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Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на 

чл. 33 ал.1 от Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и НАРЕДБА № 2 за проспектите при публично 
предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за 
разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни 
книжа 

 
Този финансов отчет е одитиран от Зойка Йосифова Тодорова 

Във връзка с приключване на финансовата 2015 год. предоставяме на 
вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на 
дружеството към 31.12.2015 год. 

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2015 год. и приключва със 
печалба от дейността в размер на хиляда лева и амортизационни отчисления 83 
хил. лв. 

1. Информация за дружеството: 

“Завод за шллифовъчни машини” АД е акционерно дружество, 
регистрирано в Пловдивския окръжен съд по фирмено дело № 5677 / 1997год. 

Капиталът на дружеството е в размер на 194526 лева, разпределен в 194526 
бр. акции. 
Основното акционерно участие  към 31.12.2015 година е  както следва : 

        
  бр. акции % 

1. МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ АД 89754 46,14% 

2. А и М Инвест АД           64186     32,995% 

3. Други юридически лица 2759 1,42% 

4. Димитър Христов Стоянов 11180 5,747% 

5. физически лица  -  529 бр. 26647 13,70% 
 

През 2015 год. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала. 

2. Преглед на дейността: 

Основната дейност на дружеството според устава му е: Производство на 
металорежещи и ковашко-пресови машини и оборудване, както и всяка друга 
дейност, незабранена от закона. 

Дейността се осъществява в завод, собственост на дружеството, в гр. 
Асеновград , община Асеновград, област Пловдив 

Средно списъчния състав на персонала през 2015 година е 33 бр. /спрямо 36 
бр. за 2014 г. 

 
3. Резултати от дейността: 

Резултатите от дейността на Дружеството за 2015 год. са положителни- 
макар и минимални печалба в размер на хиляда лева, докато 2014 год. приключи с 
печалба в размер на 34 хил. лева. 
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Показатели 2015 год. в хил.лв. 2014 г. в хил.лв. 
Общо приходи 1215 1527 
Общо разходи 1214 1493 
Брутна загуба   
Брутна печалба 1 34 

Счетоводна загуба 0  

Счетоводна печалба 1 34 

 

Приходите от дейността са както следва: 

Приходи 2015 год. в хил.лв. 2014 год. в хил.лв  

От продажба на ГП 1112 1196 
От продажба на ДМА и наеми 21 197 
От продажба на материали  2 
Други приходи 82 55 
Общо: 1215 1450 

 
основни пазари и продуктова структура: 

 

основни пазари Хиляди 
лева 

пазарен 
дял % 

Хиляди 
лева 

пазарен 
дял % 

Европейски съюз 429 35.31 131 10.95 

Русия 63 5.19 380 31.77 

Турция   118 9.87 

Вътрешен пазар 723 59.50 567 47.41 

 

 2015 г. 2014 г.  

Продуктова структура Брой Обем Брой Обем 

Шлифовъчни машини - в т.ч. 5 337 7 498 

- Плоскошлифовъчни машини 2 107 2 118 

-Универсални 
шлифов.машини 

3 230 5 380 

Детайли за дървообр. машини 32490 515 31373 608 

Други /услуги, наеми /  342  149 

Други /продажба ДМА /  21  195 

Всичко  1215  1450 
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От резултатите от дейността е видно, че очакванията за една добра година за 
дружеството се потвърдиха.. 

4. Информация за важните събития, настъпили след датата на 
съставяне на годишния финансов отчет и стопански цели за 2016 год. 

Ръководството на дружеството си поставя за цел да се повиши обема на 
приходите от продажба на готова продукция , като целта е те да достигнат до 
1500000 лева. Стремежа е ръстът на приходите да е вследствие повишаване 
производителността на труда, въвеждането на по-високопроизводителни машини и 
технологии, както и усвояване производството на нови продукти ( машини и 
детайли ). 

5. Научноизследователска и развойна дейност: 

Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този 
етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности. 

 
 
 
 
 

Разходите за дейността са както следва: 

Разходи 2015 год. в 
хил.лв.. 

2014 год. в 
хил.лв. 

За материали 504 522 
За външни услуги 225 286 
За възнаграждения и осигуровки 460 479 
За амортизации 93 71 
Балансова ст-ст на продадени активи 23 59 
Финансови разходи 5 6 
Други разходи 46 21 
Изменение на незавършеното производство и 
запасите от продукция -142 49 

Общо: 1214 1493 

Финансови показатели от дейността на Дружеството     2015 г. 2014 г 

1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби =   0,00 -0,01 

2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал =   0,00 0,01 
3. Ефективност на приходите от дейността =   1.00 0,98 
4. Коефициент на обща ликвидност = 23,65 6,96 
5. Коефициент на бърза ликвидност = 17,03 2,96 
6. Коефициент на финансова автономност = 26,81 16,06 
7. Коефициент на задлъжнялост =   0,04 0,06 
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6. Управление 
Съгласно действащият търговски закон в България към 31.12.2014 год. 

“Завод за шллифовъчни машини” АД е с едностепенна система на управление. 
 

На ОСА проведено на 27.02.2015 се взе решение: 
 
- да се освободят като членове на Съвета на директорите : 
 

"Металорежещи машини" АД с представител Иван Атанасов Марков 

"Джи Си Джи" ЕООД  с представител Георги Иванов Трифонов 

“ЗЕТ БИ” ЕООД  с представител Георги Стайков Стойчев 

 
- Съвета на директорите да се състои от трима члена 

 
- Като нови членове на СД се избират  

 

Иван Атанасов Марков 

"А и М инвест" ЕООД с представител Ана Димитрова Юнакова 

 
В следствие решението на ОСА към 31.12.2015 год. Съветът на директорите е в 
следния състав: 
 

Иван Атанасов Марков Председател на СД 

"А и М инвест" ЕООД  

с представител Ана Димитрова Юнакова 
Зам.председател на СД  

„Прима – КХ” ООД 

с представител Койчо Бъчваров 
член на СД 

 
Съгласно вписването в Търговския регистър с номер 20150317112134  
Иван Атанасов Марков представлява и управлява дружеството. 
 

7. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон 

 Нашето дружество не е издавало нови акции, освен това не притежава, нито е 
закупило или продало по време на отчетния период акции или дялове на 
контролиращите дружества, нито чрез подставени лица или чрез доверени 
дружества. 
 

Следните членовете на Съвета на директорите притежават акции на „ЗШМ” 
АД :  

Иван Атанасов Марков – 330 бр. 
 
Членовете на Съвета на директорите, доколкото ни е известно, не участват в 

търговски дружества като неограничено отговорни съдружници. 
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Иван Атанасов Марков притежава 50,18% от капитала на "Металорежещи 

машини" АД и е член на Съвета на директорите на "Металорежещи машини" АД. 
 
Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на 

всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетния период, 
изплатени от дружеството и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са 
били включени в разходите на дружеството или произтичат от разпределение на 
печалбата, включително: 

а) възнагражденията които са получили през отчетния период 
- членовете на Съвета на директорите са в размер по 9755 лв. на всеки, 
- Изп.директор - 40895 лв. 
- Прокуриста – 7088 лв, 

      б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, 
дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент - няма; 
      в) сума, дължима от дружеството или негови дъщерни дружества за 
изплащане 
на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения - няма. 
 

8. Наличие на клонове на дружеството 

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си. 

9. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи 
предприятия 

9.1. Контролирани дружества 
Нашето дружество няма квоти в капитала на други дружества. 

9.2. Контролиращи дружества 
Нашето дружество не се контролира от друго дружество, тъй като нито едно 

от дружествата не притежава повече от 50% от капитала на дружеството. 

9.3. Сделки със свързани лица 

През отчетния период са сключени следните сделки със свързани лица : 
С “Металорежещи машини” АД притежаващи 46.14 % от акциите на ЗШМ АД 
- за  хиляда лева за наем 
- за 44 хил. лв по договор за депозит - при годишна лихва в размер основния 

лихвен процент определен от БНБ плюс един процент. 

10.Отговорности на ръководството 

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя 
финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за 
неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и 
паричните му потоци. 

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни 
счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2015 
год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и 
приблизителни оценки. 
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Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите 

счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на 
действащото предприятие. 

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните 
регистри, за целесъобразното на активите и за предприемането на необходимите 
мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности. 

11. Изпълнение на програмата за прилагане на международно 
признатите стандарти за добро корпоротивно управление 

Съгласно приетата Програма за корпоративно управление Съветът на 
директорите се провежда веднъж на три месеца, а при необходимост и на месец. 

На всички заседания присъства и Директора за връзка с инвеститорите. Той е 
и протоколчик. Протоколите от СД се съхраняват при Изпълнителния директор на 
“ЗШМ” АД, като същите се предоставят при поискване на всеки желаещ акционер. 
Даването на копия от протоколите, както и всяка друга информация свързана с 
дейността на дружеството става срещу представяне на писмено искане. Цялата 
кореспонденция свързана с предоставяне на информация се води от Директора за 
връзка с инвеститорите. 

През тази година редовното ОС на акционерите се проведе на 27.02.2015 г. 

12. Данни за директора за връзки с инвеститорите 

Директор за връзка с инвеститорите : Юлия Ангелова Кичукова 
телефон : (0331) 6-37-97 или GSM 0887 77 01 85 
адрес за кореспонденция : гр. Асеновград ул. Козановска№ 13. 

13. Промени в цената на акциите на дружеството 

Няма промени в цената на акции на дружеството 

14. Информация относно дружеството. 
През отчетния период не са насъпили промени в размера и структурата на 

капитала тъй като ОС на акционерите не е вземало решение за увеличение на 
капитала . 

С решение на ОСА проведено на 14.05.2014 са направени промени в Устава 
„адресът на управление от ул . Цар Иван Асен II  № 144 е променен на ул.Козановска 
№ 13. Вписано в Търговския регистър с номер 20140531135616. 

Съгласно вписване в ТР с номер 20150317112134 вместо "Металорежещи 
машини" АД, "Джи Си Джи" ЕООД  и “ЗЕТ БИ” ЕООД  нови  членове на СД са 
Иван Атанасов Марков и"А и М инвест" ЕООД - избрани на ОСА проведено на 
27.02.2015 г. 

Доклада за дейността е приет и одобрен за публикуване на 23.02.2015 г.
 
 
 
 





“Завод за шлифовъчни машини” АД 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Годишен финансов отчет 
 

31 декември 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приет от Съвета на директорите и  одобрен за публикуване на 23.02.2016 год. 
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1. ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ДРУЖЕСТВОТО 

1.1.Учредяване и регистрация 

 “Завод за шлифовъчни машини” – Асеновград е създадено след поредица от 
преобразувания и различни наименования на държавни фирми в периода 1969 – 1997 г. 
Преобразувано е в Акционерно дружество с решение № 8632/17.11.1997 година. 
Регистрирано от Пловдивския окръжен съд със съдебно решение по фирмено дело       
№ 5677 /1997 и вписано в Търговския регистър № 1, том 15, стр. 68, партида № 34 със 
седалище и адрес на управление - гр.Асеновград, ул . Цар Иван Асен II  № 144.  

С решение на ОСА проведено на 14.05.2014 адресът на управление от ул . Цар Иван 
Асен II  № 144 е променен на ул.Козановска № 13. Вписано в Търговския регистър с 
номер 20140531135616. 

1.2.Собственост и управление 

“Завод за шлифовъчни машини ” АД е публично дружество съгласно Закона за 
публично предлагане на ценни книжа. 
 
Към 31..12.2015 година акционерния капитал е разпределен както следва: 
 
  бр. акции % 

1. МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ АД 89754 46,14% 
2. А и М Инвест EOOД 64186 32,995% 

3. Нефтохим - Инвест - Финанс АД 960 0,49% 

4. СТАТУС ИНВЕСТ АД 1668 0,86% 

5. БМФ 131 0,07% 
6. Димитър Христов Стоянов 11180 5,747% 

7. физически лица  -  531 бр. 26647 13,70% 

 
Дружеството има едностепенна система на управление. Управлява се от Съвет на 
директорите, чийто състав към 31.12.2015 е следния : 
 
Иван Атанасов Марков Председател на СД 

"А и М инвест" ЕООД  

с представител Ана Димитрова Юнакова 
Зам.председател на СД  

„Прима – КХ” ООД 

с представител Койчо Бъчваров 
член на СД 

 

Съгласно вписването в Търговския регистър с номер 20150317112134  

Иван Атанасов Марков представлява и управлява дружеството. 

 
 

 

 



„Завод за шлифовъчни машини ” АД 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2015 година 
 

 7

 

1.3. Структура на дружеството 

Дружество “Завод за шлифовъчни машини ” няма дъщерни дружества и не е част от 
икономическа група. 

1.4.Предмет на дейност 

Предметът на дейност на дружеството е производство на шлифовъчни машини, 
дърводелски машини, детайли за дърводелски машини, ремонт и рециклиране на 
металорежещи машини, механична обработка на детайли. 

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 

2.1.База за съставяне на финансовия отчет 

Настоящия годишен финансовият отчет е изготвен в съответствие с общоприетите 
счетоводни принципи, правила и изисквания регламентирани в Закона за 
счетоводството, Международните счетоводни стандарти /МСС/, разясненията на ПКР, 
приложими към 31.12.2015 год., Международните стандарти за финансови отчети 
/МСФО/, разясненията на КРМСФО и вътрешните нормативни актове на дружеството. 
Дружеството води своето текущо счетоводство в съответствие с изискванията на 
българското търговско, данъчно и счетоводно законодателство.  

Годишният финансов отчет е изготвен при спазване принципа на историческата цена, 
модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви до тяхната 
справедлива стойност. 

2.2. Сравнителни данни 

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една 
предходна година. 

2.3. Отчетна валута 

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приема 
като негова отчетна валута за представяне. Данните в баланса и приложенията към него 
са представени в хиляди лева. 
От 01 януари 1999г. българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лв. за 1 
евро. 

2.4. Чуждестранна валута 

Сделките в чуждестранна валута се вписват, като към сумата на чуждестранната валута 
се прилага централният курс на Българска народна банка /БНБ/ към датата на сделката. 
Курсовите разлики, възникващи при уреждането на вземанията и задълженията при 
курсове, различни от тези, по които са били заведени, се отчитат като финансови 
приходи или финансови разходи за периода, в който възникват. 

2.5. Действащо предприятие 

Финансовият отчет е изготвен на основата на презумпцията за действащо предприятие.  

2.6. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс 

2.6.1. Нетекущи (дълготрайни) нематериални и материални активи 

Първоначално придобиване 

Нетекущите (дълготрайни) нематериални и материални активи при първоначалното им  
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придобиване са оценени по себестойност, която включва от покупната им стойност, 
митническите такси и всички други преки разходи, необходими за привеждане на 
актива в работно състояние. Преките разходи основно са: разходи за подготовка на 
обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж, разходи за 
хонорари на лица, свързани с проекта, непризнат данъчен кредит и др. и са намалени с 
размера на начислената амортизация и евентуалните загуби от обезценка. Дружеството 
е приело стойностен праг от 700 лева за определяне на даден актив като нетекущ 
(дълготраен), под който праг те се изписват като разход, независимо че те притежават 
характеристиката на нетекущ (дълготраен) актив. Някои от нетекущите (дълготрайни) 
нематериални и материални активи са били преоценени до тяхната справедлива 
стойност въз основа на действащото законодателство. 

Обезценка 

Балансовите стойности на нетекущите (дълготрайни) активи подлежат на преглед за 
обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че 
биха могли да се отличават от възстановимата им стойност. Ако са налице такива 
индикатори, че приблизително определената възстановима стойност е по-ниска от 
тяхната балансова стойност, то последната се коригира до възстановимата стойност на 
активите. Загубите от обезценка се отчитат в Отчета за приходи и разходи, освен ако за 
дадения актив не е формиран преоценъчен резерв. Тогава преоценката се отнася в 
намаление на преоценъчния резерв до изчерпването му. Превишението се включва в 
Отчета за приходи и разходи. 

2.6.2. Материални запаси 

Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по себестойност , която 
включва разходите за закупуване,преработка и други, необходими до довеждане до 
настоящото местоположение и състояние. В края на годината са оценени по по-ниската 
от двете – себестойност или нетна реализуема стойност. Оценката при потреблението 
им се извършва по метода на средно претеглената стойност. Незавършеното 
производство е оценено по стойността на основните производствени разходи. 

2.6.3. Търговски и други вземания 

Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената 
фактура, намалена с размера на обезценката за несъбираеми суми. Приблизителната 
оценка за съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на 
цялата сума съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се обезценяват 
изцяло, когато това обстоятелство се установи. Несъбираемите вземания се отписват, 
когато се установят правни основания за това, или дадено търговско вземане се прецени 
като напълно несъбираемо. Изписването става за сметка на формирания коректив, а при 
липса на такъв, разхода се вписва в Отчета за приходи и разходи. 
 Вземанията в лева са оценени по стойността при тяхното възникване, а тези 
деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31 
декември 2014 год. 

2.6.4. Парични средства  

Паричните средства и краткосрочните депозити в баланса включват парични средства 
по банкови сметки, в брой и краткосрочни депозити с първоначален падеж от три или 
по-малко месеца..  
Паричните средства  в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните 
средства, деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 
31 декември 2015 год..  
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За целите на съставянето на отчета за паричния поток парите и паричните еквиваленти 
са представени като не блокирани пари в банки и в каса. 
За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци: 
- паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са 
представени бруто, с включен ДДС; 
- лихвите по получени инвестиционни кредити се включват като плащания за 
финансовата дейност, а лихвите, свързани с кредити, обслужващи текущата дейност, се 
включват в оперативна дейност; 
- краткосрочно ( до 3 месеца) блокираните парични средства са третирани като парични 
средства и еквиваленти; 
- платеният ДДС по покупка на дълготрайни активи от трети страни, извън ЕО, се 
посочват на ред „платени данъци”, а при доставка на дълготрайни активи от страната се 
посочва на ред „плащания към доставчици” към паричните потоци от оперативна 
дейност, доколкото той участва и се възстановява заедно и в оперативните потоци на 
дружеството за съответния период 

2.6.5. Разходи за бъдещи периоди 

Представени са разходи, които са предплатени през настоящата, но се отнасят за 
следващата отчетна година. 

2.6.6. Основен капитал 

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на 
актуалната му съдебна регистрация. Към 31 декември 2015 г. внесеният напълно 
основен капитал е в размер на 194 хил. лв. и е разпределен в 194526 броя поименни 
акции /дяла/, всяка с номинална стойност от 1 /един/ лв.   
Основни акционери в дружеството са “Металорежещи машини” АД с 46.14 %, “А и М 
Инвест” EOOД с 32.995 %, Димитър Христов Стоянов с 5,747 % и други акционери общо 
с 15.118 % участие в капитала. 

2.6.7. Като резерви в счетоводния баланс на дружеството са представени 
капитализираните финансови резултати от предходни години и резервите, в резултат на 
извършената през 1997 гадина ревалоризация на активите и пасивите..  

2.6.8. Преоценъчен резерв 

Като преоценъчен резерв в баланса на Дружеството е представен резултатът от 
извършваните през предходни години преоценки до справедливата стойност на част от 
притежаваните от дружеството дълготрайни материални активи. Преоценъчният резерв 
се признава директно в собствения капитал като неразпределена печалба когато 
активите са напълно амортизирани или напускат патримониума на дружеството при 
тяхната продажба или при изваждането им от употреба. 

2.6.9. Задължения към доставчици и други задължения.  

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността 
на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата 
стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги. 
Задълженията, деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ 
към 31 декември 2015 година. Краткосрочните и дългосрочните заеми първоначално се 
записват по получените нетни парични потоци. Всички лихви, такси и комисионни се 
признават като разход в отчета за приходите и разходите при тяхното възникване. 
 
 



„Завод за шлифовъчни машини ” АД 
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2015 година 
 

 10

 
2.6.10.Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово 
законодателство 

Осигурителните отношения на „ЗШМ” АД се основават на разпоредбите на 
действуващото осигурително законодателство. 
Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на 
наетия персонал за пенсионното, здравно и срещу безработица осигуряване.  
Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета 
на ДОО за съответната година. Осигурителните вноски се разпределят между 
работодател и работник в съотношение 60%:40%.  
Съгласно българското законодателство и договорите с персонала, дружеството е 
длъжно да изплаща обезщетения при пенсиониране на своите служители. При 
пенсиониране всеки служител има право да получи сума в размер на две до шест 
брутни работни заплати, в зависимост от броя на прослужените години в дружеството. 
Дружеството не разполага с независима актюерска оценка на задължението поради, 
което няма надеждна оценка  по която да признае провизия във финансовия си отчет.  

2.6.11. Финансов лизинг 

Финансовият лизинг, при който се трансферира към  Дружеството ни съществената 
част от всички рискове и стопански ползи, произтичащи от собствеността върху актива 
под финансов лизинг, се капитализира в счетоводния ни баланс като се представя като 
дълготраен материален актив под лизинг по цена на незабавна продажба или ако е по-
ниска – по сегашната стойност на минималните лизингови плащания. Лизинговите 
плащания съдържат в определено съотношение финансов разход (лихвата) и 
припадащата се част от лизингово задължение (главница) така, че да се постигне 
постоянен лихвен процент на неизплатената  част от главницата по лизинговото 
задължение. Лихвените разходи, свързани с наетия под финансов лизинг актив, са 
включени в отчета за приходите и разходите през периода на лизинговия договор, 
когато същите стават дължими, съгласно договорните условия, така че представляват 
един постоянен периодичен процент на начисление върху оставащото задължение за 
всяка година.  

2.7.Амортизация и обезценка на нетекущите (дълготрайни) нематериални и 
материални активи 

Амортизациите на нетекущите (дълготрайни) нематериални и материални активи са 
начислявани, като последователно е прилаган линейният метод на база полезния живот 
на активите, определени от ръководството на дружеството, както следва: 
 

от до

25
25
3

10
Транспортни средства - автомобили 4

2
7

Срок в години

Компютърна техника
Обзавеждане и трайни активи, други ДМА

Вид на дълготрайните активи

Сгради и конструкции
Съоръжения

Машини, производствено оборудване и апаратура
Транспортни средства - други

 
 
През годината не са извършвани промени в прилаганите методи и норми на 
амортизация в сравнение с предходната отчетна година. 
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Не се начислява амортизация на земите и разходите за придобиване на дълготрайни 
активи. 
Преносната стойност на нетекущите (дълготрайни) активи се преглежда за евентуална 
обезценка при промяна на  условията на тяхната експлоатация, което би довело до 
нейната невъзстановимост. При наличие на такива условия стойността им се намалява 
до тяхната възстановима стойност. Стойността на обезценката се отнася за сметка на 
преоценъчния резерв на актива и/или се включва в Отчета за приходи и разходи. 

2.8. Признаване на приходите и разходите 

Приходите от продажби и разходите за дейността в Дружеството се признават на база 
принципа на начисляване, независимо от паричните постъпления и плащания. При 
продажба на продукция приходите се признават, когато съществени рискове и ползи от 
собствеността на продукцията преминат в купувача. При предоставяне на услуги, 
приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на сделката към датата на 
баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени 
по сделката и разходите за приключването й.Отчитането и признаването на приходите 
и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка 
между тях. Приходите и разходите в чуждестранна валута са отчетени по централния 
курс на БНБ към датата на начисляването им. 
Приходите и разходите за лихви се начисляват текущо на база на договорения лихвен 
процент и сумата на вземането или задължението, за което се отнасят. Те се признават 
директно в отчета за приходите и разходите в момента на възникването им. 

2.9. Данъчно облагане и отсрочени данъци 

В съответствие с българското данъчно законодателство, дружеството е субект на 
данъчно облагане с корпоративен данък. Номиналната данъчна ставка за 2015 г. е 10% . 
При преобразуване на счетоводната печалба в данъчно облагаема печалба дружеството 
отчита отсрочени данъци на базата на балансовия метод на задълженията.  
Временни разлики се получават при сравняване на счетоводната и данъчната основа 
/счетоводна и данъчна преносна стойност/ на активите и пасивите. Отсрочени данъчни  
активи се признават, когато е вероятно да има налична облагаема печалба, срещу която 
може да бъде усвоен отсрочения данъчен актив. 
Ефектът от признаването на отсрочените данъчни активи и/или пасиви се отразяват 
там, където е представен ефектът от самото събитие, което ги е породило. За събития, 
които засягат отчета за приходите и разходите, ефектът от отсрочените данъчни активи 
и пасиви е признат също в отчета за приходите и разходите. 

2.10. Доход на акция 

Доходът на една акция е изчислен на база на нетната печалба за разпределение и средно 
претегления брой на обикновените поименни акции през отчетния период. 
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3.СПРАВКА КЪМ БАЛАНСА 
BGN ‘000 
 

2015 2014
I. Дълготрайни материални активи 527 522

1. Земи (терени ) 98 100
2. Сгради 193 136
3. Машини и оборудване 91 89
4. Съоръжения 5 6
5. Транспортни средства 22 26
6. Стопански инвентар 1 1
7. Разходи за придобиване и ликвидация на 
дълготрайни материалини активи 

117 164

II. Нематериални активи 1 1
1. Права върху собственост

2. Програмни продукти

3. Продукти от развойна дейност 1 1

III. Материални запаси 840 825
1. Материали 180 212
2. Продукция 20 24
4. Незавършено производство 640 589

IV. Търговски и  други вземания 2096 2180
1. Вземания от свързани предприятия 2021 608
2. Вземания от клиенти и доставчици 54 140
3. Предоставени аванси 

4. Съдебни и присъдени вземания 20 27
5. Данъци за възстановяване

6. Други 1 1405 
V. Текущи пасиви 127 212

1. Задължения към финансови предприятия 0 6

2.Задължения към доставчици и клиенти  71 41
в т.ч.:   към свързани предприятия 31 4
3. Задължения към наети лица 30 34
4. Задължения по осигуряване 10 11
5. Данъчни задължения 6 11
6. Други задължения 10 109

VI. Акционерен капитал 194 194
VII. Акции

1. Брой на емитираните акции 194526 194526
2. Номинална стойност на една акциия 1 1  

 
4. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ И АМОРТИЗАЦИЯ  
Нетекущите (дълготрайни) нематериални и материални активи са представени в 
справката по-долу. Те са представени по цена на придобиване, минус натрупаната 
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амортизация. Не се начислява амортизация на земите и на активите в процес на 
изграждане. На останалите активи се начислява амортизация по линейния метод през 
полезния им живот, установен от ръководството на предприятието. 
 
Дълготрайни материални активи 
           BGN ‘000 

Съдържание

зе
м
и

С
г
р
а
д
и

М
а
ш
и
н
и

 и
 

о
б
о
р
у
д
в
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н
е
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ъ
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р
ъ
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и
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о
р
т
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и
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е
д
ст
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а
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о
м
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ю
т
р
и

д
р
у
г
и

 

Р
а
зх
о
д
и

 з
а
 

п
р
и
д
о
б
и
в
а
н

е О
б
щ
о

Към 01 януари  2014 год.
Отчетна или преоценена 
стойност 138 483 912 59 84 8 74 116 1874
Натрупана амортизация 0 322 870 51 54 8 73 0 1378
Балансова стойност 138 161 42 8 30 0 1 116 496
за 2014 год.
Начално салдо - балансова 
стойност 138 161 42 8 30 0 1 116 496
Преоценка 0
Новопридобити активи 91 1 48 140

Отписани ( по балансова 
стойност) 38 6 44
Начислена амортизация за 
периода 19 45 2 4 70
Крайно салдо балансова 
стойност 100 136 88 6 26 1 1 164 522

Към 31 декември 2014 год
Отчетна или преоценена 
стойност 100 454 928 59 84 9 74 164 1872
Натрупана амортизация 0 318 840 53 58 8 73 0 1350
Балансова стойност 100 136 88 6 26 1 1 164 522
за 2015 год.
Начално салдо - балансова 
стойност 100 136 88 6 26 1 1 164 522
Преоценка 0
Новопридобити активи 81 70 104 255
Отписани ( по балансова 
стойност) 2 4 151 157
Начислена амортизация за 
периода 20 68 1 4 93
Крайно салдо балансова 
стойност 98 193 90 5 22 1 1 117 527
Към 31 декември 2015 год
Отчетна или преоценена 
стойност 98 511 913 59 84 9 72 117 1863
Натрупана амортизация 0 318 823 54 62 8 71 0 1336
Балансова стойност 98 193 90 5 22 1 1 117 527
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Дълготрайни нематериални активи 
          BGN ‘000 

Съдържание
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Към 01 януари на предходната година
Отчетна или преоценена стойност 0 3 3
Натрупана амортизация 0 1 1
Балансова стойност 0 2 2
За предходната година 0
Начално салдо - балансова стойност 0 3 3
Новопридобити активи 0
Амортизация за периода 0 1 1
Крайно салдо балансова стойност 0 1 1

Към 31 декември на предходната 
година 0
Отчетна или преоценена стойност 0 3 3
Натрупана амортизация 0 2 2
Балансова стойност 0 1 1
За текущата година 0
Начално салдо - балансова стойност 0 1 1
Новопридобити активи 0
Начислена амортизация за периода 0 0
Крайно салдо балансова стойност 0 1 1

Към 31 декември на текущата година
Отчетна или преоценена стойност 3 3
Натрупана амортизация 2 2
Балансова стойност 1 1

 
5. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ 
 
5.1. Материални запаси 
           BGN ‘000 

салдо на 
01.01.

постъпле

ния

намалени

я

салдо на 
31.12.

салдо на 
01.01.

постъпле

ния

намалени

я

салдо на 
31.12.

Материали 212 520 552 180 211 816 815 212
Продукция 24 879 883 20 31 1225 1232 24

Незавършено 
производство 589 1179 1128 640 713 1201 1325 589
Общо 825 2578 2563 840 955 3242 3372 825

Материални запаси
2015 год. 2014 год.
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5.2. Вземания 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
В Справката към Отчета за финансовото състояние са посочени вземанията от свързани 
лица ( определени съгл. § 1, т.3б. „г”, „ е” и „м” от ДР на ДОПК). 
 
 
 
5.3. Парични средства 

      BGN ‘000 
2015 2014

Парични средства в брой 14 34

Парични средства в безсрочни сметки  (депозити) 53 54
Общо 67 88 
 
 

6. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ 

BGN ‘000 
2015 2014

1. Акционерен/дялов капитал 194 194

2. Брой акции 194526 194526

3. Общи резерви 41 38

4. Допълнителни резерви 2775 2775

5. Резерв от преоценка на : 12 12

- дълготрайни материални активи 12 12

- финансови инструменти

6. Резерви от емисия на акции

7. Печалба/загуба 383 385

- печалби от минали години 382 351

- печалба от текущата година 1 34

- загуба от текущата година  
 

 

 

Съдържание 2014 2014
Общо търговски вземания 2096 2180
        Търговски вземания : 2096 1878
        Други вземания : 0 302
           1. Предоставени аванси 0 0
          2. Депозити    0 302
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Общите резервите са формирани от разпределение на печалбата, съгласно 
изискванията на Търговския закон и устава на дружеството.  
 Допълнителните резерви - ревалоризация на активите по 197 МП . 

 

Печалбата от 2014 год. съгласно протокол от ОСА проведено на 27.02.2015 г. е 
отнесена в Неразпределена печалба от минали години, след отчисляване на 10% за 
законови резерви - съгласно Търговския закон, които са отнесени във Фонд Резервен. 
 
7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

BGN ‘000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задълженията към персонала и осигурителните задължения са разгледани по-
подробно в т.10. Персонал 
Задълженията към държавния бюджет представляват :  

ДОД – 6 хил.лв  
Други задължения представляват: 

- Задължения по кредити на работници и служители – 10 хил.лв. 
 
8. ПРИХОДИ 
         BGN ‘000 

2015 2014
1.Приходи от продажби на продукция 1020 1196
2. Приходи от услуги 92
2.Други приходи, в т.ч. 102 281
     - от наеми 1 2
     - от продажби на ДМА 21 195
     - от продажби на материали 2
     - от  отписани задължения 17 27
     - други 63 55 
 
 

Съдържание 2015 2014
1. Търговски и други задължения 40 41

1.   Търговски задължения : 40 35

1. МОСТ ЕНЕРДЖИ АД 15

2. ЕВН 3 13

3 ДЕМА -57 ООД 9

4. Карас - Египет 6

5. Център за лазерни технологии ООД 2 5

6 Токи - 2011 1

7 други клиенти 11 10

2.   Задължения по получени аванси 0 6

1 ВСК КЕНТАВЪР 0 6

2. Задължения към финансови предприятия 0 6

1. ИЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ ЕАД 6

3. Задължения към персонала 30 34

4. Осигурителни задължения 10 11

5. Данъчни задължения 6 11

6. Други задължения 10 109

Общо задължения 96 212
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9. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И ФИНАСОВИ РАЗХОДИ 

                BGN ‘000 
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 2015 2014
1.Финансови приходи 1 50

1. 1. Приходи от лихви (без тези от свързани лица ) 2
1. 2. Приходи от лихви  от свързани лица 1 48
1. 3. Приходи от операции с чуждестранна валута
1. 4. Приходи от други финансови операции

2.Финансови разходи 5 6
2. 1. Лихви по краткосрочни заеми в т.ч. 0 0

по заеми в лева
по заеми в чуждестранна валута

2. 2. Други лихви 1
2. 3. Разходи по операции с чуждестранна валута 2 2
2. 4. Разходи по други финансови операции 3 3  

 
 
10. ПЕРСОНАЛ 

                BGN ‘000 
 
 

2015 2014
1.Разходи за персонала 460 479
1.1.Разходи  за заплати 391 409
1.2. Разходи  за осигуровки 64 62
1.3. Разходи за неизползвани отпуски 5 8
2. Задължения към наети лица и 
осигурителни организации 40 45
2.1. Задължения за заплати 26 27
2.2. Задължения по неизползвани отпуски 4 8
2.3. Задължения за социални осигуровки 10 10
3. Брой персонал
3.1 Общо персонал 36 37
3.2. Производствен персонал 22 22
3.3. Обслужващ персонал 9 5
3.4. Управленски персонал в т.ч. 5 9
     - съвет на директорите 3 4
4. Счетоводен персонал 1
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11. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТА 
                    BGN ‘000 
Разходи за основна дейност  ( производство ) 2015 2014
1. Непосредствени ( преки ) разходи 943 927

- суровини и материали 448 465
    в т.ч. енергия 6 8
- услуги 147 203
    в т.ч. комисионни
- амортизации 84 62
- заплати 202 166
- осигуровки 36 31
- командировки 26

2. Услуги от спомагателни дейности 37 36
   в т.ч. гориво 8 11
             разходи за ремонт и подръжка 3 13
             разходи за застраховки 1 1

3. Общи разходи 98 104
   в т.ч. разходи за застраховки 2 2

4. Промени в салдата на незавършеното производство 51 42
А. Основни производствени разходи за основната дейност 1129 1109
5. Разходи по продажби 1
6. Административни разходи 236 301

-  материали 10 12
- услуги 42 40
      в т.ч.  разходи за застраховки
- амортизации 5 5
- заплати 136 190
- осигуровки 20 24
- други 18 22
   в т.ч. гориво 3 10
             представителни разходи 2 1
             командировки 5
- за неизползван отпуск 5 8

Б. Разходи включени в търговската себестойност 236 302

7.
Превишение на разходите над приходите от преоценка на активи 
и пасиви

8. Превишение на финансовите разходи над финансовите приходи

9. Разходи за данъци 5 3
- местни данъци и такси 4 2
- данъци върху разходите 1 1

В. Разходи включени в пълната себестойност 5 3
С. Пълна себестойност - общо 1370 1414 

 
 
Като разходи за услуги в размер на хил.лв. е отчетено и възнаграждението на одиторите за 
проверката и заверката на финансовия отчет за 2015 година на основание сключен договор. 
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                  BGN ‘000 
Други разходи за дейността 2015 2014
1. Балансова стойност на продадените активи : 23 49

 - материали 17 1
 - дълготрайни материални активи 6 48

2. Балансова стойност на бракувана продукция 5 0
3. Разходи за компесаруеми отпуски над плана 1
4. Лихви и глоби 
5. Разходи по съдебни спорове
6. Други разходи 8 16
7. Отписани вземания 2 7
Общо други разходи 38 73 

12. ДОХОД НА АКЦИЯ 

Финансов резултат – хил. лв. 1 31
Среден брой акции 194526 194526
Доход на акция /лева/ 0.005 0.159

 

13. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 

 “Металорежещи машини" АД 2015 2014 

предоставени услуги 56 57 

материали 9  

“ ЗШМ” АД   

предоставени услуги 1 1 

материали  9 
 

Условията, при които са извършeни сделките не се отклоняват от пазарните цени за подобен 
вид сделки 

Договори за депозит между : 
“Металорежещи машини” АД и“ ЗШМ” АД.  
ЗШМ” АД предоставя на“Металорежещи машини” АД 44 хил. лв. при годишна 

лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ плюс един процент за срок от 12 
месеца. 

14.КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ  

Съставът на съвета на директорите е както следва: 
Иван Атанасов Марков – Председател на СД и Изпълнителен директор  
Ана Димитрова Юнакова – Зам.председател на СД и  
Койчо Христов Бъчваров  – член на СД 

Възнагражденията на ключовия управленски персонал, включително осигурителните 
вноски са: 

BGN ‘000 
 2015 2014 

Възнаграждения и други краткосрочни доходи 89 
 

124 
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15.УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ  

Фактори на финансовите рискове 
Дейността на дружеството е изложена на множество финансови рискове, включващи 
ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по търговските и 
банковите кредити, залози срещу вземания и кредитни периоди, предоставяни на 
клиенти. 

15.1 Риск от курсови разлики 
Дейността на дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем е 
изложена на риск от курсови разлики, поради това, че продава част от продукцията в 
щатски долари.  

15.2. Лихви по търговски и банкови кредити 
За финансиране на стопанската си дейност дружеството използва банкови и търговски 
кредити. Банковите кредити ( овърдрафти) са обезпечени със  запис на заповед за 
сумата на главницата плюс тримесечна лихва съгласно условията на договора  

15.3. Кредитни рискове 
Дружеството предоставя кредитни периоди на по-големите си клиенти от една седмица 
до 60 дни.. От своя страна дружеството ползва кредитни периоди в рамките на две 
седмици, предоставени му от неговите доставчици. 

16.СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА  

Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет нр са настъпили събития, изискващи 
корекции на финансовите отчети и приложенията към тях. 
 
Настоящият финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите на 23.02.2015 г. 

 
 
 
Дата на изготвяне: 22.02.2015г.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


