестиционна цел 

 

76.92% 

 

76.92% 

Транскарт Пеймънт 

Сървисис ЕАД 

Реализацията на единна система за 

обслужване и авторизация на 

парични преводи  

 

 

99.998% 

 

 

99.998% 

СОККРАТ ЕАД Системен оператор за работа с 

електронни платежни инструменти 99.998% - 

Еврокапитал-България АД Инвестиционна дейност 98.32% 89.98% 

БПИ ЕАД Наем на собственост 100.00% 100.00% 

Петрол Пропъртис ЕООД Търговия с движими и недвижими вещи 95.45% 72.85% 

Морско Казино ЕАД 

 

Производство и търговия с 

хранителни продукти 

 

100.00% 

 

100.00% 

Интерхотел България Бургас ЕООД Хотелиерство 100.00% 100.00% 

Балнеохотел Поморие АД Хотелиерство 97.96% 97.96% 

Бляк Сенд Ризорт АД Вътрешен и международен туризъм 100.00% 100.00% 

Еър Лазур – Дженерал  

Авиейшън ЕООД 

 

Авиационна дейност 

 

100.00% 

 

100.00% 

Варна Бизнес Сървисиз ЕООД Подготовка и обучение на кадри, 

консултантски услуги; хотелиерство 

 

100.00% 

 

100.00% 

Франсис Резидънс ЕООД Хотелиерски и ресторантьорски 

услуги 100.00% - 

Юрекс Консулт АД Юридически услуги 99.95% 99.95% 

Ню-Ко Загора ЕООД Производство на електроенергия 100.00% 100.00% 

Бутилираща Компания Извор АД 

 

Производство и бутилиране на 

безалкохолни напитки 

 

99.998% 

 

99.998% 

Тема Спорт ООД Издателска дейност 70.00% 70.00% 
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35. Дъщерни дружества (продължение) 
 

Дружество Основна дейност Участие в 

капитала 

31 декември 

2008 

Участие в 

капитала 

31 декември 

2007 

Нафтекс Секюрити ЕАД Охранителна дейност 100.00% 100.00% 

ПСФК Черноморец АД Спортна дейност  50.00% 50.00% 

Петрол Карт Сервиз ЕООД Търговия с горива 100.00% 100.00% 

Профлай АД Търговско посредничество 98.00% 98.00% 

Транс Оператор АД Търговия, посредничество и 

представителство 

 

99.99% 

 

99.99% 

Вратцата EООД Почивна дейност 100.00% 100.00% 

Извор ООД В ликвидация  69.00% 69.00% 

Ей Ел Джи ЕООД В ликвидация 100.00% 100.00% 

 

През 2008 и 2007 година Групата реализира сделки на Българската фондова борса по обратно 

изкупуване на акции на дъщерно дружество с номинална стойност в размер съответно на 

21,339 хил. лв. и 5,627 хил. лв. Номиналната стойност на акциите е елиминирана с основния 

капитал на дъщерното дружество и в резултат на тези сделки през 2008 и 2007 година е 

реализирана нетна загуба в размер съответно на 72,002 хил. лв. и 24,687 хил. лв., формирана 

като разлика между покупна цена и номинал на акциите. Тази загуба е отчетена съгласно 

изискванията на МСС 32 Финансови инструменти: представяне директно в капитала за 

сметка на неразпределените печалби.  

 

През месец юни 2008 година с решение на Софийски градски съд е вписано дружеството 

СОККРАТ ЕАД с капитал от 5,500 хил. лв., разпределен в 5,500 броя акции с номинал 1,000 лева 

всяка. Основна дейност на Дружеството е „системен оператор за работа с електронни 

платежни инструменти”. Дружеството е изцяло собственост на дъщерното дружество 

Трансхолд България Холдинг АД. 

 

През месец ноември 2008 година е учредено дъщерно дружество Франсис Резидънс ЕООД, с 

предмет на дейност хотелиерски и ресторантьорски услуги и с регистриран капитал в 

размер на 5 хил. лв. Дружеството е изцяло собственост на дъщерното дружество Варна 

Бизнес Сървисиз ЕООД. 

 

През месец ноември 2008 година е регистрирано и дъщерното дружество Елит Петрол ЕАД, с 

предмет на дейност консултантски и посреднически услуги в областта на недвижимите 

имоти. Дружеството е изцяло собственост на дъщерното дружество Петрол АД. 

 

Въпреки, че Групата не притежава повече от половината от акциите с право на глас на 

ПСФК Черноморец АД и ТрансКарт АД, Ръководството на Дружеството-майка счита, че 

притежава правото да управлява тяхната финансова и оперативна политика, поради което 

упражнява контрол. 
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36. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях 
 

През отчетния период са осъществени сделки със следните свързани лица: 
 

Свързано лице  
  

Нафтекс Инженеринг АД асоциирано дружество  

Тема Нюз АД асоциирано дружество  

Спортелит АД асоциирано дружество (до 21 май 2008 година) 

ПФК Спартак АД асоциирано дружество (до 31 май 2007 година) 

Акционери и управленски персонал  
 

Извършените сделки се отнасят главно до: 
 

 покупки и продажби на течни горива; 

 предоставяне и получаване на парични заеми и депозити; 

 други услуги. 
 

Обемите на сделките, осъществени със свързани лица за 2008 и 2007 година са, както следва: 
 

Свързано лице 31 декември 

2008 

31 декември 

2007 

31 декември 

2008 

31 декември 

2007 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

 Продажба 

на стоки 

и услуги 

Продажба 

на стоки 

и услуги 

Покупка 

 на стоки 

 и услуги 

Покупка 

 на стоки 

 и услуги 
     

Асоциирани дружества 381 391 98 98 

Акционери и  управленски персонал      - 136    -    - 
     

Общо  381 527 98 98 
 

Свързано лице 31 декември 

2008 

31 декември 

2007 

31 декември 

2008 

31 декември 

2007 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

 Фин. приходи 

и ефект 

метод на 

собствения 

капитал 

Фин. приходи 

и ефект 

метод на 

собствения 

капитал 

Финансови 

разходи 

Финансови 

разходи 

     

Асоциирани дружества 44 632 1,107 4 

Акционери и управленски персонал 332   45      68 290 
     

Общо  376 677 1,175 294 
 

Към 31 декември 2008 и 2007 година неуредените разчети със свързани лица са, както следва:  
 

Свързани лица 31 декември 

2008 

31декември 

2007 

31 декември 

2008 

31 декември 

2007 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

 Вземания Вземания Задължения Задължения 
     

Асоциирани дружества, в т. ч. 4,150 1,891 302 339 

Лихвени заеми 445 404 50 100 
Акционери и управленски персонал, 

в т. ч. 14,825 1,155 18 4,005 

Лихвени заеми 12,962 1,019     - 3,680 
     

Общо  18,975 3,046 320 4,344 

Общата сума на начислените възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите на 

Дружеството-майка, включена в разходите за персонала, възлиза на 11,055 хил. лв. (2007: 876 

лв.). 



 

Петрол Холдинг АД 

 

 

  

92     |     Консолидирани финансови отчети към 31 декември 2008 година 

37. Финансови инструменти и управление на рисковете 

 

Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви към 31 декември 2008 и 2007 година 

по категориите определени в съответствие с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и 
оценяване са представени в следните таблици: 
 

 

31 декември 2008,  

хил. лв. 

 

Бел. По справедлива 

стойност през 

отчета за 

доходите 

Предоставени 

кредити и 

вземания 

На 

разположение 

за продажба 

Общо 

      

Инвестиции в асоциирани и други 

дружества 18 - - 328 328 

Предоставени лихвени заеми и 

други вземания 20 - 61,346 - 61,346 

Търговски и други вземания, нетно 22 - 102,377 - 102,377 

Парични средства и еквиваленти 25 -   28,295      -   28,295 
      

Общо  - 192,018 328 192,346 

 

31 декември 2007,  

хил. лв. 

 

Бел. По справедлива 

стойност през 

отчета за 

доходите 

Предоставени 

кредити и 

вземания 

На 

разположение 

за продажба 

Общо 

      

Инвестиции в асоциирани и други 

дружества 18 - - 1,838 1,838 

Предоставени лихвени заеми и 

други вземания 20 - 40,418 - 40,418 

Търговски и други вземания, нетно 22 - 115,669 - 115,669 

Деривативни вземания 23 970 - - 970 

Парични средства и еквиваленти       -   81,573         -   81,573 
      

Общо  970 237,660 1,838 240,468 

 

 
31 декември 2008,  

хил. лв. 

 

Бел. По справедлива  

стойност през 

отчета за 

доходите 

По амортизирана 

стойност  

Общо 

 

     

Търговски и други задължения 27 - 92,630 92,630 

Задължения по лихвени заеми 28 - 380,180 380,180 

Задължения по финансов лизинг 29 - 40,649 40,649 

Деривативни задължения 30 205             -        205 
     

Общо  205 513,459 513,664 

 
31 декември 2007,  

хил. лв. 

 

Бел. По справедлива  

стойност през 

отчета за 

доходите 

По амортизирана 

стойност  

Общо 

 

     

Търговски и други задължения 27 - 238,394 238,394 

Задължения по лихвени заеми 28 - 475,727 475,727 

Задължения по финансов лизинг 29 - 39,897 39,897 

Деривативни задължения 30 4,416            -     4,416 
     

Общо  4,416 754,018  758,434 
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37. Финансови инструменти и управление на рисковете (продължение) 

 

В края на 2008 година и в началото на 2009 година в резултат на глобалната финансова и 

икономическа криза, в българската икономика се наблюдава спад в икономическото развитие, 

който засяга широк кръг от индустриални сектори. Това води до забележимо влошаване на 

паричните потоци и доходите в тези сектори, намаляване възможностите за финансиране и 

в крайна сметка – до съществено влошаване  на икономическата среда, в която Групата 

оперира. В резултат на това нараства несигурността, свързана със способността на 

Групата да реализира инвестициите и проектите си, както и способността на клиентите да 

погасяват съществуващите задължения на договорените падежни дати в последващи 

отчетни периоди в съответствие с  договорените условия. Поради това, съществува риск 

размерът на загубите от обезценка на вземанията и недвижимите имоти, а също така и 

стойностите на другите счетоводни приблизителни оценки в последващи отчетни периоди, 

да се отличават съществено от определените и отчетени в настоящия финансов отчет. В 

този смисъл дейността на Групата, възвръщаемостта от инвестициите и проектите и 

адекватността на признатите загуби от обезценка, както и поддържането на ликвидността 

и възможностите за финансиране на Групата биха могли съществено да се различават в 

следващи отчетни периоди. Ръководството на Групата е въвело и прилага необходимите 

процедури за управление на тези рискове. 

 

Използването на финансови инструменти излага Групата на пазарен, кредитен и ликвиден 

риск. В настоящата бележка е представена информация за целите, политиките и процесите 

по управлението на тези рискове, както и за управлението на капитала. Стратегическите 

насоки за управление на финансовите рискове се определят от Съвета на директорите на 

Дружеството-майка, като оперативното изпълнение на възприетите политики и 

реализирането на процесите по управление на рисковете се извършва от отдел Парични 

потоци и отдел Глобални пазари на Петрол Холдинг АД. 

 

Пазарен риск 

 

Пазарният риск е рискът справедливата стойност или бъдещите парични потоци на 

финансовите инструменти да варират поради промяна в пазарните цени, и може да се прояви 

като валутен и лихвен риск.  
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37. Финансови инструменти и управление на рисковете (продължение) 

 

Валутен риск 
 
Групата осъществява сделки във валута, различна от функционалната си валута, поради 

което е изложена на риск, свързан с възможните промени във валутните курсове. Такъв риск 

възниква основно от промяната във валутния курс на щатския долар, тъй като Групата 

осъществява покупки и продажби и има задължения по получени лихвени заеми и деривативни 

инструменти, деноминирани в щатски долари. Сделките, осъществени в евро, не излагат 

Групата на валутен риск, тъй като от 1 януари 1999 година българският лев е фиксиран към 

тази валута. 

 

Финансовите активи и пасиви, деноминирани в щатски долари са представени в следната 

таблица: 

 

 31 декември 2008 31 декември 2007 
     

 ориг. валута 

в хиляди 

 

хил. лв. 

ориг. валута 

в хиляди 

 

хил. лв. 
     

Финансови активи     
     

Търговски и други вземания 3,050 4,231 4,439 5,909 

Парични средства и 

еквиваленти 547 759 

 

17,401 

 

23,165 

Деривативни вземания             -             -        607       808 
     

Общо 3,597 4,990    22,447   29,882 
     

Финансови пасиви     
     

Търговски и други задължения (877) (1,217) (22,255) (29,626) 

Задължения по лихвени заеми (41,015) (56,901) (26,894) (35,802) 

Деривативни задължения      (148)      (205)   (3,317)   (4,416) 
     

Общо (42,040) (58,323) (52,466)  (69,844) 
     

Нетно финансови пасиви (38,443) (53,333) (30,019) (39,962) 
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Анализът на чувствителността към валутния риск е изготвен при 12% промяна на курса на 

щатския долар спрямо българския лев. Ръководството счита, че това е разумно възможна 

промяна въз основа на анализ на статистическите данни за динамиката в колебанията на 

валутния курс през изминалата година на база ежедневното отклонение, изчислено за 250 дни. 

Ако към 31 декември 2008 година щатският долар бе поскъпнал/поевтинял с 12% спрямо 

българския лев, при условие че всички други рискови променливи бяха константни, нетната 

печалба за годината би се намалила/увеличила с 5,760 хил. лв.  

 

Лихвен риск  
 

Групата е изложена на лихвен риск, тъй като част от търговските вземания и задължения, 

предоставените търговски заеми, както и част от получете банкови заеми са с променлив 

лихвен процент, договорен като базисна лихва (основен лихвен процент, LIBOR, EURIBOR, 

Софибор), завишена с определена надбавка.  

 

Към датата на настоящите консолидирани финансови отчети профилът на лихвените 

финансови инструменти на Групата е както следва: 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Инструменти с фиксиран лихвен процент   
   

Финансови активи 59,579 70,172 

Финансови пасиви (170,054) (224,420) 
   

Общо (110,475) (154,248) 
   

Инструменти с променлив лихвен процент   
   

Финансови активи 28,138 60,329 

Финансови пасиви (250,775) (291,204) 
   

Общо (222,637) (230,875) 

 

Анализът на чувствителността към лихвения риск е изготвен на база на допускането, че 

лихвените позиции с променлива лихва към датата на баланса са съществували в същия 

размер през цялата година и разумно възможното увеличение/намаление на лихвения процент 

е с 30 базисни пункта. Ако лихвените проценти бяха по-високи/по-ниски с 30 базисни пункта, 

при условие че всички други променливи бяха константни, нетната печалба за текущата 

година би била с 601 хил. лв. по-малка/по-голяма, респективно нетната загуба за 2007 година 

би била с 702 хил. лв. по-голяма/по-малка.  



 

Петрол Холдинг АД 

 

 

  

96     |     Консолидирани финансови отчети към 31 декември 2008 година 

37. Финансови инструменти и управление на рисковете (продължение) 

 

Кредитен риск 

 

Кредитният риск е рискът едната страна по финансовия инструмент да не успее да изпълни 

задължението си и по този начин да причини загуба на другата. Финансовите активи, които 

потенциално излагат Групата на кредитен риск, са предимно предоставените заеми на 

картодържатели, вземанията от продажби и паричните средства.  

 

Групата предлага финансов продукт за масово потребление – необезпечен заем чрез кредитна 

карта на потребители физически лица. Поради това тя е основно изложена на кредитен риск, 

в случай че клиентите-картодържатели не изплатят своите задължения в договорения срок и 

размер. Кредитното качество на клиентите се оценява като се вземат предвид финансово 

състояние, минал опит и други фактори. Въведени са кредитни лимити, спазването на които 

се наблюдава регулярно. При наличие на обективни индикации, Групата начислява 

индивидуална и/или портфейлна обезценка на определени вземания/съвкупности от вземания 

от картодържатели, в съответствие с възприетата методика за класификация, мониторинг 

и обезценка на предоставените картови кредити.  

 

Тъй като предоставените кредити по кредитни карти са с фиксиран максимален лимит и са 

разпределени между голям брой клиенти, към 31 декември 2008 и 2007 година Групата няма 

значителна кредитна експозиция към нито един контрагент или група контрагенти със 

сходни характеристики. 

 

Максималната изложеност на Групата на кредитен риск на вземанията от клиенти към 31 

декември 2008 и 2007 година по видове клиенти е както следва: 

 
 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Клиенти по продажби на горива на дребно 35,343 43,514 

Клиенти по продажби на горива на едро 26,353 38,024 

Други   5,199   2,537 
   

Общо 66,895 84,075 

 

Продажбите към клиенти на дребно се уреждат предимно в брой или чрез използване на 

кредитни карти. Политиката на Групата по отношение на клиентите, с които се работи на 

разсрочено плащане е насочена към извършване на продажби на клиенти с подходяща 

кредитна репутация. С оглед намаляване на кредитния риск Групата е възприела политика на 

предварителна оценка на тези клиенти. В съответствие с тази политика се правят оценки 

на клиентите, базирани на информация от различни източници – контрагенти на клиента, 

обслужващи банки, оценки от рейтингови агенции и др. Договорите с клиенти предвиждат 

определени кредитни лимити, индивидуално договорени с всеки клиент, които не могат да 

бъдат превишавани и кредитни периоди в рамките на конкретно определен брой дни, след 

изтичането на които при липса на плащане от клиента, се начисляват лихви за забава.  
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Около 64% от продажбите на стоки и услуги реализирани към външни клиенти от сегмент 

продажби на горива на едро за текущата година и 30% от приходите за предходната година 

представляват продажби към пет основни клиента. Вземанията от продажби от тези 

клиенти към 31 декември 2008 и 2007 година възлизат съответно на 12,855 хил. лв. и на 19,093 

хил. лв., което представлява респективно 49% и 50% от общата нетна сума на вземанията 

от клиенти на едро. 

 

Кредитният риск на паричните средства по банкови сметки и на деривативните вземания е 

минимален, тъй като Групата работи само с банки и брокерски компании с висок кредитен 

рейтинг. 

 

Балансовата стойност на финансовите активи, нетно от загубите от обезценки, представя 

в максимална степен кредитния риск, на който Групата е изложена. 
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Ликвиден риск 

 

Ликвидният риск е рискът Групата да не може да изпълни финансовите си задължения, тогава 

когато те станат изискуеми. Политиката в тази област е насочена към гарантиране 

наличието на достатъчно ликвидни средства, с които да бъдат обслужени задълженията, 

когато същите станат изискуеми, включително в извънредни и непредвидени ситуации. 

Целта на Ръководството е да поддържа постоянен баланс между непрекъснатостта и 

гъвкавостта на финансовите ресурси, чрез използване на различни форми на финансиране. 

Управлението на ликвидния риск включва поддържането на достатъчни наличности от 

парични средства, договаряне на адекватни кредитни линии, изготвяне, анализ и 

актуализиране на прогнози за паричните потоци. 

 

В следващата таблица са представени договорените падежи на финансовите пасиви на база 

на най-ранната дата, на която Групата може да бъде задължена да ги изплати. В таблицата 

са посочени недисконтираните парични потоци, включващи главници и лихви. 

 
31 декември 2008,  

хил. лв. 

 

До една 

година 

Между 

една и две 

години 

Между 

две и пет 

години 

Над 

пет 

години 

Общо 

 

      

Задължения по банкови заеми 58,748 23,587 22,787 29,918 135,040 

Задължения по облигационни заеми 30,494 20,337 218,225 - 269,056 

Задължения по финансов лизинг 8,166 6,125 12,648 15,637 42,576 

Задължения по търговски заеми 618 50 - - 668 

Задължения по договори за обратен 

лизинг 6,743 6,329 19,891 90,997 123,960 

Търговски и други задължения 92,630 - - - 92,630 

Деривативни задължения        205           -             -             -        205 
      

Общо 197,604 56,428 273,551 136,552 664,135 

 

 

31 декември 2007,  

хил. лв. 

 

До една 

година 

Между 

една и две 

години 

Между 

две и пет 

години 

Над 

пет 

години 

Общо 

 

      

Задължения по банкови заеми 136,377 22,961 30,232 35,064 224,634 

Задължения по облигационни заеми 35,016 26,713 228,950 - 290,679 

Задължения по финансов лизинг 9,561 7,854 15,761 18,513 51,689 

Задължения по търговски заеми 56,952 - - - 56,952 

Задължения по търговски заеми и 

депозити от свързани лица 3,754 

 

- - 

 

- 3,754 

Търговски и други задължения 237,945 - - - 237,945 

Деривативни задължения     4,416           -             -           -     4,416 
      

Общо 484,021 57,528 274,943 53,577 870,069 
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Управление на капитала 

 
Групата управлява капитала си като се стреми да максимизира възвращаемостта за 

акционерите, чрез оптимизация на съотношението между дълг и капитал. Целта на 

Ръководството е да поддържа доверието на инвеститорите, кредиторите и пазара и да 

гарантира бъдещото развитие на Групата. Поддържането и коригирането на капиталовата 

структура се извършва в тясна връзка с промените в икономическите условия, както и в 

зависимост от нивото на риск, присъщо на съответните проекти, в които се инвестира. 

Основните инструменти, които се използват за управление на капиталовата структура са: 

дивидентна политика; емитиране или обратно изкупуване на емитирани капиталови и дългови 

инструменти; продажба на активи и инвестиции, с цел намаляване на нивото на 

задлъжнялост; рефинансиране на дълга, чрез издаване на инструменти с по-дълъг матуритет 

и др. Всички решения за промени в тази насока се вземат при отчитане на баланса между 

цената и рисковете, присъщи на различните източници на финансиране. 

 

Ръководството на Групата наблюдава капиталовата структура на базата на 

съотношението нетен дълг към собствен капитал. Нетният дълг включва както 

дългосрочните и краткосрочните лихвени заеми, така и дългосрочните и краткосрочните 

задължения по финансов лизинг, намалени с паричните средства и еквиваленти. Капиталът, 

принадлежащ на собствениците на Дружеството-майка (основен капитал, резерви и 

натрупана печалба), както и малцинственото участие, формират капитала и резервите на 

Групата. 

 

 

31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 

(преизчислен) 
   

Дълг  420,829 515,624 

Парични средства и еквиваленти (28,295) (81,475) 
   

Нетен дълг 392,534 434,149 
   

Собствен капитал 151,246     52,167 
   

Съотношение дълг – капитал 2.6 8.3 
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Изменения в отчета за доходите 31 декември 

2007 

одитиран 

хил. лв. 

Ефект от 

грешка 

 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

(преизчислен) 

хил. лв. 
    

Приходи от продажби 1,446,396 - 1,446,396 

Други приходи 9,075 - 9,075 
    

Балансова стойност  на продадени стоки (1,280,072) - (1,280,072) 

Разходи за материали (19,450) - (19,450) 

Разходи за външни услуги (43,626) - (43,626) 

Разходи за персонала (49,387) - (49,387) 

Разходи за амортизация (27,755) - (27,755) 

Разходи за обезценка (10,452) - (10,452) 

Други разходи (15,001) - (15,001) 
    

Финансови приходи 26,982 - 26,982 

Финансови разходи (97,465) - (97,465) 

Дял от печалбата на асоциирани дружества             513 -             513 
    

Печалба (загуба) преди данъци     (60,242)   -     (60,242) 
    

Приход (разход) за данък          4,562 96          4,658 
    

Печалба (загуба) за годината     (55,680) 96     (55,584) 
    

Принадлежаща на:    
    

Собствениците на Дружеството-майка (43,581) 96 (43,485) 
Малцинствено участие (12,099)  (12,099) 
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 1 януари 

2007 

преди 

преизчисл. 

хил. лв. 

Ефект от 

грешка 

 

 

хил. лв. 

1 януари 

2007 

преизчислен 

 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

преди 

преизчисл 

хил. лв. 

Ефект от 

грешка 

 

 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

преизчислен 

 

хил. лв. 
       

Дългосрочни активи       
       

Дълготрайни материални, 

нематериални активи и 

инвестиционни имоти 

 

335,312 - 

 

335,312 

 

424,368 - 

 

424,368 

Инвестиции в асоциирани и други 

дружества 553 - 553 1,838 - 1,838 

Търговска репутация 4,722 - 4,722 4,722 - 4,722 

Предоставени лихвени заеми и 

други вземания 25,798 - 25,798 26,861 - 26,861 

Отсрочени данъчни активи 957 - 957 6,400 96 6,496 

Блокирани парични средства           98      -          98          98     -           98 
       

Общо дългосрочни активи 367,440 - 367,440 464,287 96 464,383 
       

Краткосрочни активи       
       

Материални запаси 174,458 - 174,458 142,081 - 142,081 

Търговски и други вземания, нетно 175,204 - 175,204 170,852 - 170,852 

Предоставени лихвени заеми и 

други вземания 18,575 - 18,575 13,557 - 13,557 

Деривативни вземания - - - 970 - 970 

Текущи данъци върху доходите 6,378 240 6,618 7,636 240 7,876 

Парични средства и еквиваленти 87,109 - 87,109 81,475 - 81,475 

Дълготрайни активи държани за 

продажба     1,387      -     1,387     1,387      -      1,387 
       

Общо краткосрочни активи 463,111 240 463,351 417,958 240  418,198 
       

Общо активи 830,551 240 830,791 882,245 336  882,581 
       

Краткосрочни задължения       
       

Търговски и други задължения 250,294 - 250,294 309,877 - 309,877 

Задължения по лихвени заеми  161,338 - 161,338 206,576 - 206,576 

Задължения по финансов лизинг 6,168 - 6,168 7,070 - 7,070 

Деривативни задължения 543 - 543 4,416 - 4,416 

Задължения за обезщетения при 

пенсиониране          32      -          32          42      -           42 
       

Общо краткосрочни задължения 418,375 - 418,375 527,981 - 527,981 
       

Дългосрочни задължения       
       

Задължения по лихвени заеми  268,831 - 268,831 269,151 - 269,151 

Задължения по финансов лизинг 38,212 - 38,212 32,827 - 32,827 

Задължения за обезщетения при 

пенсиониране 438 - 438 416 - 416 

Други дългосрочни задължения          57 -          57          39 -           39 
       

Общо дългосрочни задължения 307,538      - 307,538 302,433      -  302,433 
       

Нетни активи 104,638 240 104,878   51,831 336    52,167 
       

Капитал, принадлежащ на  

собствениците на Дружеството-

майка       
       

Основен капитал 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000 

Преоценъчен резерв 5,515 - 5,515 5,515 - 5,515 

Други резерви 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 

Натрупана загуба (59,600) 240 (59,360) (114,901) 336 (114,565) 
       

Общо капитал, принадлежащ на 

собствениците на Дружеството-

майка   55,915 240   56,155          614 336          950 
       

Малцинствено участие   48,723      -   48,723     51,217      -     51,217 
       

Общо капитал и резерви 104,638 240 104,878     51,831 336     52,167 

 



 

Петрол Холдинг АД 

 

 

  

102     |     Консолидирани финансови отчети към 31 декември 2008 година 

39. Потенциални задължения  

 

39.1. Задължения по концесионен договор 
 

Съгласно договор с Министерството на околната среда и водите за предоставяне на 

концесия за част от минералната вода от извора край град Каварна, сключен през 2001 

година за срок от 20 години, Групата има следните основни задължения: 

 да заплаща на концедента годишно концесионно възнаграждение; 

 да поддържа постоянна средногодишна численост на персонала между 50 и 55 човека;  

 да спазва всички специални нормативни изисквания, технически и технологични 

стандарти, свързани с добива, използването на минералната вода и опазването на 

околната среда; 

 гаранции: 

- да внесе еднократно 25% от дължимото годишно минимално възнаграждение  

- да отчислява всяко тримесечие за целия срок на концесията 10% върху дължимото за 

съответния тримесечен срок концесионно възнаграждение, като има право да 

покрива с тях разходите си, свързани с опазване на водоизточника и със защита на 

околната среда от вредни въздействия. 
 

Към датата на изготвяне на консолидираните финансови отчети са изпълнени всички 

задължения по договора за предоставяне на концесия. 

 
39.2. Задължения по ипотеки, залози и издадени гаранции 
 

Към 31 декември 2008 година Групата има потенциални задължения в размер на 231,348 хил. 

лв., представляващи ипотекирани и/или заложени настоящи и бъдещи активи като 

обезпечения по банкови, облигационни и търговски заеми, отпуснати на Групата.  
 

Към 31 декември 2008 година Групата има потенциални задължения по банкови гаранции, 

издадени във връзка с обществени поръчки и за добро изпълнение по търговски договори в 

размер на 16,871 хил. лв., както и в полза на Агенция Митници за прилагане на режим отложено 

плащане на акциз в размер на 22,096 хил. лв. и за обезпечаване на дължими митни сборове при 

внос на горива в размер на 55 хил. лв. 
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39.3. Задължения по неусвоени лимити от картодържатели 
 

Към 31 декември 2008 година Групата има сключени договори с картодържатели за 

отпуснати заеми по кредитни карти с общ максимален кредитен лимит 75,397 хил. лв. Част 

от кредитния лимит, в размер на 16,256 хил. лв. към 31 декември 2008 година, е текущо усвоен 

от картодържателите. В усвоената част не са включени вземанията от кредитополучатели, 

които са предадени на фирми за събиране на вземания. Към 31 декември 2008 година Групата 

има потенциален ангажимент към картодържателите за осигуряване на неусвоения кредитен 

лимит в размер на 43,380 хил. лв.  

 

Като се вземат предвид условията на получените привлечени средства, Групата има 

готовност за осигуряване на необходимия паричен ресурс. 

 

40. Потенциални вземания 

 

Към 31 декември 2008 година в полза на Групата са издадени банкови гаранции в размер на 

3,839 хил. лв., записи на заповед в размер на 20,860 хил. лв. и е вписана ипотека в размер на 

1,200 хил. лв., служещи като обезпечения по вземания от клиенти на разсрочено плащане. 

 

През 2006 година Групата текущо фактурира и признава приходи от неустойки в размер на 

8,196 хил. лв., начислени на контрагент, поради количествено неизпълнение на договор за 

доставка на горива. Към 31 декември 2006 година приходът е сторниран, тъй като 

Ръководството преценява, че не са изпълнени критериите за признаване на приход в 

съответствие с МСС 18 Приходи. Във връзка с това за Групата възниква потенциално 

вземане в размер на 8,196 хил. лв., тъй като вземането от Контрагента не е признато във 

финансовите отчети, но Ръководството счита, че има аргументирани правни доводи за 

претендирането му. 
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41. Екология 

 

Във връзка с приватизацията на дъщерно дружество през 1999 година за по-голямата част 

от обектите му (петролни бази и бензиностанции) са подготвени и приети от експертен 

съвет на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) доклади за оценка 

въздействието върху околната среда. Въз основа на тези доклади са издадени Разрешения на 

МОСВ за експлоатация на обектите. След приватизацията дъщерното дружество изпълнява 

мащабна инвестиционна програма, имаща за цел да приведе обектите му в съответствие с 

изискванията на най-добрите европейски практики. Във връзка с това, обектите се 

реконструират така, че да отговарят на изискванията на Директива 94/63/ЕС, която е 

транспонирана в българското законодателство чрез Наредба ѐ 16 от 12 август 1999 година 

(Наредбата) за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, 

товарене или разтоварване и превоз на бензини, издадена на основание чл. 9, ал. 1 от Закона 

за чистотата на атмосферния въздух. Реконструкцията на бензиностанциите се предхожда 

от изготвяне на екологични характеристики за всяко инвестиционно предложение. Тези 

характеристики се представят на районните инспекции (РИОСВ) за получаване на 

строително разрешение. 

 

През 2009 година, в зависимост от технологичните им характеристики и при спазване на 

изискванията на Наредбата, ще бъдат приведени към определените стандарти 82 

бензиностанции. Приблизителните оценки на Ръководството за общата стойност на 

реконструкциите възлиза на 574 хил. лв. Действителните стойности и времето на 

извършване на ремонтите могат да се различават съществено от направените 

приблизителни оценки. 

 

Към датата на настоящите консолидирани финансови отчети, не е налице задължаващо 

събитие, по смисъла на МСС 37 Провизии и потенциални задължения, във връзка с 

ангажименти на Групата за опазване на околната среда, съгласно действащото 

законодателство в страната, поради което не са начислени провизии. 
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42. Събития след балансовата дата 
 

42.1. Прихващане на вземания и задължения 
 

През месец март 2009 година Групата подписва споразумение с контрагент на база, на което 

извършва прихващане на насрещни вземания и задължения на стойност 6,020 хил. лв., 

възникнали през 2006 година.  

 

42.2. Ново дъщерно дружество 
 

През месец януари 2009 година е учредено ново дъщерно дружество – Формамер ЕООД с 

предмет на дейност строителство, ремонт, обзавеждане и управление на недвижими имоти. 

Регистрираният капитал на дружеството е в размер на 600 хил. лв. 

 

42.3. Продажба на участие в дъщерно дружество 
 

През месец май 2009 година Групата продава 50% от участието си в Транс Телеком ЕАД на 

цена 8,500 хил. евро (16,625 хил. лв.). 
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БЕЛЕЖКИ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 

към 31 декември 2008 година 
 

 

1. Правен статут  

 

Петрол Холдинг АД (Дружеството) е регистрирано във Варна през 1995 година. Адресът 

на регистрация на Дружеството е гр. Варна, ул. Братя Миладинови 22А. Акционери в 

Дружеството са физически лица (виж също бележка 25). 

 

Основната дейност на Дружеството е свързана с организация и предоставяне на услуги в 

областта на общото и финансово управление, инвестиционната политика, техническо 

осигуряване и внедряване на управленски информационни системи, както и други 

дейности, присъщи на холдинговите дружества.  

 

Индивидуалните финансови отчети са одобрени за издаване от Съвета на директорите 

на 22 юни 2009 година. 

 

 

2. База за изготвяне на финансовите отчети и счетоводни принципи 

 

2.1. Общи положения 

 

Дружеството изготвя и представя финансовите си отчети на база на Международните 

стандарти за финансово отчитане (МСФО), издадени от Съвета за международни 

счетоводни стандарти (СМСС) и разясненията за тяхното прилагане, издадени от 

Комитета за разяснение на МСФО (КРМСФО), приети от Комисията на Европейския съюз 

(Комисията) и приложими в Република България. МСФО, приети от Комисията, не се 

различават от МСФО, издадени от СМСС и в сила за годишните периоди, приключващи до 

31 декември 2008 година, с изключение на някои изисквания по отношение отчитане на 

хеджирането, в съответствие с Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 

Финансови инструменти: признаване и оценяване, които не са приети от Комисията. 

Ръководството счита, че ако изискванията по отношение на хеджирането бяха приети 

от Комисията, това не би оказало влияние върху настоящите финансови отчети. 

 

През 2008 година Дружеството е приело всички нови и преработени МСФО, издадени от 

СМСС и одобрени от Комисията, които са в сила за 2008 година и са приложими за 

неговата дейност. По-конкретно, това са измененията на МСС 39 Финансови 
инструменти: признаване и оценяване и на МСФО 7 Финансови инструменти: 
оповестявания (в сила от 1 юли 2008 година), които са относно рекласификацията на 

финансови активи. Прилагането на тези изменения и разяснения не води до промени в 

счетоводната политика на Дружеството. 

 

Финансовите отчети са изготвени при спазване на принципа на историческата цена, с 

изключение активите, които са представени по справедливите им стойности - 

финансови активи на разположение за продажба, финансовите активи държани за 

търгуване и деривативи, за които съществуват борсови котировки на активен пазар.  

 

Настоящите финансови отчети представляват индивидуални финансови отчети, 

изготвянето на които се изисква, съгласно счетоводното и данъчното законодателство 

на Република България.  
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2.2. Функционална валута и валута на представяне на финансовите отчети 

 

Функционална валута е валутата на основната икономическа среда, в която едно 

дружество функционира и в която главно се генерират и изразходват паричните 

средства. Тя отразява основните сделки, събития и условия, значими за предприятието. 

 

Дружеството води счетоводство и съставя финансовите си отчети в националната 

валута на Република България – български лев, възприет от Дружеството като 

функционална валута. 

 

Настоящите индивидуални финансови отчети са изготвени в хиляди лева. 

 

2.3. Чуждестранна валута  

 

Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално като към сумата на 

чуждестранната валута се прилага централният курс на Българска Народна Банка (БНБ) 

към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждане на валутните 

парични позиции или при отчитането на тези парични позиции при курсове, различни от 

този, по който първоначално са били признати, се отчитат в отчета за доходите за 

съответния период. 

 

Паричните позиции в чуждестранна валута към 31 декември 2008 и 2007 години са оценени 

в настоящите индивидуални финансови отчети по заключителния курс на БНБ. 

Заключителният курс на българския лев към щатския долар за годините, за които са 

съставени настоящите индивидуални финансови отчети, е както следва: 

 

31 декември 2008 година: 1 USD = 1.38731 лв. 

31 декември 2007 година:    1 USD = 1.33122 лв. 

 

2.4. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки 

 
Приложението на МСФО изисква от Ръководството да направи някои счетоводни 

предположения и приблизителни счетоводни оценки при изготвяне на финансовите 

отчети, с цел определяне стойността на някои активи, пасиви, приходи и разходи. Те се 

извършват въз основа на най-добрата преценка на Ръководството, базирана на 

историческия опит и анализ на всички фактори, оказващи влияние при дадените 

обстоятелства към датата на изготвяне на финансовите отчети. Действителните 

резултати биха могли да се различават от представените в настоящите финансови 

отчети. 

 

2.5. Дъщерни дружества 

 

Дъщерно дружество е дружество, което се контролира от Дружеството-майка. Контрол 

е властта да се управлява финансовата и оперативната политика на дъщерното 

дружество, с оглед извличането на изгоди от дейността му. 

 

2.6. Асоциирани дружества 

 

Асоциирано дружество е предприятие, в което Дружеството-майка упражнява 

значително влияние, но което не представлява дъщерно или съвместно предприятие. 

Значително влияние е правото на участие при вземането на решения, свързани с 

финансовата и оперативната политика на предприятието, в което е инвестирано, но не 

и контрол върху тази политика. 
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2.7. Грешки в предходни отчетни периоди 

 

Грешки в предходни периоди са пропуски, неточности или несъответствия във 

финансовите отчети на Дружеството за предходни периоди, възникващи в резултат на 

пропусната или неправилно използвана надеждна информация. Това е информация, която е 

била налична към момента на одобрение за издаване на финансовите отчети или такава, 

за която се предполага, че е било възможно да бъде получена и използвана при 

изготвянето и представянето на тези отчети. Грешки в предходни периоди могат да 

възникнат при признаването, оценяването, представянето или оповестяването на 

елементи от финансовите отчети. Те се коригират ретроспективно като се 

преизчислява сравнителната информация или началните салда на активите, пасивите и 

капитала (в случаите, когато са възникнали през предходни периоди, за които не е 

представена информация във финансовите отчети). Корекцията се отразява в първите 

финансови отчети одобрени за издаване след откриването им. 

 

 

3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс и отчета за доходите 

 

3.1. Дълготрайни материални и нематериални активи 

 
Дълготрайните материални и нематериални активи се признават като първоначално се 

оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена, мита и невъзстановими 

данъци, както и всички преки разходи за привеждането на актива в работно състояние и 

на мястото за предвидената му от Ръководството употреба. След първоначалното им 

признаване дълготрайните материални и нематериални активи се отчитат по цена на 

придобиване намалена с размера на начислената амортизация и евентуални загуби от 

обезценки (виж също бележка 3.2).  

 

Когато в дълготрайните материални активи се съдържат съществени компоненти с 

различна продължителност на полезен живот, тези компоненти се отчитат като 

самостоятелни активи. 

 

Последващи разходи, включително извършени за замяна на компонент от актива, се 

капитализират в стойността на актива, само ако отговарят на критериите за 

признаване на дълготраен актив. Балансовата стойност на заменените компоненти се 

отписва от стойността на актива в съответствие с изискванията на МСС 16 Имоти, 
машини и съоръжения. Всички други последващи разходи се признават текущо в годината, 

през която са направени.  

 

Амортизациите се начисляват на база на определения полезен живот като 

последователно се прилага линейният метод. Амортизацията се отразява в отчета за 

доходите за текущия период. 

 

Определеният полезен живот на активите е, както следва: 

 

Полезен живот 2008 година 2007 година 

   

Административни и търговски сгради 25 години 25 години 

Машини, съоръжения и оборудване 2–5 години 2–5 години 

Транспортни средства  5-10 години 5-10 години 

Офис обзавеждане 4 години 4 години 

Дълготрайни нематериални активи 2-10 години 2-5 години 
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3.1. Дълготрайни материални и нематериални активи (продължение) 

 

Начисляването на амортизацията започва от началото на месеца, следващ месеца, в 

който активът е наличен за употреба и се прекратява на по-ранната от датата на 

класифицирането му като държан за продажба в съответствие с МСФО 5 Дългосрочни 
активи, държани за продажба и преустановени дейности или датата на отписването му. 

 

Не се начисляват амортизации на земите, разходи за придобиване на дълготрайни активи 

и напълно амортизираните активи. 

 

3.2. Обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи  
 

Към датата на изготвяне на финансовите отчети Ръководството на Дружеството 

прави преценка дали съществуват индикации за обезценка на дълготрайните материални 

и нематериални активи. В случай, че се установи, че такива индикации съществуват, се 

изготвя приблизителна оценка на възстановимата стойност на съответния актив. 

Когато не е възможно да се изчисли възстановимата стойност на отделния актив, 

Дружеството определя възстановимата стойност на единицата, генерираща парични 

потоци, към която активът принадлежи. 

 

Възстановимата стойност е по-високата сума от справедливата стойност, намалена с 

разходите по продажба на даден актив и стойността му в употреба. Когато 

възстановимата стойност на даден актив (или на обект генериращ парични 

постъпления) е по-ниска от балансовата му стойност, последната се намалява до 

размера на възстановимата стойност. Загубата от обезценка се признава веднага като 

разход в отчета за доходите, освен ако активът се отчита по преоценена стойност. В 

този случай загубата от обезценка се отразява като намаление на преоценъчния резерв. 

 

В случай на възстановяване на загубата от обезценка, балансовата стойност на актива 

(или на обекта, генериращ парични постъпления) се увеличава до променената му 

възстановима стойност. Това увеличение не може да доведе до балансова стойност по-

висока от балансовата стойност, която би била определена при положение, че в 

предходни периоди не е била признавана загуба от обезценка за дадения актив. 

Възстановяването на загуба от обезценка се признава веднага като приход в отчета за 

доходите.  

 

3.3. Материални запаси  

 

Материалните запаси са представени по по-ниската от цената на придобиване и 

нетната им реализуема стойност. Цената на придобиване включва покупната цена, 

транспортните разходи, митническите такси, акциза и други подобни. Нетната 

реализуема стойност е предполагаемата продажна цена, намалена с приблизителните 

разходи, необходими за осъществяване на продажбата.  

 

При тяхното потребление, материалните запаси се оценяват по метода първа входяща – 

първа изходяща цена. 
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3.4. Финансови инструменти 

 

Финансов инструмент е всеки договор, който поражда едновременно както финансов 

актив в едно предприятие, така и финансов пасив или инструмент на собствения капитал 

в друго предприятие. 

 

Финансовите активи и пасиви се признават в счетоводния баланс, когато и само когато  

Дружеството стане страна по договорните условия на инструмента. Финансовите 

активи се отписват от счетоводния баланс, след като договорните права за 

получаването на парични потоци са изтекли или активите са прехвърлени и трансферът 

им отговаря на изискванията за отписване, съгласно изискванията на МСС 39 Финансови 

инструменти: признаване и оценяване. Финансовите пасиви се отписват от счетоводния 

баланс, когато и само когато са погасени – т.е. задължението, определено в договора е 

отпаднало, анулирано или срокът му е изтекъл. 

 

При първоначалното им признаване финансовите активи (пасиви) се оценяват по 

справедлива стойност и всички разходи по сделката, в резултат на която възникват 

финансовите активи (пасиви), с изключение на финансовите активи (пасиви), отчитани 

по справедлива стойност през отчета за доходите. 

 

За целите на последващото оценяване, в съответствие с изискванията на МСС 39 

Финансови инструменти: признаване и оценяване, Дружеството класифицира 

финансовите активи и пасиви в следните категории: финансови активи (пасиви), 

отчитани по справедлива стойност през отчета за доходите; инвестиции, държани до 

падеж; предоставени кредити и вземания; финансови активи на разположение за 

продажба; финансови пасиви по амортизирана стойност. Класифицирането в 

съответната категория зависи от целта и срочността, с която е сключен съответния 

договор. Дружеството не прилага тази класификация на активите и пасивите за целите 

на представянето им в баланса. Информация за съответните категории финансови 

инструменти е включена в бележка 28. 

 
3.4.1. Финансови активи (пасиви), отчитани по справедлива стойност през отчета за 

доходите 
 

Финансов актив или пасив е класифициран като държан за търгуване, когато е придобит 

главно с намерение да бъде продаден или закупен обратно в близко бъдеще или е 

деривативен инструмент. В тази категория Дружеството класифицира опционните и 

фючърсните контракти, сключени на международни борсови пазари. 

 

След първоначалното им признаване, финансовите активи, отчитани по справедлива 

стойност през отчета за доходите, се оценяват по справедлива стойност към датата 

на изготвянето на финансовите отчети, като всяка разлика до тази стойност се 

признава в отчета за доходите в периода, в който възниква. 

 

3.4.2. Предоставени кредити и вземания 
 

Предоставените кредити и вземанията са недеривативни финансови активи с фиксирани 

или определими срокове за уреждане, които не се котират на активен пазар. В баланса на 

Дружеството активите от тази категория са представени като вземания по лихвени 

заеми, търговски и други вземания и парични средства. 
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3.4.2. Предоставени кредити и вземания (продължение) 
 

Вземания по лихвени заеми, търговски и други вземания 
След първоначалното им признаване търговските вземания и вземанията по лихвени 

заеми се оценяват по амортизирана стойност, изчислена на база метода на ефективния 

лихвен процент, и намалена с евентуалната загуба от обезценка. Краткосрочните 

вземания не се амортизират. Загубата от обезценка се начислява в случай, че 

съществуват обективни доказателства като например значителни финансови 

затруднения на длъжника, вероятност длъжникът да изпадне в ликвидация и други (виж 

също бележка 3.4.4). 
 

Парични средства  
 

Паричните средства за целите на съставянето на отчета за паричния поток са 

паричните средства в брой и по банкови сметки, с изключение на блокираните парични 

средства, по отношение, на които Дружеството няма права за ползване и разпореждане.  
 

3.4.3. Финансови активи на разположение за продажба 
 

Финансовите активи на разположение за продажба са недеривативни финансови 

инструменти, некласифицирани в предходните категории. Според намеренията и 

възможностите на Ръководството да ги реализира в дългосрочен план или в рамките на 

едногодишен период, в баланса на Дружеството се посочват като дългосрочни или 

краткосрочни финансови инвестиции и включват инвестиции в дъщерни, асоциирани 

дружества и малцинствени участия. 
 

В съответствие с изискванията на МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови 

отчети и МСС 28 Инвестиции в асоциирани дружества, Дружеството е възприело да 

отчита инвестициите в дъщерни и асоциирани предприятия като прилага МСС 39 

Финансови инструменти: признаване и оценяване.  
 

Редовните покупки и продажби на финансови активи на разположение за продажба се 

признават на дата на тъгуване – датата на сделката, на която Дружеството се 

ангажира да закупи или продаде актива. След първоначалното им признаване финансовите 

активи на разположение за продажба се оценяват по справедлива стойност към датата 

на изготвяне на финансовите отчети като всяка разлика до тази стойност се признава в 

капитала. При последваща продажба или обезценка на финансови активи на разположение 

за продажба, акумулираните разлики от корекциите до справедлива стойност се 

признават в отчета за доходите.  
 

Справедливата цена на финансовите активи, за които съществува борсова цена на 

активен пазар се определя на база на борсовите котировки, валидни към датата на 

изготвяне на финансовите отчети. Финансовите активи, за които не съществува 

борсова цена на активен пазар и чиято справедлива стойност не може да бъде надеждно 

определена, след първоначалното им признаване се отчитат по цена на придобиване, 

намалена с евентуална загуба от обезценка (виж също бележка 3.4.4). 
 

3.4.4. Обезценка на финансови активи  
 

Към датата на изготвяне на финансовите отчети Ръководството на Дружеството 

прави преценка дали съществуват обективни индикации за обезценка на всички 

финансовите активи с изключение на финансовите активи отчитани по справедлива 

стойност през отчета за доходите. Финансов актив се счита за обезценен само тогава, 

когато съществуват обективни доказателства, че в резултат на едно или повече 

събития, настъпили след първоначалното му признаване, очакваните парични потоци са 

намалели.  
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3.4.4. Обезценка на финансови активи (продължение) 
 

При установяване наличието на такива признаци за активите отчитани по цена на 

придобиване, загубата от обезценка се определя като разлика между балансовата 

стойност и сегашната стойност на очакваните бъдещи парични потоци, дисконтирани с 

текущия пазарен лихвен процент за сходни активи. 

 

Когато спад в справедливата стойност на финансов актив на разположение за продажба 

е признат директно в собствения капитал и има обективни доказателства, че активът е 

обезценен, натрупаната загуба от обезценка, изчислена като разлика между цената на 

придобиване и текущата справедлива стойност, се признава в отчета за доходите, дори 

ако финансовият актив не е отписан. Загубите от обезценки, признати за капиталови 

инструменти на разположение за продажба, не могат да бъдат възстановени в отчета за 

доходите.  

 

Загубата от обезценка на инвестициите, държани до падеж, предоставените кредити и 

вземания, отчитани по амортизирана стойност, се изчислява като разлика между 

балансовата стойност и настояща стойност на бъдещите парични потоци, 

дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процент. Загубата от обезценка се 

признава в отчета за доходите. Тя се възстановява, ако последващото увеличение на 

възстановимата стойност може обективно да бъде обвързано с настъпване на събитие 

след датата, на която е била призната обезценката. 

 

3.4.5. Финансови пасиви по амортизирана стойност 
 

След първоначалното им признаване Дружеството оценява всички финансови пасиви по 

амортизирана стойност с изключение на: финансовите пасиви, отчитани по справедлива 

стойност през отчета за доходите; финансовите пасиви, възникнали, когато 

прехвърлянето на актив не отговаря на условията за отписване; договори за финансова 

гаранция, ангажименти за предоставяне на кредит с лихвен процент, по-нисък от 

пазарния. В баланса на Дружеството тези пасиви са представени като търговски и други 

задължения и задължения по лихвени заеми и депозити. 

 

Търговски и други задължения 
 
Търговските и други задължения възникват в резултат на получени стоки или услуги. 

Краткосрочните задължения не се амортизират. 
 

Задължения по лихвени заеми и депозити 
 
Лихвените заеми се признават първоначално по справедлива цена, формирана от 

получените парични постъпления, намалени с присъщите разходи по сделката. След 

първоначалното им признаване, лихвените заеми се оценяват по амортизирана стойност, 

като всяка разлика между първоначалната стойност и стойността на падеж се отчита в 

отчета за доходите за периода на ползване на заема на база метода на ефективния 

лихвен процент. Получените лихвени заеми, при възникването на които не са извършени 

разходи свързани със сделката, не се амортизират. По същия начин се третират 

получените банкови овърдрафти, при които получателят има право многократно да 

усвоява или погасява заема в рамките на предварително договорения лимит.  
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3.4.5. Финансови пасиви по амортизирана стойност (продължение) 
 

Финансовите разходи, в това число и директните разходи по привличането на заема, се 

включват в отчета за доходите по метода на ефективния лихвен процент, с изключение 

на транзакционните разходи по банкови овърдрафти, които се признават в отчета за 

доходите на линейна база за периода, за който е договорен овърдрафтът. 

 

Лихвените заеми се класифицират като краткосрочни, когато следва да бъдат уредени в 

рамките на дванадесет месеца от датата на баланса. 

 

3.4.6.  Основен капитал 
 
Основният капитал на Дружеството е представен по историческа цена в деня на 

регистрирането му.  

 

 

3.5. Данък върху дохода  

 

Данъкът върху дохода включва текущия данък върху печалбата и отсрочените данъци. 

 

Текущият данък се определя въз основа на облагаемата (данъчна) печалба за периода като 

се прилага ефективната данъчна ставка съгласно данъчното законодателство към 

датата на финансовите отчети. Отсрочените данъци са сумите на дължимите 

(възстановими) данъци върху печалбата за бъдещи периоди по отношение на облагаемите 

(приспадащи се) временни разлики. Временните разлики са разликите между балансовата 

стойност на един актив или пасив и неговата данъчна основа. Отсрочените данъци върху 

печалбата се изчисляват чрез прилагането на балансовия пасивен метод. Отсрочените 

данъчни пасиви се изчисляват за всички облагаеми временни разлики, докато отсрочените 

данъчни активи за приспадащите се временни разлики се признават, само ако има 

вероятност за тяхното обратно проявление и ако Дружеството ще е в състояние в 

бъдеще да генерира достатъчно печалба, от която те да могат да бъдат приспаднати.  

 

Отсрочените данъчни активи и пасиви се изчисляват като се прилага предполагаемата 

данъчна ставка за периода, в който те ще се реализират или погасят, съгласно 

информацията, с която Дружеството разполага към момента на съставяне на 

финансовите отчети. Отсрочените данъци се признават в отчета за доходите, освен в 

случаите, когато възникват във връзка с балансово перо, което се отразява директно в 

собствения капитал на Дружеството. В този случай и отсроченият данък се посочва 

директно за сметка на това перо (в капитала), без да намира отражение в отчета за 

доходите. 

 

Отсрочените данъчни активи и пасиви се представят нетно, ако подлежат на единен 

режим на облагане. 

 

Съгласно действащото за 2008 и 2007 година данъчно законодателство, данъчната 

ставка, която се прилага при изчисляване на данъчните задължения на Дружеството е 

10%. При изчислението на отсрочените данъчни активи и пасиви към 31 декември 2008 и 

2007 година е използвана данъчна ставка 10%.  
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3.6. Признаване на приходи и разходи  

 

3.6.1. Приходи от продажба на стоки, услуги и други приходи 
 

Приходите и разходите се начисляват в момента на тяхното възникване, независимо от 

момента на паричните постъпления и плащания. Отчитането им се извършва при 

спазване на изискването за причинна и стойностна връзка между тях. 

 

Приходите се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежащото на 

получаване възнаграждение, намалено със сумата на всички предоставени отстъпки и 

включват брутните потоци от икономически ползи получени от и дължими на 

Дружеството. Сумите, събрани от името на трети страни, като данъци върху 

продажбите, какъвто е данъкът върху добавената стойност, се изключват от 

приходите.  

 

Приходите от продажба на стоки се признават, когато: 

 Значителните рискове и ползи от собствеността са прехвърлени на 

купувача;  

 Дружеството не е запазило продължаващо участие и ефективен контрол 

върху управлението на продадените стоки;  

 Вероятно е в резултат на сделката Дружеството да получи икономически 

изгоди; 

 Приходите и разходите пряко свързани със сделката могат да бъдат 

надеждно оценени.  

 

Когато резултатът от сделката за предоставяне на услуга може да бъде надеждно 

оценен, приходът се признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към 

датата на баланса. В случаите, когато резултатът не може да бъде надеждно оценен, 

приходът се признава само дотолкова, доколкото направените разходи са възстановими.  

 

Печалбата (загубата) от продажбата на дълготрайни материални и нематериални 

активи и материали се представя като други приходи (разходи). 

 

Когато икономическите изгоди се очаква да възникват през няколко финансови периода и 

връзката им с приходите може да бъде определена само най-общо или косвено, разходите 

се признават в отчета за доходите на базата на процедури за систематично и 

рационално разпределение. 

 

При размяна на активи се отчита приход (разход) от разменната транзакция в размер на 

разликата му справедливата стойност на получения и балансовата стойност на 

разменения актив. 
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3.6.2. Финансови приходи и разходи 
 

Приходите от и разходите за лихви се начисляват в отчета за доходите за всички 

инструменти, оценявани по амортизирана стойност чрез използване метода на 

ефективния лихвен процент. 

 

Методът на ефективния лихвен процент е метод за изчисление на амортизираната 

стойност на един финансов актив или пасив и за разпределение на прихода от или разхода 

за лихви през съответния период. Ефективният лихвен процент е този, при който се 

дисконтират очакваните бъдещи парични плащания или постъпления по време на живота 

на финансовия инструмент, или при определени случаи за по-кратък период, към нетната 

балансова стойност на финансовия актив или пасив. При изчислението на ефективния 

лихвен процент Дружеството преценява паричните потоци, като взема предвид всички 

договорни условия на финансовия инструмент, но без да включва потенциални бъдещи 

кредитни загуби от обезценка. Изчислението включва такси, транзакционни разходи, 

премии или отстъпки, платени или получени между страните на договора, които са 

неразделна част от ефективния лихвен процент. 

 

Приходите от дялово участие се признават, когато се установи правото на 

Дружеството да получи този приход. 

 

3.7.   Лизинг 
 

Финансов лизинг е лизингов договор, който прехвърля по същество всички рискове и 

изгоди, произтичащи от собствеността върху актив. 

 

Активите, придобити чрез финансов лизинг, се признават по по-ниската от тяхната 

справедлива стойност към датата на придобиване или настоящата стойност на 

минималните лизингови плащания. Първоначалните преки разходи, извършени от 

лизингополучателя, се включват в стойността на актива. Съществуващото задължение 

към лизингодателя се представя в баланса на Дружеството като задължение по финансов 

лизинг.  

 

Лизинговите плащания се разделят между лихвени плащания и плащания по главница, така 

че да се получи постоянен лихвен процент върху остатъчното задължение по лизинга. 

 

Финансовият лизинг поражда разход за амортизация за амортизируемите активи, както и 

финансов разход за всеки отчетен период. Политиката по отношение на 

амортизируемите наети активи е съобразена с тази по отношение на собствените 

амортизируеми активи. 

 
За целите на представянето на финансовите инструменти по категории, определени в 

съответствие с МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване, задълженията 

по финансов лизинг се класифицират в категорията финансови пасиви по амортизирана 

стойност. 
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4. Промени в МСФО  

 

Посочените по-долу МСФО, промени в МСФО и разяснения, са приети от СМСС и КРМСФО 

към датата, на която финансовите отчети са одобрени за издаване, но влизат в сила за 

годишни периоди започващи на или след 1 юли 2008 година. 

 

4.1.  Стандарти и разяснения одобрени от Комисията към датата на финансовите 

отчети 

 

Стандарт или разяснение, дата на влизане 

в сила 

Име на стандарта или разяснението 

Изменение на МСФО 1, в сила за годишни 

периоди започващи на или след 1 януари 

2009 година 

Прилагане за първи път на 

Международните стандарти за финансово 

отчитане 

Изменение на МСФО 2, в сила за годишни 

периоди започващи на или след 1 януари 

2009 година 

Плащане на базата на акции: условия за 

получаване на права и анулиране 

МСФО 8, в сила за годишни периоди 

започващи на или след 1 януари 2009 година 

Оперативни сегменти 

КРМСФО 13, в сила за годишни периоди 

започващи на или след 1 юли 2008 година 

Програми за клиентска лоялност 

МСС 1 (Ревизиран), в сила за годишни 

периоди започващи на или след 1 януари 

2009 година 

Представяне на финансови отчети 

МСС 23 (Ревизиран), в сила за годишни 

периоди започващи на или след 1 януари 

2009 година 

Разходи по заеми 

Изменение на МСС 27, в сила за годишни 

периоди започващи на или след 1 януари 

2009 година 

Консолидирани и индивидуални финансови 

отчети 

Изменение на МСС 32, в сила за годишни 

периоди започващи на или след 1 януари 

2009 година 

Финансови инструменти: оповестяване и 

представяне 

Подобрения на МСФО 2008, приложими за 

годишни периоди започващи на или след 1 

януари 2009 година 

Засягат поясненията, представянето, 

признаването или принципите на 

оценяване, изложени в МСФО 5, 7, МСС 1, 7, 

16, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 

41 
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4.2.  Стандарти и разяснения, които не са одобрени от Комисията към датата на 

финансовите отчети 

 

Стандарт или разяснение, дата на влизане 

в сила 

Име на стандарта или разяснението 

МСФО 1 (Ревизиран), в сила за годишни 

периоди започващи на или след 1 юли 2009 

година 

Прилагане за първи път на 

Международните стандарти за финансово 

отчитане 

МСФО 3 (Ревизиран), и свързани с това 

промени в МСС 27, МСС 28 и МСС 31, в сила 

за годишни периоди започващи на или след 1 

юли 2009 година 

Бизнес комбинации 

Изменения на МСФО 7, в сила за годишни 

периоди започващи на или след 1 януари 

2009 година 

Финансови инструменти: оповестяване 

КРМСФО 12, в сила за годишни периоди 

започващи на или след 1 януари 2008 година 

Концесионни споразумения за услуги 

КРМСФО 15, в сила за годишни периоди 

започващи на или след 1 януари 2009 година 

Договори за изграждане на недвижими 

имоти 

КРМСФО 16, в сила за годишни периоди 

започващи на или след 1 октомври 2008 

година 

Хеджиране на нетна инвестиция в 

чуждестранна дейност 

КРМСФО 17, в сила за годишни периоди 

започващи на или след 1 юли 2009 година 

Разпределяне на непарични активи на 

собствениците 

КРМСФО 18, приложим за годишни периоди 

започващи на или след 1 юли 2009 година 

Прехвърляне на активи от клиенти   

Изменение на МСС 39, в сила за годишни 

периоди започващи на или след 1 юли 2008 

година 

Финансови инструменти: признаване и 

оценяване, относно рекласификация на 

активи, дата на влизане в сила и преходни 

разпоредби 

Изменение на МСС 39, в сила за годишни 

периоди започващи на или след 1 юли 2009 

година 

Финансови инструменти: признаване и 

оценяване, относно допустими хеджирани 

инструменти 

 

 

Повечето от стандартите и разясненията, посочени по-горе не са приложими за 

дейността на Дружеството, поради което няма да окажат влияние върху финансовите 

отчети. Приложението на измененията на МСС 1 Представяне на финансови отчети ще 

доведе до промяна в наименованията и представянето в консолидираните финансови 

отчети - предимно в отчета за доходите и отчета за собствения капитал. 

Възприемането на изменението на МСС 23 Разходи по заеми ще има ефект върху 

признаването на разходите за лихви, тъй като разходите, пряко отнасящи се към 

придобиването или изграждането на актив, ще бъдат капитализирани в стойността му. 

Измененията на МСС 40 Инвестиционни имоти водят до първоначално класифициране 

като инвестиционни имоти на имоти в процес на изграждане с цел бъдещо използване 

като инвестиционни имоти. 
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5. Приходи от продажби 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Продажби на услуги 37,086 7,791 

Продажби на стоки         20       17 
   

Общо 37,106 7,808 

 

Анализът на приходите от услуги е представен в таблицата по-долу: 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Възнаграждение по търговски договор 31,542 3,445 

Възнаграждения за холдингови услуги 2,981 2,483 

Наеми 1,760 1,207 

Възнаграждения за участие в управителни органи 294 215 

Такси за административно обслужване 240 240 

Други услуги       269     201 
   

Общо 37,086 7,791 

 

Приходите от начислено възнаграждение по търговски договор в размер на 31,542 хил. лв. 

(24,960 хил. щатски долара) са признати на база на сключено през март 2008 година 

допълнително споразумение към дългосрочен договор с Лукойл България ЕООД 

(Контрагента). По силата на този договор и допълнителното споразумение към него, 

Дружеството се задължава да осигури извършването на определени правни и търговски 

действия от страна на негови дъщерни дружества. След изпълнение на поетите 

ангажименти, Дружеството отчита приход от възнаграждение, респективно търговско 

вземане, което е прихванато изцяло със задължение по получен търговски заем от 

Контрагента (виж също бележка 22). 

Приходите от възнаграждения за холдингови услуги, предоставени на дъщерни дружества, 

са признати на базата на договорени общи условия за предоставяне на услуги в областта 

на общото управление, финансовото управление, маркетинга и внедряването на 

управленски информационни системи, които са в сила за всички дъщерни дружества. 

Възнагражденията се начисляват по низходяща скала като относителен дял (между 1% и 

0.15%) от приходите от продажби на съответните дъщерни дружества. 
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6. Други приходи 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Неустойки 6,164 - 

Печалба от продажба на дълготрайни активи, в т. ч. 8 - 

Приходи от продажба на дълготрайни активи 9 44 
Балансова стойност на отписани дълготрайни 
активи (1) (44) 

Намерени излишъци на активи 1 3 

Други       98     2 
   

Общо 6,271     5 

 

Приходите от неустойки са признати в съответствие със сключено през март 2008 

година допълнително споразумение към договор за доставка на горива от 2005 година 

(виж също бележка 17). Начислените неустойки са изцяло постъпили в Дружеството в 

рамките на текущата година. 
 

 

7. Разходи за материали 
 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Горива и смазочни материали 141 126 

Електроенергия 62 49 

Резервни части 52 47 

Рекламни материали 50 59 

Офис консумативи 37 43 

Други     11     5 
   

Общо 353 329 
 

 

8. Разходи за външни услуги 
 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Ремонт и поддръжка 1,193 847 

Наеми  723 724 

Комуникации 591 622 

Охрана 393 324 

Консултации, одит и обучение 279 323 

Застраховки 115 85 

Такси, комисионни и посредничество 81 327 

Реклама 35 9 

Транспорт         -         1 
   

Общо  3,410 3,262 
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9. Разходи за персонала 
 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Възнаграждения 4,686 2,710 

Социални осигуровки и надбавки     319     263 
   

Общо 5,005 2,973 
 

 

10. Други разходи 
 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Глоби и неустойки 1,503 15 

Обезценка на финансови активи 987 20 

Местни данъци и данъци върху разходите 500 339 

Представителни разходи и спонсорство 202 238 

Командировки 71 60 

Други        85   30 
   

Общо 3,348 702 

 

На база на подписано допълнително споразумение през май 2008 година, Дружеството 

признава разходи за неустойки по договор за покупка на собствени акции от 2004 година в 

размер на 1,496 хил. лв. (1,185 хил. щатски долара). 

 

След извършен преглед на възстановимостта на просрочени търговски и други вземания 

на обща стойност 442 хил. лв., с произход от 2001 до 2008 година, Дружеството признава 

текущи загуби от пълна обезценка на тези вземания. 

 

В резултат от обявяване в несъстоятелност и последвалия процес по ликвидация на 

инвестиционен посредник, при който Дружеството има открита позиция в деривативни 

финансови инструменти, парични средства по маржин-депозити в размер на 98 хил. лв., 

както и деривативни вземания в размер на 225 хил. лв. са напълно обезценени (виж също 

бележка 24). 

 

Поради установен значителен и продължителен спад в справедливата стойност на 

инвестицията в Транскарт АД, целият отрицателен преоценъчен резерв към 31 декември 

2007 година в размер на 29 хил. лв., формиран от последващи оценки на притежаваните 

акции в дъщерното дружество до борсовата им цена, както и балансовата стойност на 

инвестицията в размер на 193 хил. лв., са признати като загуба от обезценка през 

текущия период в отчета за доходите (виж също бележка 14). 
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11. Финансови приходи и разходи 
 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Финансови приходи   
   

Лихви по предоставени заеми 7,536 5,916 

Лихви по търговски договори - 4,408 

Лихви по депозитни сметки 262 52 

Лихви по финансови активи, държани за търгуване 1,494 - 
   

Приходи от дялово участие 624 14,888 
   

Печалба от продажба на финансови активи на 

разположение за продажба (бележка 18), в т.ч. 138,781 7,499 
Приходи от продажба 198,485 16,437 
Отписан преоценъчен резерв 76,705 6,962 
Балансова стойност  (136,409) (15,900) 

   

Положителни валутни разлики, нетно 8,083 1,758 
   

Други             49              - 
   

Общо    156,829   34,521 
   

Финансови разходи   
   

Лихви по банкови заеми  (3,564) (4,626) 

Лихви по финансов лизинг (18) - 

Лихви по получени депозити (13,797) (5,449) 

Лихви по получени търговски заеми (6,049) (8,769) 

Лихви по търговски и други задължения (7) (45) 
   

Загуба от преоценки по справедлива стойност на 

финансови активи, държани за търгуване (8,997) - 
   

Загуба от операции с деривативи, в т.ч. (7,018) (12,899) 
Загуба от сделки (7,540) (12,683) 
Преоценки по справедлива стойност, нетно 522 (216) 

   

Други        (463)       (289) 
   

Общо   (39,913) (32,077) 
   

Финансови приходи, нетно   116,916     2,444 

 



 

Петрол Холдинг АД 

 

 

  

134     |     Индивидуални финансови отчети към 31 декември 2008 година 

12. Данъчно облагане 

 

Разходът за данък в отчета за доходите включва сумата на текущите разходи за данъци 

върху печалбата и отсрочените разходи за данъци върху печалбата съгласно 

изискванията на МСС 12 Данъци върху дохода. 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 

преизчислен 
   

Изменение в отсрочените данъци, в т. ч. 410 (2,151) 

От признати през годината временни разлики 1,376 340 
От възникнали през годината временни разлики (997) (2,491) 
Корекции на временни разлики      31            - 

   

Общо разход (приход) за данък в отчета за 

доходите   410 (2,151) 

 

Съпоставката между счетоводната печалба и разхода за данък, както и изчисленията на 

ефективния данъчен процент към 31 декември 2008 и 2007 година са представени в 

следната таблица: 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 

преизчислен 
   

Счетоводна печалба (загуба) 147,334 2,218 

Приложима данъчна ставка 10% 10% 

Разход (приход) за данък върху печалбата при 

приложимата данъчна ставка 14,731 222 
   

Данъчен ефект от постоянни разлики (14,354) (2,373) 

Данъчен ефект от корекция през текущата година 

на данъчен актив, възникнал през предходен период           31               - 
   

Разход (приход) за данък        410    (2,151) 
   

Ефективна данъчна ставка     0.28% (96.98%) 
   

 

Данъчният ефект от постоянни разлики към 31 декември 2008 година е изчислен върху 

сумата 143,544 хил. лв., която представлява данъчни преференции в размер на 510 хил. лв. 

за разпределени дивиденти от дъщерни дружества, 143,207 хил. лв. положителен 

резултат от продажба на акции на регулиран пазар на БФБ, компенсирани с непризнати за 

данъчни цели разходи в размер на 172 хил. лв. 

 

 



 

Петрол Холдинг АД 

 

 

 

Индивидуални финансови отчети към 31 декември 2008 година     |     135 

12. Данъчно облагане (продължение) 

 

Отсроченият данъчен актив, представен в баланса, възниква в резултат на начислените 

данъци върху печалбата върху приспадащи се (облагаеми) временни разлики, ефектът от 

които е, както следва: 

 
 31 декември 2008 31 декември 2007 

 Временна 

разлика 

Данъчен 

ефект 

Временна 

разлика 

Данъчен 

ефект 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 
     

Салдо в началото на годината     
     

Дълготрайни активи (118) (12) (284) (28) 

Данъчна загуба за пренасяне 38,052 3,805 13,685 1,369 

Начислен неползван отпуск и неизплатени 

доходи на физ. лица 218 22 91 9 

Последваща оценка на финансови инструменти 419 42 202 20 

Обезценка на вземания       5,881        588    9,237     924 
     

Общо    44,452    4,445 22,931 2,294 
     

Възникнали през годината     
     

Данъчна загуба за пренасяне - - 24,367 2,436 

Начислен неползван отпуск и неизплатени 

доходи на физ. лица 86 9 176 18 

Последваща оценка на финансови инструменти 8,934 893 367 37 

Обезценка на вземания          952          95           3         - 
     

Общо      9,972       997 24,913 2,491 
     

Признати през годината     
     

Дълготрайни активи (191) (19) 166 16 

Данъчна загуба за пренасяне (12,673) (1,267) - - 

Начислен неползван отпуск и неизплатени 

доходи на физически лица (148) (15) (49) (5) 

Последваща оценка на финансови инструменти (459) (46) (150) (15) 

Обезценка на вземания       (292)       (29) (3,359)  (336) 
     

Общо (13,763) (1,376) (3,392) (340) 
     

Корекции     
     

Обезценка на вземания       (313)       (31)            -         - 
     

Общо      (313)      (31)           -         - 
     

Салдо в края на годината     
     

Дълготрайни активи (309) (31) (118) (12) 

Данъчна загуба за пренасяне 25,379 2,538 38,052 3,805 

Начислен неползван отпуск и неизплатени 

доходи на физически лица 156 16 218 22 

Последваща оценка на финансови инструменти 8,894 889 419 42 

Обезценка на вземания       6,228        623    5,881     588 
     

Общо    40,348    4,035 44,452 4,445 

 

Дружеството има право да пренася данъчната си загуба през следващи отчетни периоди 

както следва: до 2011 година – 1,012 хил. лв. и до 2012 година – 24,367 хил. лв.  
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13. Дълготрайни материални и нематериални активи 

 
 Земи 

 

 

хил. лв. 

Сгради 

 

 

хил. лв. 

Машини 

и съоръ- 

жения 

хил. лв. 

Трансп. 

сред- 

ства 

хил. лв. 

Други 

ДМА 

 

хил. лв. 

Разх. за 

придоб. 

на ДМА 

хил. лв. 

Софтуер 

и други 

ДНА 

хил. лв. 

Общо 

 ДМА 

 

хил. лв. 

 

        

Отчетна стойност          
         

Салдо на  

1 януари 2007 5,527 70 4,026 1,334 2,272 10 1,266 14,505 
         

Придобити - - 48 - 7 64 1,341 1,460 

Трансфери - - 52 - 16 (68) - - 

Излезли         -    -         - (181)         -         -          -   (181) 
         

Салдо на  

31 декември 2007 5,527 70 4,126 1,153 2,295 6 2,607 15,784 
         

Придобити - - 48 564 12 130 4 758 

Трансфери - - 97 - - (103) 6 - 

Излезли         -    -    (28)   (40)      (9)         -          -     (77) 
         

Салдо на  

31 декември 2008 5,527 70 4,243 1,677 2,298 33 2,617 16,465 
         

Натрупана амортизация        
         

Салдо на  

1 януари 2007 - 25 3,368 1,000 2,200 - 621 7,214 
         

Начислена - 3 333 160 36 - 224 756 

Изписана         -    -         - (137)         -         -          -   (137) 
         

Салдо на  

31 декември 2007 - 28 3,701 1,023 2,236 - 845 7,833 
         

Начислена - 3 266 156 29 - 369 823 

Изписана         -    -    (27)   (40)      (9)         -          -     (76) 
         

Салдо на  

31 декември 2008 - 31 3,940 1,139 2,256 - 1,214 8,580 
         

Балансова стойност 

към 1 януари 2007 5,527 45    658   334      72      10    645  7,291 
         

Балансова стойност 

към 31 декември 2007 

 

5,527 42    425   130      59        6 1,762  7,951 
         

Балансова стойност 

към 31 декември 2008 5,527 39    303   538      42      33 1,403  7,885 

 

Транспортни средства с балансова стойност 546 хил. лв. са придобити по договори за 

финансов лизинг (виж също бележка 23). 
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14. Инвестиции в дъщерни дружества 

 
Инвестиции в дъщерни  

дружества 

Дейност 

 

31 декември 

2008 

31 декември  

2007 

хил. лв. дял (%) хил. лв. дял (%) 
      

Петрол АД Търговия на дребно с 

петролни продукти 612,835 51.00 281,372 51.00 
      

Трансхолд България 

Холдинг АД 

Участие в капитала и 

управление на дружества 55,999 99.998 55,999 99.998 
      

Еър Лазур – Дженерал 

Авиейшън ЕООД 

Авиационна дейност 

30,003 100.00 20,003 100.00 
      

ПСФК Черноморец АД Спортна дейност 25,255 50.00 25,255 50.00 
      

Еврокапитал-България АД Управление на недвижими 

имоти 15,900 63.08 15,900 63.08 
      

Балнеохотел Поморие АД Хотелиерство 12,000 97.96 12,000 97.96 
      

Ню-Ко Загора ЕООД Производство на 

електроенергия 9,801 100.00 9,801 100.00 
      

Варна Бизнес Сървисиз 

ЕООД 

Консултантски услуги 

5,257 100.00 5,257 100.00 
      

БПИ ЕАД Управление на недвижими 

имоти 5,000 100.00 5,000 100.00 
      

Бутилираща компания 

Извор АД 

Производство и 

бутилиране на 

безалкохолни напитки 2,569 100.00 2,569 100.00 
      

Трансинвестмънт АДСИЦ Секюритизация на 

вземания 801 76.92 801 76.92 
      

Морско казино ЕАД Производство и търговия 

с хранителни продукти 700 100.00 700 100.00 
      

Бляк Сенд Ризорт АД Развлекателни услуги 472 99.98 472 99.98 
      

Интерхотел България 

Бургас ЕООД 

Хотелиерство 

300 100.00 300 100.00 
      

Юрекс Консулт АД Юридически услуги 200 99.95 200 99.95 
      

      

Тема Спорт ООД Издателска дейност 175 70.00 175 70.00 
      

Нафтекс Секюрити ЕАД Охранителна дейност 50 100.00 50 100.00 
      

Ей Ел Джи ЕООД  

(в ликвидация) 

Търговия 

- 100.00 - 100.00 
      

Рос Ойл ЕООД Търговия с петролни 

продукти - 100.00 - 100.00 
      

Вратцата ЕООД Почивна дейност - 100.00 - 100.00 
      

Петрол Карт Сервиз ЕООД Търговия - 100.00 - 100.00 
      

Петрол Трейд ЕООД Търговия - 100.00 - 100.00 
      

Транс Оператор АД Търговия, 

посредничество - 99.99 - 99.99 
      

Извор ООД (в ликвидация) Търговия             - 69.00              - 69.00 

ТрансКарт АД Издаване и обслужване 

на кредитни карти             - 0.69         193 0.69 
      

Общо   777,317  436,047  
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14. Инвестиции в дъщерни дружества (продължение) 

 

Инвестициите в дъщерните дружества Извор ООД (в ликвидация) и Ей Ел Джи ЕООД (в 

ликвидация), както и всички вземания от тях, са обезценени напълно в предходни отчетни 

периоди. 

 

На редовно общо събрание, състояло се през юни 2008 година, Ръководството на 

Дружеството, в качеството си на едноличен собственик на капитала на БПИ ЕАД, взема 

решение за разпределение на дивидент от дъщерната компания. В резултат на това, 

Дружеството отчита приход от дялово участие в размер на 186 хил. лв. (виж също 

бележка 11). 

 

През юни 2008 година Ръководството на Дружеството, в качеството си на едноличен 

собственик на капитала на Ню-Ко Загора ЕООД, взема решение за разпределение на 

дивидент от дъщерната компания. В резултат на това, Дружеството отчита приход от 

дялово участие в размер на 274 хил. лв. (виж също бележка 11). 

 

През месец декември 2008 година е извършено увеличение на капитала на Еър Лазур – 

Дженерал Авиейшън ЕООД, чрез парична вноска в размер на 10,000 хил. лв. 

 

Както това е оповестено в бележка 3.4.3, Дружеството е преоценило наличните си акции 

в Петрол АД по заключителната им борсова цена към 31 декември 2008 година, обявена от 

БФБ - София, като разликата в стойността е отчетена в преоценъчния резерв (виж също 

бележка 26). 
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15. Инвестиции в асоциирани дружества 

 
Инвестиции в асоциирани 

дружества  

Дейност 

 

31 декември 

2008 

31 декември 

2007 

  хил. лв. дял (%) хил. лв. дял (%) 
      

Нафтекс Инженеринг АД Строителна и 

инвестиционна 

дейност 460 34.00 460 34.00 

Рекс Лото АД Хазартна дейност 25 49.00 25 49.00 

Тема Нюз АД Издателска дейност - 50.00 - 50.00 

Петрол Инженеринг АД Инженерингова 

дейност - 40.00 - 40.00 

Спортелит АД Спортна дейност      - -    17 34.00 
      

Общо  485  502  

 

На редовно общо събрание, състояло се на 15 септември 2008 година, акционерите на 

Нафтекс Инженеринг АД вземат решение за разпределение на дивидент. В резултат на 

това Дружеството отчита приход от дялово участие в размер на 50 хил. лв. (виж също 

бележка 11). 

 

През месец май 2008 година Дружеството продава участието си в асоциираното 

дружество Спортелит АД (виж също бележка 11). 

 

 

16. Вземания по лихвени заеми  
 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Дългосрочни вземания по лихвени заеми   
   

Предоставени заеми на свързани лица 23,632 16,796 

Предоставени заеми на несвързани лица           43            - 
   

Общо    23,675 16,796 
   

Краткосрочни вземания по лихвени заеми   
   

Предоставени заеми на свързани лица 74,086 33,391 

Предоставени търговски заеми    12,624    9,498 
   

Общо   86,710 42,889 
   

Общо вземания по лихвени заеми 110,385 59,685 
 

Вземанията от свързани лица са оповестени в бележка 29. 

 



 

Петрол Холдинг АД 

 

 

  

140     |     Индивидуални финансови отчети към 31 декември 2008 година 

17. Търговски и други вземания, нетно 
 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Вземания по продадени участия в дружества 21,986 22,610 

Вземания от свързани лица 15,380 9,512 

Лихви по предоставени търговски заеми 1,206 459 

Предплатени услуги и абонаменти 45 41 

Данъци за възстановяване 26 26 

Вземания от клиенти, нетно 23 66 

Предоставени аванси 12 26,035 

Други, нетно        658       928 
   

Общо  39,336 59,677 
 

Предоставените аванси в края на 2007 година включват аванс към чуждестранно лице по 

договор за доставка на горива в размер на 19,540 хил. щатски долара (26,012 хил. лв.). 

Вследствие на постигната договореност за прекратяване на договора, авансът е 

възстановен на Дружеството през април 2008 година, заедно с дължимата неустойка 

(виж също бележка 6). 
 

Вземанията от свързани лица са оповестени в бележка 29. 
 

Ръководството на Дружеството счита, че стойността, по която търговските и други 

вземания са представени в баланса съответства на тяхната справедлива стойност към 

31 декември 2008 и 2007 година. 
 

18. Краткосрочни финансови активи 
 

 31 декември  

2008 

хил. лв. 

31 декември  

2007 

хил. лв. 
   

Финансови активи на разположение за продажба 53,498 99,870 

Финансови активи, отчитани по справедлива 

стойност през отчета за доходите   16,433            - 
   

Общо  69,931 99,870 
 

Като краткосрочни финансови активи на разположение за продажба са класифицирани 

част от притежаваните акции в дъщерно дружество, определени от Ръководството за 

търгуване на Българска Фондова Борса. През текущата година, Дружеството е 

извършило продажба на значителна част от тези акции, в резултат от което е 

реализирало печалба в размер на 138,781 хил. лв. (виж също бележка 11). Както това е 

оповестено в бележка 3.4.3, Дружеството е преоценило наличните си акции в дъщерното 

дружество по заключителната им борсова цена към 31 декември 2008 година, обявена от 

БФБ - София, като разликата в стойността е отчетена в преоценъчния резерв (виж също 

бележка 26). 
 

Финансовите активи, отчетени по справедлива стойност през отчета за доходите, 

представляват придобити през 2008 година корпоративни облигации, регистрирани на 

регулиран пазар, с номинална стойност 18,266 хил. евро (35,725 хил. лв.) на цена 13,003 хил. 

евро (25,431 хил. лв.) и фиксирана годишна лихва 8.375%, която се изплаща веднъж годишно. 

Същите са оценени по заключителната цена на извънборсов пазар, регистрирана в 

системата Bloomberg към 30 декември 2008 година (виж също бележка 11). 
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19. Възстановими данъци върху доходите 

 

Превишението на платените през текущия и предходни периоди корпоративни данъци над 

данъчните задължения в размер на 1,161 хил. лв. е представено в баланса като 

възстановими данъци върху доходите.  

 

Възстановимите данъци върху доходите са формирани, както следва: 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 

преизчислен 
   

Възстановим данък върху доходите  

към 1 януари  

 

1,206 

 

1,253 

Прихванат корпоративен данък за  

данъци върху разходите   (45)   (47) 
   

Възстановим данък върху доходите  

към 31 декември  

 

1,161 1,206 

 

 

20. Парични средства  

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Парични средства по банкови сметки 618 2,494 

Краткосрочни депозити 41 39 

Парични средства в брой    18       22 
   

Общо парични средства по отчет  

за паричните потоци 677 2,555 
   

Блокирани парични средства      -  1,248 
   

Парични средства по баланс 677 3,803 

 

 

21. Търговски и други задължения 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Задължения към свързани лица 16,301 11,218 

Данъчни задължения, в т.ч. 473 1,430 

Данък добавена стойност 259 1,430 
Други данъци 214 - 

Задължения към доставчици 297 4,464 

Задължения към персонала и осигурителни организации 155 223 

Получени аванси 99 - 

Лихви по получени търговски заеми 1 209 

Задължения към бивш акционер по обратно изкупени 

акции - 5,877 

Други       196       197 
   

Общо 17,522 23,618 
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21. Търговски и други задължения (продължение) 

 

Задълженията към свързани лица са оповестени в бележка 29. 

 

Дружеството начислява задължения за неизползван платен отпуск от персонала в 

съответствие с МСС 19 Доходи на наети лица. Движението на тези начисления за 

периода е, както следва: 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

 2007 

хил. лв. 
   

Остатък в началото на годината 114 91 

Начислени през годината 84 72 

Ползвани през годината (45) (49) 
   

Остатък в края на годината, в т.ч. 153 114 

Отпуски 135 98 
Осигуровки върху отпуски 18 16 
 
Остатъкът в края на годината е представен в баланса заедно с текущите задължения 

към персонала.  

 

Ръководството на Дружеството счита, че стойността, по която краткосрочните 

задължения са представени в баланса на Дружеството, съответства на справедливата 

им цена. 

 
 

22. Задължения по лихвени заеми 
 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

 2007 

хил. лв. 
   

Дългосрочни задължения по лихвени заеми   
   

Получени заеми от свързани лица    48,559   56,208 
   

Общо   48,559   56,208 
   

Краткосрочни задължения по лихвени заеми   
   

Получени заеми и депозити от свързани лица 88,055 105,057 

Получени банкови заеми 14,466 60,452 

Получени търговски заеми        602    51,729 
   

Общо 103,123 217,238 
   

Общо задължения по лихвени заеми 151,682 273,446 
 

Ефективният лихвен процент по банковите заеми за 2008 година е в диапазона 6.56% - 

10.37%. Допълнителна информация за лихвения, валутния и ликвидния риск, на които 

получените лихвени заеми излагат Дружеството, е представена в бележка 28. 
 

През месец януари 2008 година е усвоен краткосрочен банков кредит в размер на 29,863 

хил. лв., с цел осигуряване на средства за финансиране на търговската дейност на 

дъщерно дружество. Кредитът е погасен в рамките на годината. 
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22. Задължения по лихвени заеми (продължение) 
 

През месец януари 2008 година Дружеството сключва договор за репо-сделка с финансови 

инструменти на стойност 6,000 хил. лв. Предмет на сделката е прехвърляне 

собствеността на 1,920,000 броя акции на Петрол АД на купувача, а срокът за обратното 

им изкупуване е декември 2008 година. Дружеството изпълнява поетите ангажименти и в 

края на годината погасява задълженията си към банката, ведно с възнаграждението, 

което дължи по сделката. 
 

Краткосрочният банков кредит с експозиция към 31 декември 2007 година в размер на 

21,000 хил. евро (41,072 хил. лв.), с който Дружеството си осигурява средства за 

покупката на две дъщерни дружества и рефинансира задълженията си към две банкови 

институции, е напълно погасен през 2008 година. 
 

В краткосрочните задължения по търговски заеми към 31 декември 2007 година е 

включено задължение на Дружеството, в размер на 24,960 хил. щ. д. (33,227 хил. лв.), по 

сключен през 2001 година търговски договор, с продължителност 15 години. На основание 

сключено допълнително споразумение през месец март 2008 година задължението по 

заема е погасено с прихващане срещу вземане на Дружеството по възнаграждение за 

оказани услуги. 
 

Отпуснатите на Дружеството банкови заеми са обезпечени чрез ипотеки и залог на 

дълготрайни материални активи на свързани лица, както и издадени от Дружеството 

записи на заповед. 
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23. Задължения по финансов лизинг 
 
 

Минимални лизингови 

плащания 

Настояща стойност на 

минималните лизингови 

плащания 

 31 декември 

 2008 

 хил. лв. 

31 декември 

 2007 

 хил. лв.  

31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

 2007  

хил. лв. 

     

Задължения по финансов лизинг     
     

До една година 169 - 145 - 

Между една и две години 170 - 156 - 

Между три и пет години 127 - 123 - 
     

Минус: Лихви по лизинг (42) -        - - 
     

Настояща стойност на 

задълженията по финансов лизинг 424 -   424 - 
     

Минус: Настояща стойност на 

задълженията по финансов лизинг 

до една година    (145) - 
     

Настояща стойност на 

задълженията по финансов лизинг 

над една година     279 - 

 

Активите, придобити от Дружеството чрез финансов лизинг са транспортни средства. 

Периодът, за който се сключват лизинговите договори е 3 години. Към 31 декември 2008 

година ефективният лихвен процент по договорите за финансов лизинг е 5.476%. 

 

Ръководството на Дружеството счита, че справедливата стойност на задълженията по 

финансов лизинг не се различава съществено от тяхната текуща стойност. 

 

 

24. Деривативни задължения/вземания 

 

 

Като деривативни вземания към 31 декември 2007 година е представена положителната 

разлика от преоценка по борсови цени на сключени договори за разлики върху търгуеми на 

БФБ акции на дъщерно дружество. 

 

Деривативни вземания в размер на 225 хил. лв. са напълно обезценени, в резултат от 

обявяване в несъстоятелност и ликвидация на инвестиционен посредник (виж също 

бележка 10). 

 

Като деривативни задължения е представена преоценката до пазарни цени на отворени 

към 31 декември 2007 година позиции по сключени стандартизирани стокови фючърсни и 

опционни контракти. Отворените позиции представляват продадени фючърси 5 лота 

суров петрол, закупени 500 лота пут опции и продадени 60 лота кол опции евро/долар. 
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25. Основен капитал 

 

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност, съгласно съдебното 

решение за регистрация. Внесеният напълно основен капитал, в размер на 100,000 хил. лв., 

е разпределен в 500,000 броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 200 лева. 

 

Към датата на настоящите индивидуални финансови отчети акционери в Дружеството 

са: 

 

Акционер  31 декември 

2008 

дял от капитала 

31 декември 

 2007 

дял от капитала 
   

Денис Ершов 47.50% 47.50% 

Митко Събев 47.50% 47.50% 

Александър Мелник      5.00%      5.00% 

 100.00% 100.00% 

 

 

26. Преоценъчен резерв 

 

Резервът от преоценка на финансовите активи на разположение за продажба е формиран 

от преоценките на акциите на Петрол АД по борсова цена към датата на баланса (виж 

също бележки 14, 18 и 32). 

 

 

27. Дивиденти 

 

Съгласно решение на Общото събрание на Дружеството, проведено на 23 декември 2008 

година, е разпределен дивидент пропорционално на дяловото участие в капитала с общ 

размер 4,273 хил. лв. Към 31 декември 2008 година дивидентите са напълно изплатени на 

акционерите. 
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28. Финансови инструменти и управление на рисковете 

 

Балансовите стойности на активите и пасивите към 31 декември 2008 и 2007 година по 

категориите определени в съответствие с МСС 39 Финансови инструменти: признаване 

и оценяване са представени в следните таблици: 
 
31 декември 2008,  

хил. лв. 

 

Бел. По справед- 

лива 

стойност 

през отчета 

за доходите 

Предоставен

и кредити и 

вземания 

На 

разположение 

за продажба 

Общо 

      

Инвестиции в дъщерни дружества 14 - - 777,317 777,317 

Инвестиции в асоциирани дружества 15 - - 485 485 

Вземания по лихвени заеми 
16 - 110,385 - 110,385 

Търговски и други вземания, нетно 17 - 39,253 - 39,253 

Краткосрочни финансови инвестиции 18 16,433 - 53,498 69,931 

Парични средства 20           -        677              -         677 
      

Общо  16,433 150,315 831,300 998,048 
 

31 декември 2007,  

хил. лв. 

 

Бел. По справед- 

лива 

стойност 

през отчета 

за доходите 

Предоставен

и кредити и 

вземания 

На 

разположение 

за продажба 

Общо 

      

Инвестиции в дъщерни  дружества 14 - - 436,047 436,047 

Инвестиции в асоциирани дружества 15 - - 502 502 

Вземания по лихвени заеми 16 - 59,685 - 59,685 

Търговски и други вземания, нетно 17 - 33,575 - 33,575 

Краткосрочни финансови инвестиции 18 - - 99,870 99,870 

Деривативни вземания 24 162 - - 162 

Парични средства 20     -    3,803             -     3,803 
      

Общо  162 97,063 536,419 633,644 

 
31 декември 2008,  

хил. лв. 

 

Бел
. 

По справедлива  

стойност през 

отчета за доходите 

По амортизирана 

стойност 

Общо 

 

     

Търговски и други задължения 21 - 16,795 16,795 

Задължения по лихвени заеми и депозити 22 - 151,682 151,682 

Задължения по финансов лизинг 23 -         424        424 
     

Общо  - 168,901 168,901 

 

31 декември 2007,  

хил. лв. 

 

Бел
. 

По справедлива  

стойност през отчета 

за доходите 

По амортизирана 

стойност 

Общо 

 

     

Търговски и други задължения 21 - 21,965 21,965 

Задължения по лихвени заеми и депозити 22 - 273,446 273,446 

Деривативни задължения 24 459             -         459 
     

Общо  459 295,411 295,870 

 

Използването на финансови инструменти излага Дружеството на пазарен, кредитен и 

ликвиден риск. В настоящата бележка е представена информация за целите, политиките 

и процесите по управлението на тези рискове, както и за управлението на капитала. 

Стратегическите насоки за управление на финансовите рискове се определят от Съвета 

на директорите на Дружеството, като оперативното изпълнение на възприетите 

политики и реализирането на процесите по управление на рисковете се извършва от 

отдел Парични потоци и отдел Глобални пазари. 
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28. Финансови инструменти и управление на рисковете (продължение) 

 

В края на 2008 година и в началото на 2009 година в резултат на глобалната финансова и 

икономическа криза, в българската икономика се наблюдава спад в икономическото 

развитие, който засяга широк кръг от индустриални сектори. Това води до забележимо 

влошаване на паричните потоци и доходите в тези сектори, намаляване възможностите 

за финансиране и в крайна сметка – до съществено влошаване  на икономическата среда, 

в която Дружеството и неговата група оперира. В резултат на това нараства 

несигурността, свързана със способността на Дружеството и неговата група да 

реализира инвестициите и проектите си, както и способността на клиентите да 

погасяват съществуващите задълженията на договорените падежни дати в последващи 

отчетни периоди в съответствие с  договорените условия. Поради това, съществува 

риск размерът на загубите от обезценка на вземанията и недвижимите имоти, а също 

така и стойностите на другите счетоводни приблизителни оценки в последващи 

отчетни периоди, да се отличават съществено от определените и отчетени в 

настоящия финансов отчет. В този смисъл дейността на Дружеството и неговата 

група, възвръщаемостта от инвестициите и проектите и адекватността на 

признатите загуби от обезценка, както и поддържането на ликвидността и 

възможностите за финансиране  биха могли съществено да се различават в следващи 

отчетни периоди. В допълнение Дружеството има ангажимент да оказва финансова 

подкрепа на своите дъщерни и асоциирани дружества. 

 

Пазарен риск 

 

Пазарният риск е рискът справедливата стойност или бъдещите парични потоци на 

финансовите инструменти да варират поради промяна в пазарните цени, и може да се 

прояви като валутен, лихвен или друг ценови риск.  

 

Валутен риск 
 

Дружеството осъществява сделки във валута, различна от функционалната си валута, 

поради което е изложено на риск, свързан с възможните промени във валутните курсове. 

Такъв риск възниква основно от промяната във валутния курс на щатския долар, тъй като 

Дружеството осъществява покупки и има получени лихвени заеми, деноминирани в 

щатски долари. Сделките, осъществени в евро, не излагат Дружеството на валутен 

риск, тъй като от 1 януари 1999 година българският лев е фиксиран към тази валута. 

 

Дружеството е възприело политика да управлява валутния си риск като отваря FOREX 

фючърсни позиции на Чикагската търговска борса (CME). 

 

Финансовите активи и пасиви, деноминирани в щатски долари са представени в следната 

таблица: 
 

 31 декември 2008 31 декември 2007 
     

 Щатски долари  

хил. 

 

хил. лв. 

Щатски 

долари хил. 

 

хил. лв. 
     

Парични средства 22 31       2,533       3,372 
     

Общо финансови активи 22 31      2,533      3,372 
     

Търговски и други задължения - - (4,415) (5,877) 

Задължения по лихвени заеми - - (24,960) (33,227) 

Деривативни задължения   -   -       (344)       (459) 
     

Общо финансови пасиви   -   - (29,719) (39,563) 
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28. Финансови инструменти и управление на рисковете (продължение) 

 

Анализът на чувствителността към валутния риск е изчислен при 12% промяна на курса 

на щатския долар спрямо българския лев. Ръководството счита, че това е разумно 

възможна промяна на база на изследваните статистически данни за динамиката в 

колебанията на валутния курс за изминалата година на база ежедневното отклонение, 

изчислено за 250 дни. Ако към 31 декември 2008 година щатският долар бе поевтинял/ 

поскъпнал с 12 % спрямо българския лев, при условие че всички други рискови променливи 

бяха константни, печалбата след данъци би се увеличила/намаляла с 3 хил. лв., главно в 

резултат на курсови разлики от преоценки на парични средства. по банкови заеми в 

щатски долари. Към 31 декември 2007 година печалбата след данъци би се 

увеличила/намалила с 1,954 хил. лв., в резултат на курсови разлики от преоценка на 

търговски заеми в щатски долари. Печалбата след данъци за 2008 година е по-малко 

чувствителна към промяната в курса щатския долар спрямо печалбата за 2007 година, 

поради намалялата нетна експозиция.  
 

Лихвен риск  
 

Дружеството е изложено на лихвен риск, тъй като част от получените заеми са с 

променлив лихвен процент, договорен като базисна лихва (основен лихвен процент, 

Софибор, LIBOR, EURIBOR), завишена с определена надбавка. През 2008 и 2007 година 

заемите с променливи лихвени проценти са деноминирани в български лева, евро и щатски 

долари. 
 

Дружеството извършва постоянен мониторинг и анализ на основни си лихвени експозиции 

като разработва различни сценарии за оптимизиране например рефинансиране, 

подновяване на съществуващи заеми, алтернативно финансиране (договори за продажба и 

обратен лизинг на активи) и изчислява влиянието на промяната на лихвения процент в 

определен диапазон върху финансовия резултат.  
 

Към датата на настоящите индивидуални финансови отчети профилът на лихвените 

финансови инструменти е както следва: 

 

 31 декември 

2008 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

хил. лв. 
   

Инструменти с фиксиран лихвен процент   
   

Финансови активи 26,454 - 

Финансови пасиви        (480)      (3,000) 
   

Общо     25,974     (3,000) 
   

Инструменти с променлив лихвен процент   
   

Финансови активи 100,364 59,685 

Финансови пасиви (151,026)  (270,446) 
   

Общо  (50,662) (210,761) 
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Анализът на чувствителността към лихвения риск е изготвен на база на допускането, че 

лихвените позиции с променлива лихва към датата на баланса са съществували в същия 

размер през цялата година и разумно възможното увеличение/намаление на лихвения 

процент е с 30 базисни пункта. Ако лихвените проценти бяха по-високи/по-ниски с 30 

базисни пункта, при условие че всички други променливи останат константни, нетната 

печалба след данъци за годината би била с 137 хил. лв. по-ниска/по-висока (2007: 569 хил. 

лв. по-ниска/по-висока). Чувствителността на Дружеството към лихвения риск отслабва 

през текущата година основно поради нетното намалението на задълженията, 

договорени при променлив лихвен процент. 
 

Ценови риск 
 

Инвестициите в капиталови инструменти (дългови инструменти), класифицирани като 

финансови активи на разположение за продажба и деривативите излагат Дружеството 

на ценови риск. 
 

Анализът на чувствителността на капиталовите инструменти към ценовия риск е 

изготвен единствено за онези от тях, за които съществуват борсови котировки. 

Преоценъчният резерв би се увеличил/намалил с 413,815 хил. лв. (2007: 54,874 хил. лв.), а 

финансовият резултат след данъци съответно с 32,512 хил. лв. (2007: 61 хил. лв.), в случай 

че стойността на индекса SOFIX нарастне/спадне с 31% и всички останали променливи са 

константни, в резултат на преоценките на финансовите активи на разположение за 

продажба. 

 

 

Кредитен риск 

 

Кредитният риск е рискът едната страна по финансовия инструмент да не успее да 

изпълни задължението си и по този начин да причини загуба на другата. Финансовите 

активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно 

вземания по продажби и предоставени лихвени заеми. Основно Дружеството е изложено 

на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. 

 

Неизплатените в срок и необезценени вземания към 31 декември 2008 година са на 

стойност 5,360 хил. лв. (2007: 4,685 хил. лв.) и са просрочени над 211 дни (виж също 

бележка 17). 

 

Тъй като през последните отчетни периоди Дружеството извършва продажби на услуги 

основно към дружества в Групата и осъществява контрол над техните парични потоци, 

Ръководството на Дружеството счита, че е минимизирало риска от несъбираемост на 

своите вземания.  

 

Кредитният риск на паричните средства по банкови сметки и деривативните финансови 

инструменти е минимален, тъй като Дружеството работи само с банки с висок кредитен 

рейтинг. 

 

Балансовата стойност на финансовите активи, нетно от загубите от обезценки, 

представя в максимална степен кредитния риск, на който Дружеството е изложено. 
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Ликвиден риск 

 

Ликвидният риск е рискът Дружеството да не може да изпълни финансовите си 

задължения, тогава когато те станат изискуеми. Политиката в тази област е насочена 

към гарантиране наличието на достатъчно ликвидни средства, с които да бъдат 

обслужени задълженията, когато същите станат изискуеми, включително в извънредни и 

непредвидени ситуации. Целта на Ръководството е да поддържа постоянен баланс между 

непрекъснатостта и гъвкавостта на финансовите ресурси, чрез използване на различни 

форми на финансиране. Управлението на ликвидния риск се извършва от отдел Парични 

потоци и включва поддържането на достатъчни наличности от парични средства, 

договаряне на адекватни кредитни линии, изготвяне, анализ и актуализиране на прогнози 

за паричните потоци. 

 

В следващата таблица са представени договорените падежи на финансовите активи и 

пасиви Дружеството. Падежите на финансовите активи са представени на база на най-

ранните договорени дати, на които Дружеството може да упражни своите права да 

реализира тези активи, с изключение на финансовите активи, на разположение за 

продажба, чиито падежи отразяват намеренията на Ръководството относно периода на 

тяхното реализиране. Падежите на финансовите пасиви са представени на базата на 

най-ранните договорени дати, на които Дружеството може да бъде задължено да ги 

изплати. В таблицата са посочени недисконтираните парични потоци, включващи 

главници и лихви: 

 
31 декември 2008,  

хил. лв. 

 

До една 

година 

Между 

една и две 

години 

Между 

две и пет 

години 

Над пет 

години 

Общо 

 

      

Активи      
      

Инвестиции в дъщерни дружества - - - 777,317 777,317 

Инвестиции в асоциирани 

дружества - - 485 - 485 

Вземания по търговски заеми 15,298 15 36 - 15,349 

Вземания по заеми от свързани лица 89,378 11,526 15,423 - 116,327 

Търговски и други вземания, нетно 30,708 - - - 30,708 

Краткосрочни финансови активи 72,923 - - - 72,923 

Парични средства         677           -              -              -           677 
      

Общо активи 208,984 11,541 15,944 777,317 1,013,786 
      

Пасиви      
      

Задължения по банкови заеми 14,657 - - - 14,657 

Задължения по търговски заеми 602 - - - 602 

Задължения по заеми и депозити от 

свързани лица 107,389 11,611 25,932 25,606 170,538 

Задължения по финансов лизинг 169 170 127 - 466 

Търговски и други задължения      2,630           -              -              -        2,630 
      

Общо пасиви 125,447 11,781 26,059 25,606 188,893 
      

Нетно финансови активи (пасиви)   83,537   (240) (10,115) 751,711    824,893 
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31 декември 2007,  

хил. лв. 

 

До една 

година 

Между 

една и две 

години 

Между 

три и пет 

години 

Над пет 

години 

Общо 

 

      

Активи      
      

Инвестиции в дъщерни дружества - - - 436,047 436,047 

Инвестиции в асоциирани 

дружества - - 502 - 502 

Вземания по търговски заеми 10,501 - - - 10,501 

Вземания по заеми от свързани лица 37,306 4,049 15,346 - 56,701 

Търговски и други вземания, нетно 33,575 - - - 33,575 

Краткосрочни финансови активи 99,870 - - - 99,870 

Деривативни вземания 162 - - - 162 

Парични средства      3,803            -              -              -     3,803 
      

Общо активи 185,217 4,049 15,848 436,047 641,161 
      

Пасиви      
      

Задължения по банкови заеми 61,546 - - - 61,546 

Задължения по търговски заеми 53,027 - - - 53,027 

Задължения по заеми и депозити от 

свързани лица 111,133 12,653 37,986 31,204 192,976 

Търговски и други задължения 21,965 - - - 21,965 

Деривативни задължения         459            -              -              -        459 
      

Общо пасиви 248,130 12,653 37,986 31,204 329,973 
      

Нетно финансови активи (пасиви) (62,913) (8,604) (22,138) 404,843 311,188 

 

 

Управление на капитала 

 
Дружеството управлява капитала си така, че да осигури функционирането си като 

действащо предприятие, като едновременно с това се стреми да максимизира 

възвращаемостта за акционерите, чрез оптимизация на съотношението между дълг и 

капитал (възвращаемостта на инвестирания капитал). Целта на Ръководството е да 

поддържа доверието на инвеститорите, кредиторите и пазара и да гарантира бъдещото 

развитие на Дружеството. 

 

Ръководството на Дружеството наблюдава капиталовата структура на базата на 

съотношението нетен дълг към собствен капитал. Нетният дълг включва както 

дългосрочните и краткосрочните лихвени заеми от несвързани лица, така и 

дългосрочните и краткосрочните задължения по финансов лизинг, намалени с паричните 

средства. Основният капитал, резервите и натрупаната печалба формират собствения 

капитал на Дружеството. 
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Съотношенията нетен дълг към собствен капитал за 2008 и 2007 година са както следва: 

 

 

31 декември 

2008 

31 декември 

2007 
   

Дълг 15,492 112,181 

Парични средства (виж бележка 20)       (677)   (3,803) 

Нетен дълг 14,815 108,378 
   

Собствен капитал 841,631 375,872 
   

Съотношение дълг - капитал       0.02       0.29 

 

В съответствие с разпоредбите на чл. 252 от Търговския закон, Дружеството следва да 

поддържа стойността на нетните си активи над стойността на регистрирания 

капитал. Към 31 декември 2008 и 2007 година Дружеството изпълнява тези изисквания, 

тъй като нетните му активи са съответно 841,631 хил. лв. и 375,872 хил. лв., а 

стойността на регистрирания капитал е 100,000 хил. лв. 

 
 

29. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях 
 

Свързаните лица, които Дружеството контролира и върху които Дружеството 

упражнява значително влияние са оповестени в бележки 14 и 15. 
 

През отчетния период са осъществени сделки със следните свързани лица: 
 

Свързано лице 
 

  

Бутилираща компания Извор АД дъщерно дружество на Петрол Холдинг АД 

Варна Бизнес Сървисиз ЕООД дъщерно дружество на Петрол Холдинг АД 

Еър Лазур – Дженерал Авиейшън ЕООД дъщерно дружество на Петрол Холдинг АД 

Интерхотел България Бургас ЕООД дъщерно дружество на Петрол Холдинг АД 

Морско казино ЕАД дъщерно дружество на Петрол Холдинг АД 

Нафтекс Секюрити ЕАД дъщерно дружество на Петрол Холдинг АД 

Рос Ойл ЕООД дъщерно дружество на Петрол Холдинг АД 

Юрекс Консулт АД дъщерно дружество на Петрол Холдинг АД 

Тема Спорт ООД дъщерно дружество на Петрол Холдинг АД 

Трансинвестмънт АДСИЦ дъщерно дружество на Петрол Холдинг АД 

ПСФК Черноморец Бургас АД дъщерно дружество на Петрол Холдинг АД 

Балнеохотел Поморие АД дъщерно дружество на Петрол Холдинг АД  

Петрол Трейд ЕООД дъщерно дружество на Петрол АД до 1 декември 

2007 година и дъщерно дружество на Петрол Холдинг 

 АД от 1 декември 2007 година 

Ню Ко Загора ЕООД  

(със старо наименование  

Петрол Сторидж ЕООД) 

дъщерно дружество на Петрол АД до 1 август 

2007 година и дъщерно дружество на Петрол Холдинг  

АД от 1 август 2007 година 

Петрол Карт Сервиз ЕООД дъщерно дружество на Петрол АД до 1 декември 

2007 година и дъщерно дружество на Петрол Холдинг  

АД от 1 декември 2007 година 

Вратцата ЕООД  дъщерно дружество на Петрол АД до 1 декември 

2007 година и дъщерно дружество на Петрол Холдинг  

АД от 1 декември 2007 година 
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Свързано лице 
 

  

БПИ ЕАД дъщерно дружество на Петрол АД до 1 ноември 

 2007 година и дъщерно дружество на Петрол Холдинг  

АД от 1 ноември 2007 година 

Еврокапитал България АД  дъщерно дружество на Петрол АД до 1 ноември 

2007 година и дъщерно дружество на Петрол Холдинг  

АД от 1 ноември 2007 година 

Транс Оператор АД  

(със старо наименование 

 Транслото АД) 

дъщерно дружество на Петрол АД до 1 октомври 

2007 година и дъщерно дружество на Петрол Холдинг  

АД от 1 октомври 2007 година 

Бляк Сенд Ризорт АД дъщерно дружество на Балнеохотел Поморие АД до  

1 декември 2007 година и дъщерно дружество на  

Петрол Холдинг АД от 1 декември 2007 година 

Петрол АД дъщерно дружество на Петрол Холдинг АД 

Нафтекс Петрол ЕООД дъщерно дружество на Петрол АД 

Петрол Техника ЕООД дъщерно дружество на Петрол АД 

Петрол Транс Експрес ЕООД дъщерно дружество на Петрол АД 

Петрол Газ ООД дъщерно дружество на Петрол АД 

Трансхолд България Холдинг АД дъщерно дружество на Петрол Холдинг АД 

Трансат АД дъщерно дружество на Трансхолд България Холдинг АД 

Транс Телеком ЕАД дъщерно дружество на Трансхолд България Холдинг АД 

ТрансКарт АД дъщерно дружество на Трансхолд България Холдинг АД 

Транскарт Файненшъл Сървисис ЕАД дъщерно дружество на ТрансКарт АД до 25 март 2008 

година и дъщерно дружество на Трансхолд България 

Холдинг АД от 25 март 2008 година 

Транскарт Пеймънт Сървисиз ЕАД дъщерно дружество на Трансхолд България Холдинг АД  

Нафтекс Инженеринг АД асоциирано дружество на Петрол Холдинг АД 

Тема Нюз АД асоциирано дружество на Петрол Холдинг АД 

Рекс Лото АД асоциирано дружество на Петрол Холдинг АД 

Спортелит АД асоциирано дружество на Петрол Холдинг АД до  

21 май 2008 година 
 

Извършените сделки се отнасят главно до: 
 

 покупки и продажби на течни горива; 

 предоставяне и получаване на парични заеми; 

 банкови услуги; 

 покупка и продажба на дълготрайни материални активи; 

 холдингови такси и услуги. 
 

Обемите на сделките, осъществени със свързани лица за 2008 и 2007 година са, както 

следва: 
 

Свързано лице 31 декември 

2008 

31 декември 

2007 

31 декември 

2008 

31 декември 

2007 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

 Продажба  

на стоки и 

услуги 

Продажба  

на стоки и 

услуги 

Покупка на 

стоки и  

услуги 

Покупка на 

стоки и 

 услуги 
     

Дъщерни дружества 5,430 4,232 1,821 2,992 

Асоциирани дружества    110    107         -         - 
     

Общо  5,540 4,339 1,821 2,992 
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Свързано лице 31 декември 

2008 

31 декември 

2007 

31 декември 

2008 

31 декември 

2007 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

 Финансови 

приходи 
Финансови 

приходи 
Финансови 

разходи 
Финансови 

разходи 
     

Дъщерни дружества 6,779 19,885 19,550 8,808 

Асоциирани дружества 93 119 2 3 

Акционери и управленски 

персонал    349        48        68     290 
     

Общо  7,221 20,052 19,620 9,101 

 

Към 31 декември 2008 и 2007 година неуредените разчети със свързани лица са, както 

следва:  

 
Свързани лица 31 декември 

2008 

31 декември 

2007 

31 декември 

2008 

31 декември 

2007 

 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

 Вземания Вземания Задължения Задължения 
     

Дъщерни дружества     

Дългосрочни лихвени 

заеми 23,632 16,796 48,559 56,208 

Краткосрочни лихвени 

заеми и депозити 60,860 32,229 88,055 101,327 

Лихви 7,035 4,297 14,267 8,135 

Краткосрочни 

търговски разчети      4,996    3,824      2,016      2,766 

Общи дъщерни дружества 96,523 57,146 152,897 168,436 
     

Асоциирани дружества     

Краткосрочни лихвени 

заеми и депозити 445 404 - 50 

Лихви 164 5 - 13 

Краткосрочни търговски 

разчети      1,313    1,249              -              - 

Общо асоциирани 

дружества 1,922 1,658 - 63 
     

Акционери и управленски 

персонал     

Краткосрочни лихвени 

заеми и депозити 12,781 758 - 3,680 

Лихви 156 44 - 286 

Краткосрочни търговски 

разчети      1,716         93           18           18 

Общо акционери и 

управленски персонал 14,653 895 18 3,984 
     

Общо свързани лица 113,098 59,699 152,915 172,483 

 

През 2008 и 2007 година не са начислени обезценки на вземания от свързани лица. 
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29. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях (продължение) 

 

Към 31 декември 2008 Дружеството е предоставило на част от дъщерните си 

дружествата паричен ресурс под формата на необезпечени лихвени заеми с лихвен 

процент 3-месечен Софибор и надбавка в размер между 1 и 5 базисни пункта, падежиращи 

през 2009 година. Към 31 декември 2008 общия размер на предоставените заеми на 

дъщерни дружества е 91,527 хил. лв., в това число и 7,035 хил. лв. начислена лихва (към 31 

декември 2007: 53,322 хил. лв., в това число и 4,297 хил. лв. начислена лихва). Дружеството 

е предоставило и краткосрочни заеми в размер на 12,937 хил. лв. в това число и 156 хил. лв. 

начислена лихва на акционери и управленски персонал към 31 декември 2008 година. 

 

През текущата година Дружеството е предоставило на дъщерните си дружествата 

паричен ресурс под формата на лихвени заеми с общ нетен размер 47,164 хил. лв. (2007: 

10,891 хил. лв.).  

 

Общата сума на начислените възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите 

на Дружеството, включена в разходите за персонала, възлиза на 2,855 хил. лв. (2007: 876 

лв.). 

 

 

30.  Грешки от предходни отчетни периоди 

 

Ефектите от корекциите на грешки при изчислението на някои от перата в отчета за 

доходите за 2007 година са представени в таблицата по-долу: 

 

Изменения в отчета на доходите 31 декември 

2007 

одитиран 

хил. лв. 

Ефект от 

грешка 

 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

преизчислен 

хил. лв. 
    

Приходи от продажби 7,808 - 7,808 

Други приходи 5 - 5 
    

Балансова стойност на продадени стоки (17) - (17) 

Разходи за материали (329) - (329) 

Разходи за външни услуги (3,262) - (3,262) 

Разходи за персонала (2,973) - (2,973) 

Разходи за амортизация (756) - (756) 

Други разходи (702) - (702) 
    

Финансови приходи 34,521 - 34,521 

Финансови разходи (32,077)    - (32,077) 
    

Печалба преди данъци      2,218   -     2,218 
    

Приход за данък      2,055 96      2,151 
    

Печалба за годината     4,273 96     4,369 
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30.  Грешки от предходни отчетни периоди (продължение) 

 

Ефектите от корекциите на грешки при изчислението на някои от перата на баланса на 

Дружеството към 1 януари и 31 декември 2007 година са представени в таблицата по-

долу: 

 
Изменения в баланса 1 януари 

2007 

одитиран 

 

хил. лв. 

Ефект от 

грешка 

 

 

хил. лв. 

1 януари  

2007 

преизчислен 

 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

преди 

преизчислен 

хил. лв. 

Ефект от 

грешка 

 

 

хил. лв. 

31 декември 

2007 

преизчислен 

 

хил. лв. 

 

      

Дългосрочни активи 

      

       

Дълготрайни материални и 

нематериални активи 7,291 - 7,291 7,951 - 7,951 

Инвестиции в дъщерни дружества 312,394 - 312,394 436,047 - 436,047 

Инвестиции в асоциирани 

дружества 502 - 502 502 - 502 

Вземания по лихвени заеми 28,423 - 28,423 16,796 - 16,796 

Отсрочени данъчни активи      2,294      -      2,294      4,349   96      4,445 
       

Общо дългосрочни активи 350,904 - 350,904 465,645 96 465,741 
       

Краткосрочни активи       
       

Материални запаси 47 - 47 47 - 47 

Вземания по лихвени заеми 41,527 - 41,527 42,889 - 42,889 

Търговски и други вземания, нетно 59,844 - 59,844 59,677 - 59,677 

Краткосрочни финансови активи 92,941 - 92,941 99.870 - 99,870 

Деривативни вземания 63 - 63 162 - 162 

Възстановими данъци върху 

доходите 1,013 240 1,253 966 240 1,206 

Парични средства       3,338      -      3,338      3,803      -      3,803 
       

Общо краткосрочни активи 198,773 240 199,013 207,414 240 207,654 
       

Общо активи 549,677 240 549,917 673,059 336 673,395 
       

Краткосрочни пасиви       
       

Търговски и други задължения 33,163 - 33,163 23,618 - 23,618 

Задължения по лихвени заеми и 

депозити 112,923 - 112,923 217,238 - 217,238 

Деривативни задължения         351      -         351         459      -         459 
       

Общо краткосрочни пасиви 146,437 - 146,437 241,315 - 241,315 
       

Дългосрочни пасиви       
       

Задължения по лихвени заеми 98,411 - 98,411 56,208 - 56,208 
       

Общо дългосрочни пасиви   98,411      -   98,411   56,208      -   56,208 
       

Нетни активи 304,829 240 305,069 375,536 336 375,872 
       

Капитал и резерви       
       

Основен капитал 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000 

Преоценъчен резерв 134,948 - 134,948 201,382 - 201,382 

Други резерви 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 

Натрупана печалба    59,881 240    60,121    64,154 336   64,490 
       

Общо капитал и резерви 304,829 240 305,069 375,536 336 375,872 
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30.  Грешки от предходни отчетни периоди (продължение) 

 

През 2008 година, в нормативната уредба е прецизирано определението за „документално 

доказана цена на придобиване на акции” в случаите, когато има разпределен дивидент под 

формата на безплатни акции. Дружеството установява, че е допусната грешка при 

изчисляването на данъчни активи в предходни отчетни периоди, в резултат от 

неправилно тълкуване на обхвата на понятието „документално доказана цена на 

придобиване на акции”. За да коригира грешката, Дружеството преизчислява 

финансовите си резултати за данъчни цели за периода 2003 – 2007 година, като увеличава 

размерите на данъчните преференции за сделки с акции на регулиран пазар, които е имало 

право да ползва през същия период. Ефектите от грешките са отразени през текущия 

период ретроспективно като грешки от минали отчетни периоди. Корекцията за 2003 

година представлява увеличение на данъчната загуба за 2003 година, ползвана изцяло през 

2005 година, вследствие на което се коригира неразпределената печалба към края на 2005 

година с 240 хил. лв. и възникват възстановими данъци върху доходите в същия размер. 

Ефектите от корекциите за 2007 година възникват в резултат на увеличение на 

загубата за данъчни цели с 961 хил. лв., което води до увеличение на текущия приход от 

данък и увеличение на отсрочения данъчен актив с 96 хил. лв. 

 

 

31. Потенциални задължения 

 

Към 31 декември 2008 година Дружеството има потенциални задължения по авалирани от 

него записи на заповед към трети страни, поръчителства и корпоративни гаранции пред 

банки, лизингови институции, доставчици на информационни и комуникационни системи, 

договори с неотменяема опция за покупка на облигации и вземания по ангажименти на/към 

свързани лица с общ размер 358,056 хил. лв. 

 

 

32. Събития след датата на баланса 

 

През месец януари 2009 година е учредено ново дъщерно дружество – Формамер ЕООД с 

предмет на дейност строителство, ремонт, обзавеждане и управление на недвижими 

имоти. Дружеството е с регистриран капитал в размер на 600 хил. лв., от които към 

датата на изготвяне на настоящия отчет са внесени в парична форма 210 хил. лв. 

 

На 30 декември 2008 година Ръководството на Дружеството взема решение да започне 

процедура по вливане на Трансхолд България Холдинг АД в Петрол Холдинг АД. С оглед 

улесняване на правната процедура по вливането, през месец януари 2009 година 

Дружеството изкупува притежаваните от Митко Василев Събев акции в дружеството 

при цена 1 хил. лв., вследствие на което става едноличен собственик на капитала на 

Трансхолд България Холдинг ЕАД. 

 

Във връзка с решението за вливане, с цел опростяване на организационната структура на 

групата на Трансхолд България Холдинг АД и с цел преминаване на дъщерните дружества 

от групата на директно подчинение на Съвета на директорите на Петрол Холдинг АД, за 

периода до финализиране на процедурата по преобразуване, през месец април 2009 година 

Дружеството придобива инвестициите в дружествата Транс Телеком ЕАД, Транскарт 

Файненшъл Сървисис ЕАД, Транскарт Пеймънт Сървисис ЕАД, Трансат АД и Соккрат ЕАД 

чрез изкупуването им от Трансхолд България Холдинг ЕАД по цена, равна на цената им на 

придобиване, с общ размер 32,206 хил. лв. 

 

През месец май 2009 година Дружеството продава 50% от инвестицията си в Транс 

Телеком ЕАД на цена 8,500 хил. евро (16,625 хил. лв.). 
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32. Събития след датата на баланса (продължение) 

 

Към 30 юни 2009 година, в резултат на спад в цената на акциите на Петрол АД на 

Българската Фондова Борса, Дружеството преоценява финансовите си активи на 

разположение за продажба и отчита намаление на преоценъчния резерв в размер на 

293,758 хил. лв. (виж също бележки 14 и 18). 
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