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Пояснения към финансовия отчет
1

Обща информация

Дружеството е регистрирано като акционерно дружество на 07 юни 2007 г., съгласно
изискванията на Търговския закон, с фирмено дело No 2759 от 2007 г. по описа на Варненски
окръжен съд. Същото е с регистриран капитал 50 хил. лв., разпределен в 50 000 броя обикновени
поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка. Седалището и адресът на
управление на Дружеството е гр. Варна, ул. „Генерал Колев” 12.
Дружеството е с едностепенна система на управление, която включва Съвет на директорите в
състав: Ненко Илиев Ненков – председател и членове: Даниел Илиев Ненков и Златина
Владимирова Чотукова. Представлява се от Председателя Ненко Илиев Ненков и от
Изпълнителния директор Даниел Илиев Ненков - заедно и поотделно.
С решение на Варненски окръжен съд от 21 септември 2007 г. се вписва преобразуване на
„Гифта” АД и „БГ АГРО” АД по договор за преобразуване от 10 август 2007 г., в резултат на
което правоприемник на отделено имущество от „Гифта” АД става „БГ АГРО” АД, чийто
капитал се увеличава на 14 530 хил. лв. чрез издаване на нови 14 480 000 броя обикновени
поименни акции с право на глас и номинална стойност от 1 лев всяка.
С решение на Варненски окръжен съд от 06 декември 2007 г. капиталът на „БГ АГРО” АД се
разпределя в 40 357 440 броя обикновени, свободно прехвърляеми, безналични акции с право на
един глас всяка и номинална стойност 1 лев всяка.
Съгласно договор от 21 декември 2007 г. с „БГ Агро Складово стопанство” ЕООД и решение на
Съвета на директорите от 10 декември 2007 г. е прехвърлена обособена част по смисъла на чл.
130 от ЗКПО на част от търговското предприятие на „БГ АГРО” АД, представляваща
обособена дейност – „складово стопанство за съхранение на стоки”, включваща права,
задължения и фактически отношения с оценка в размер на 14 809 хил. лв., в капитала на „БГ
Агро Складово стопанство” ЕООД, срещу издаването и предоставянето на 148 090 броя дяла с
номинална стойност 100 лева на всеки един дял, с които да се увеличи капиталът на „БГ Агро
Складово стопанство” ЕООД. Към 10.01.2008 г.сделката е приключила, в резултат на което са
отписани инвестиционните имоти на „БГ АГРО”АД и е увеличено дяловото му участие в „БГ
Агро Складово стопанство” ЕООД.
Основната дейност на Дружеството се състои в:
• Предоставяне на административни и маркетингови услуги и консултации;
• Вътрешна и външна търговия със стоки.
Финансовият отчет към 31 декември 2008 г. е одобрен и приет от Съвета на Директорите на 28
февруари 2009 г. Представена е и сравнителна информация за 2007 г.
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2 Основа за изготвяне на финансовите отчети
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Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в съответствие с Международните стандарти за
финансови отчети от (МСФО), разработени и публикувани от Комитета по Международни
счетоводни стандарти (КМСС) и приети от ЕС.
Дружеството изготвя и консолидирани финансови отчети в съответствие с Международните
стандарти за финансови отчети (МСФО), разработени и публикувани от Комитета по
Международни счетоводни стандарти (КМСС) и одобрени от Европейския съюз. В тях
инвестициите в дъщерни предприятия са отчетени и оповестени в съответствие с МСС 27
Консолидирани и индивидуални финансови отчети.
3 Промени в счетоводната политика
3.1 Общи положения
Дружеството е приело да прилага за първи път МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване.
Други стандарти или разяснения, валидни за отчети, изготвени съобразно изискванията на
МСФО, не са влезли в сила през текущата финансова година.
Значителните ефекти в текущия, миналите или бъдещи периоди, произтичащи от прилагането
за първи път на гореспоменатите стандарти по отношение на представяне, признаване и оценка
на сумите, са представени в следващите пояснителни бележки.
3.2

Промени в МСС 1 Представяне на финансовите отчети

В съответствие с промените в МСС 1 Дружеството сега оповестява основните цели на
мениджмънта, политиките и процедурите във всеки годишен финансов отчет. Необходимите
оповестявания във връзка с тази промяна в МСС 1 са направени в пояснение 22.
3.3

Прилагане на МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване

Прилагането на МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване е задължително за отчетни
периоди, започващи от 1 януари 2007 г. или от по-късна дата. Новият стандарт замества и
променя изискванията за оповестяване според МСС 32 Финансови инструменти: Представяне и
оповестяване. Всички оповестявания, свързани с финансови инструменти са актуализирани и
отразяват новите изисквания. По-специално финансовите отчети на Дружеството включват
следната информация:
•

Анализ на чувствителността, отразяващ излагането на пазарен риск на финансовите
инструменти на Дружеството; и
• Анализ на падежите за финансови задължения, показващ оставащите по договорите
падежи;
като и двата анализа се изготвят към датата на баланса.
3.4

Стандарти и разяснения, които не се прилагат от Дружеството

Следните нови стандарти и разяснения, които предстои да станат задължителни, не са
приложени във финансовите отчети на Дружеството за 2008 г.
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Стандарт или разяснение

МСФО 8 Оперативни сегменти
МСС 23 Разходи по заеми (променен 2007 г.)
КРМСФО 11 МСФО 2 Транзакции с групови и собствени акции
КРМСФО 12 Споразумение за концесионна услуга
КРМСФО 13 Програми лоялни клиенти
КРМСФО 14 МСС 19 Таван на активите за дефинирани доходи,
минимални изисквания за финансиране и тяхното взаимодействие
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В сила за отчетни
периоди започващи на
или след
1 януари 2009 г.
1 януари 2009 г.
1 март 2007 г.
1 януари 2008 г.
1 юли 2008 г.
1 януари 2008 г.

Базирайки се на актуалния бизнес модел и прилаганите счетоводни политики, ръководството на
Дружеството не очаква значително отражение върху финансовите отчети на Дружеството след
влизането в сила на разясненията.
Дружеството не възнамерява да прилага тези промени от по-ранна дата.
4

Счетоводна политика
4.1

Общи положения

Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на тези финансови отчети, са
представени по-долу.
Финансовите отчети са изготвени при спазване на принципите за оценка за всеки вид активи,
пасиви, приходи и разходи съгласно МСФО. Базите за оценка са оповестени подробно понататък в счетоводната политика към финансовите отчети. Финансовите отчети са изготвени
при спазване на принципа за действащо предприятие.
Следва да се отбележи, че при изготвянето на представените финансови отчети са използвани
счетоводни оценки и допускания. Въпреки че тези оценки са базирани на най-пълното
познаване на текущите събития и действия от страна на ръководството, реалните резултати могат
да бъдат различни от направените оценки и допускания.
4.2

Инвестиции в дъщерни дружества

Дъщерни са тези дружества, които се намират под контрола на Дружеството. Контролът върху
дъщерните дружества се изразява във възможността да се ръководи финансовата и оперативната
политика на дъщерното дружество така, че да се извличат изгоди в резултат на дейността му. В
самостоятелните финансови отчети на Дружеството, инвестициите в дъщерни дружества, са
отчитани по себестойност.
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4.3 Сделки в чуждестранна валута
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Отделните елементи на финансовите отчети на Дружеството се оценяват във валутата на
основната икономическа среда, в която предприятието извършва дейността си (“функционална
валута”). Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в български лева (лв.). Това е
функционалната валута и валутата на представяне на Дружеството.
Сделките в чуждестранна валута се отчитат при първоначалното им признаване в отчетната
валута на Дружеството по официалния обменен курс за деня на сделката, (обявения фиксинг на
Българска народна банка). Приходите и разходите от курсови разлики, които възникват при
уреждането на тези сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута в края
на периода, са отразени в Отчета за доходите.
Валутният борд в България е въведен на 1 юли 1997 г. в изпълнение на препоръките на
Международния Валутен Фонд (МВФ) и първоначално стойността на българския лев бе
фиксирана към стойността на германската марка в съотношение 1:1. След въвеждането на еврото
българският лев бе фиксиран към еврото в съотношение 1EUR = 1.95583 лв.
4.4

Приходи и разходи

Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на получаване
плащане или възмездяване, като се отчита сумата на всички търговски отстъпки и количествени
рабати, направени от Дружеството. При замяна на сходни активи, които имат сходна цена,
размяната не се разглежда като сделка, която генерира приходи.
Приходът, свързан със сделка по предоставяне на услуги, се признава, когато резултатът от
сделката може надеждно да се оцени.
Оперативните разходи се признават в Отчета за доходите в момента на ползване на услугата или
към датата на тяхното възникване. Приходи и разходи за лихви се отчитат на принципа на
начислението. Получените дивиденти, с изключение на тези от инвестиции в асоциирани
дружества, се признават в момента на тяхното разпределение.
Приходите от правителствени дарения се признават на систематична база, съпоставени със
свързаните с тях разходи.
4.5

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Имотите, машините, съоръженията и оборудването се оценяват първоначално по себестойност,
включваща цената на придобиване, както и всички преки разходи за привеждането на актива в
работно състояние.
Последващото оценяване се извършва въз основа на препоръчителния подход, т.е. цена на
придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените
обезценки се отчитат като разход и се признават в Отчета за доходите за съответния период.
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Последващи разходи свързани с определен дълготраен материален актив, се прибавят към
балансовата сума на актива, когато е вероятно предприятието да има икономически ползи,
надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други
последващи разходи се признават за разход за периода, в който са направени.
Избраният праг на същественост за материалните дълготрайни активи на Дружеството е в размер
на 700 лв.
4.6

Oбезценка на активите на Дружеството

Балансовата стойност на активите на Дружеството се преразглежда към датата на изготвяне на
баланса с цел да се определи дали има индикации, че стойността на даден актив е обезценена.
За целите на определяне на обезценката, активите на Дружеството са групирани на най-малката
разграничима група активи, за които могат да бъдат разграничени парични потоци – единица,
генерираща парични потоци. В резултат на това някои от активите са преглеждани за наличие на
обезценка на индивидуална база, а други на база единица, генерираща парични потоци.
Индивидуалните активи или единиците, генериращи парични потоци, се преглеждат за наличие
на индикации за обезценка на стойността им веднъж годишно към датата на изготвяне на
баланса, както и тогава когато събития или промяна в обстоятелства показват, че преносната
стойност на активите може да не бъде възстановена.
В случаите, в които възстановимата стойност на даден актив е по-ниска от неговата балансова
стойност, балансовата сума на актива следва да бъде намалена до размера на възстановимата
стойност на актива. Това намаление представлява загуба от обезценка.
Възстановимата стойност представлява по-високата от нетната продажна цена на даден актив,
базирана на пазарни условия, и стойността в употреба, базирана на сегашната стойност на
прогнозираните бъдещи парични потоци, очаквани да се получат от актива в рамките на
полезния му срок на годност.
Загубите за обезценка за единици, генериращи парични потоци, към които е разпределена
стойност на репутацията, се разпределят в намаление на балансовата сума на активите от тази
единица в следния ред: първо върху положителната репутация, отнасяща се за единицата и след
това върху останалите активи, пропорционално на балансовата им стойност. С изключение на
репутацията за всички останали активи на Дружеството към всяка дата на финансовия отчет
ръководството преценява дали съществуват индикации, че загубата от обезценка, призната в
предходни години, може вече да не съществува или да е намалена.
4.7

Инвестиционни имоти

Дружеството отчита като инвестиционни имоти земя и сгради, както и неделимите активи към
тях, които се държат по-скоро за получаване на приходи от наем или за увеличение на капитала
или и за двете, отколкото за:
• използване при производствена дейност или административни цели
• продажба в рамките на обичайната икономическа дейност.
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Инвестиционните имоти се признават като актив във финансовите отчети на Дружеството само
при условие, че са изпълнени следните две изисквания:
• вероятно е да бъдат получени бъдещи икономически изгоди от инвестиционните имоти
• стойността на инвестиционните имоти може надеждно да бъде оценена.
Инвестиционните имоти се оценяват първоначално по себестойност, включваща покупната цена
и всякакви разходи, които са пряко свързани с инвестиционния имот – например хонорари за
правни услуги, данъци по прехвърляне на имота и други разходи по сделката.
Цената на придобиване на инвестиционен имот, построен по стопански начин, е неговата цена
на придобиване към датата, когато строителството или разработването е завършено като до
тогава Дружеството прилага МСС 16.
След първоначалното им признаване инвестиционните имоти се отчитат като се използва
моделът на себестойността в съответствие с МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване.
В този случай инвестиционните имоти се отчитат по тяхната себестойност, намалена с всички
натрупани амортизации и загуби от обезценка.
Когато Дружеството завърши изграждането или разработването на инвестиционен имот,
изграждан по стопански начин, същият се прехвърля в инвестиционни имоти и отчитането му
следва да е съгласно МСС 40.
Последващите разходи, свързани с инвестиционни имоти, които вече са признати във
финансовите отчети на Дружеството, се прибавят към балансовата стойност на имотите, когато е
вероятно Дружеството да получи бъдещи икономически изгоди, надвишаващи първоначално
оценената стойност на съществуващите инвестиционни имоти. Всички други последващи
разходи се признават за разход в периода, в който са възникнали.
Амортизацията на инвестиционните имоти се начислява, като се използва линейният метод
върху оценения полезен живот на отделните групи активи, както следва:
•
•

Сгради
Неделими активи

25-50 години
6-10 години

Дружеството отписва инвестиционните си имоти при продажбата им или при трайното им
изваждане от употреба, в случай че не се очакват никакви икономически изгоди от тяхната
продажба. Печалбите или загубите, възникващи от изваждането им от употреба или продажбата
им, се признават в Отчета за доходите и се определят като разлика между нетните постъпления
от продажбата и балансовата стойност на актива.
4.8

Финансови активи

Финансовите активи включват парични средства и следните категории финансови инструменти,
с изключение на хеджиращите инструменти: заеми и вземания, финансови активи, отчитани по
справедлива стойност като печалба или загуба, инвестиции. Финансовите активи се отнасят към
различните категории в зависимост от целта, с която са придобити. Принадлежността им към
съответната категория се преразглежда към всеки отчетен период.
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Финансовите активи се признават на датата на сделката.
При първоначално признаване на финансов актив Дружеството го оценява по справедливата
стойност. Разходите по сделката, които могат да бъдат отнесени директно към придобиването
или издаването на финансовия актив, се отнасят към стойността на финансовия актив или пасив,
с изключение на финансовите активи или пасиви, отчитани по справедлива стойност чрез
Отчета за доходите.
Отписването на финансов актив се извършва, когато Дружеството загуби контрол върху
договорните права, които съставляват финансовия актив – т.е. когато са изтекли правата за
получаване на парични потоци или е прехвърлена значимата част от рисковете и изгодите от
собствеността. Тестове за обезценка се извършват към всяка дата на изготвяне на баланса, за да се
определи дали са налице обективни доказателства за наличието на обезценка на конкретни
финансови активи или групи финансови активи.
Лихвените плащания и други парични потоци, свързани с притежаването на финансови
инструменти, се отразяват в Отчета за доходите при получаването им, независимо от това как се
оценява балансовата стойност на финансовия актив, за който се отнасят.
Заеми и вземания, възникнали първоначално в Дружеството, са финансови активи, създадени от
предприятието посредством директно предоставяне на пари, стоки или услуги на даден дебитор.
Те са недеривативни финансови инструменти и не се котират на активен пазар.
Заемите и вземанията последващо се оценяват по амортизируема стойност използвайки метода
на ефективната лихва, намалена с размера на обезценката. Промяна в стойността им се отразява в
Отчета за доходите за периода.
Търговските вземания се обезценяват, когато е налице обективно доказателство, че Дружеството
няма да е в състояние да събере сумите дължими му в съответствие с оригиналните условия по
сделката. Сумата на обезценката се определя като разлика между балансовата стойност на
вземането и настоящата стойност на бъдещите парични потоци.
4.9

Материални запаси

Материалните запаси включват материали. В себестойността на материалните запаси се
включват разходите по закупуването или производството им, преработката и други преки
разходи, свързани с доставката им. Финансовите разходи не се включват в стойността на
материалните запаси. Към края на всеки отчетен период материалните запаси се оценяват по пониската от себестойността им и тяхната нетна реализуема стойност. Сумата на всяка обезценка на
материалните запаси до нетната им реализуема стойност се признава като разход за периода на
обезценката.
Нетната реализуема стойност представлява очакваната продажна цена на материалните запаси,
намалена с очакваните разходи по продажбата. В случай че материалните запаси са били вече
обезценени до нетната им реализуема стойност и в последващ отчетен период се окаже, че
условията, довели до обезценката, не са вече налице, то се възприема новата им нетна реализуема
стойност. Сумата на възстановяването може да бъде само до размера на балансовата стойност на
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материалните запаси преди обезценката. Сумата на обратно възстановяване на стойността на
материалните запаси се отчита като намаление на разходите за материали за периода, в който
възниква възстановяването.
Дружеството определя разходите за материални запаси като използва метода средно претеглена
стойност.
При продажба на материалните запаси тяхната балансова стойност се признава като разход в
периода, в който е признат съответният приход.
4.10 Данъци върху дохода
Текущите данъчни активи и/или пасиви представляват тези задължения или вземания от
бюджета, които се отнасят за текущия период и които не са платени към датата на баланса. Те са
изчислени в съответствие с приложимата данъчна ставка и данъчни правила за облагане на
дохода за периода, за който се отнасят, на база на облагаемия финансов резултат за периода.
Всички промени в данъчните активи или пасиви са признати като елемент от разходите за
данъци в Отчета за доходите.
Отсрочените данъци се изчисляват по пасивния метод за всички временни разлики. Това
включва сравнение между балансовата сума на активите и пасивите и тяхната съответна данъчна
основа. В съответствие с изискванията на МСС 12 не се признават отсрочени данъци във връзка
с репутация, временни разлики, свързани с акции в дъщерни дружества и съвместно
контролирани предприятия, ако обратното проявление на тези разлики може да бъде
контролирано от Дружеството и е вероятно, че обратното проявление на тези разлики няма да се
случи в близко бъдеще. Съществуващи данъчни загуби се оценяват по отношение на налични
критерии за признаване във финансовите отчети преди да бъде отразен актив по отсрочени
данъци. Такъв се признава, когато съществува вероятност за реализирането му посредством
бъдещи данъчни печалби.
Пасиви по отсрочени временни разлики се признават в пълен размер. Активи по отсрочени
временни разлики се признават само до степента, до която съществува вероятност те да бъдат
усвоени чрез бъдещи данъчни печалби.
За определяне на размера на активите и пасивите по отсрочени данъци се прилагат данъчни
ставки, които се очаква да бъдат валидни през периода на тяхната реализация.
Значителна част от промените в отсрочените данъчни активи или пасиви се отразяват като
компонент на разхода за данъци в Отчета за доходите за периода. Промяната в отсрочените
данъчни активи или пасиви, дължаща се на промяна в справедливата стойност на активи или
пасиви, която е отразена директно в капитала (такива като преоценка на земя) се отразяват
директно в собствения капитал.
4.11 Пари и парични еквиваленти
Дружеството отчита като пари и парични средства наличните пари в брой, парични средства по
банкови сметки, депозити, краткосрочни и високоликвидни инвестиции, които са лесно
обръщаеми в паричен еквивалент и съдържат незначителен риск от промяна в стойността си.
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4.12 Собствен капитал
Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на емитираните акции.
Резервите включват изискуемите резерви съгласно Търговския закон и Устава на Дружеството.
Финансовият резултат включва текущия за периода финансов резултат и натрупаните печалби и
непокрити загуби, определени от Отчета за доходите.
4.13 Пенсионни и други задължения към персонала
Дружеството не е разработвало и не прилага планове за възнаграждения на служителите след
напускане или други дългосрочни възнаграждения и планове за възнаграждения след напускане
или под формата на компенсации с акции, или с дялове от собствения капитал.
Дружеството отчита краткосрочни задължения по компенсируеми отпуски, възникнали на база
неизползван платен годишен отпуск в случаите, в които се очаква отпуските да възникват в
рамките на 12 месеца след датата на отчетния период, през който наетите лица са положили
труда, свързан с тези отпуски. Краткосрочните задължения към персонала включват надници,
заплати и социални осигуровки.
4.14 Финансови пасиви
Финансовите пасиви включват търговски и други задължения.
Финансовите пасиви се признават тогава, когато съществува договорно задължение за плащане
на парични суми или друг финансов актив на друго предприятие или договорно задължение за
размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни
условия. Всички разходи, свързани с лихви, се признават като финансови разходи в Отчета за
доходите.
Търговските задължения се признават първоначално по номинална стойност и впоследствие се
оценяват по амортизируема стойност, намалена с плащания по уреждане на задължението.
Дивидентите, платими на акционерите на Дружеството, се признават, когато дивидентите са
одобрени на Общо събрание на акционерите.
4.15 Други провизии, условни активи и условни пасиви
Провизиите, представляващи текущи задължения на Дружеството, произтичащи от минали
събития, уреждането на което се очаква да породи необходимост от изходящ паричен поток от
ресурси, се признават като задължения на Дружеството. Провизиите се признават тогава, когато
са изпълнени следните условия:
• Дружеството има сегашно задължения в резултат от минали събития;
• има вероятност за погасяване на задължението да бъде необходим поток ресурси, за да
бъде уредено задължението;
• може да бъде направена надеждна оценка на сумата на задължението.
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Сумата, призната като провизия, представлява най-добрата приблизителна оценка на изходящите
парични потоци от ресурси, необходими за уреждането на настоящото задължение към датата на
баланса. При определянето на тази най-добра приблизителна оценка Дружеството взима под
внимание рисковете и степента на несигурност, съпътстваща много от събитията и
обстоятелства, както и ефекта от промяната на стойността на паричните средства във времето,
когато те имат значителен ефект.
Провизиите се преглеждат към всяка балансова дата и стойността им се коригира, така че да
отрази най-добрата приблизителна оценка към датата на баланса. Ако вече не е вероятно, че ще е
необходим изходящ поток ресурс за уреждане на задължението, то провизията следва да се
отпише.
Дружеството не признава условни активи, тъй като признаването им може да има за резултат
признаването на доход, който може никога да не бъде реализиран.
4.16 Правителствени дарения
Дружеството признава правителствени дарения, когато съществува сигурност, че ще бъдат
изпълнени условията, обвързани с дарението, и същото ще бъде получено.
Правителствени дарения, свързани с амортизируеми активи, се признават като приходи в
продължение на полезния срок на годност на актива, през който се начислява амортизация.
Правителствените дарения, свързани с активи, се представят в баланса като отложени доходи.
5

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Към 01 януари 2008 г.
Отчетна стойност
Натрупана амортизация
Балансова стойност
За 2008 г.
Начално салдо балансова стойност
Новопридобити активи
Отписани активи по отчетна стойност
Крайно салдо балансова стойност
Към 31 декември 2008 г.
Отчетна стойност
Натрупана амортизация
Балансова стойност

Разходи по
придобиване на
ДМА
‘000 лв.

‘000 лв.

5
5

5
5

(5)
0

(5)
0

0
0

0
0

Общо
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Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи са свързани с придобиването на
инвестиционни имоти и съгласно МСС 40 се отчитат при прилагането на МСС 16 до тяхното
завършване.
6

Инвестиционни имоти

Инвестиционните имоти са представени във финансовите отчети на Дружеството като е
използван моделът на себестойността.
Земи

Сгради

‘000 лв.

‘000 лв.

Неделими
активи
‘000 лв.

Общо
‘000 лв.

За 2007 г.
Начално салдо балансова стойност
Новопридобити активи
Амортизация
Крайно салдо балансова стойност

6 007
6 007

6 513
(31)
6 482

2 914
(13)
2 901

15 434
(44)
15 390

Към 31 декември 2007 г.
Отчетна стойност
Натрупана амортизация
Балансова стойност

6 007
6 007

6 513
(31)
6 482

2 914
(13)
2 901

15 434
(44)
15 390

6 007

6 482

2 901

15 390

(6 007)

(6 513)

(2 914)

(15 434)

-

34
(3)
-

14
(1)
-

48
(4)
-

-

-

-

-

За 2008 г.
Начално салдо балансова стойност
Отписани активи по отчетна
стойност
Отписана амортизация за периода
Амортизация за периода
Крайно салдо балансова стойност
Към 31 декември 2008 г.
Отчетна стойност
Натрупана амортизация
Балансова стойност

Дружеството няма заложени като обезпечение инвестиционни имоти към 31 декември 2008 г.
Инвестиционните имоти са представени във финансовите отчети на Дружеството като е
използван моделът на себестойността.
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7 Инвестиции в дъщерни дружества
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Дружеството има следните инвестиции в дъщерни дружества:
Име на дъщерното дружество

Булпорт ЕАД
БГ Агро Търговска компания ООД
БГ Агро Складово стопанство ЕООД
Канопус Процесинг ЕООД
Агри Лаб Контрол ЕООД
БГ Агро Растителна защита ООД
БГ Агро Земеделска компания ООД

31 декември
2008
‘000 лв.

участие

1 020
1 763
29 373
38
30
1 310
7 103
40 637

100
86
100
100
100
80
71

%

31 декември
2007
‘000 лв.

участие

1 020
1 763
14 564
38
30
1 310
7 103
25 828

100
86
100
100
100
80
71

%

Дружествата са регистрирани в Република България.
Методът, по който са отразени във финансовите отчети на Дружеството, е себестойностен метод.
Акциите и дяловете на дъщерните предприятия не са регистрирани на публична борса и поради
тази причина не може да бъде установена тяхната справедлива стойност.
Финансовата информация за дъщерните предприятия може да бъде представена както следва:
„Булпорт” ЕАД

2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

58
3
126
-

57
1
896
1
-

„БГ Агро Търговска компания” ООД

2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

Активи
Пасиви
Приходи за отчетния период
Печалба за отчетния период
Печалба от датата на придобиване
Печалба, разпределена за инвеститора

4 509
2 865
59 386
895
770

6 174
4 256
32 089
1 826
584
502

Активи
Пасиви
Приходи за отчетния период
Печалба за отчетния период
Печалба, разпределена за инвеститора
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„БГ Агро Складово стопанство” ЕООД

2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

Активи
Пасиви
Приходи за отчетния период
Печалба за отчетния период
Печалба от датата на придобиване
Печалба, разпределена за инвеститора

23 214
8 107
9 199
293
293

7 207
7 020
3 523
182
(67)
(67)

2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

136
41
162
90
90

7
1
228
1
4

2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

39
7
111
27
27

16
7
110
4
(11)
(11)

2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

2 659
1 599
7 700
528
422

1 910
1 378
12 427
521
(7)

„Канопус Процесинг” ЕООД

Активи
Пасиви
Приходи за отчетния период
Печалба за отчетния период
Печалба, разпределена за инвеститора

„Агри Лаб Контрол” ЕООД

Активи
Пасиви
Приходи за отчетния период
Печалба за отчетния период
Печалба от датата на придобиване
Печалба, разпределена за инвеститора

„БГ Агро Растителна защита” ООД

Активи
Пасиви
Приходи за отчетния период
Печалба за отчетния период
Печалба, разпределена за инвеститора
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„БГ Агро Земеделска компания” ООД

2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

Активи
Пасиви
Приходи за отчетния период
Печалба за отчетния период
Печалба, разпределена за инвеститора

16 150
11 212
18 957
3 320
2 357

11 950
10 332
7 813
1 558
(21)

Приходи за отчетния период и печалба за периода са определени съгласно изискванията на
МСФО 3, като се приема, че датата на придобиване за бизнес комбинациите през периода е
началото на този период.
Всички трансфери на парични средства от „БГ Агро Земеделска компания” ООД, „БГ Агро
Растителна защита” ООД и „БГ Агро Търговска компания” ООД към „БГ АГРО” АД, т.е.
разпределянето на дивиденти, се извършва след одобрение на минимум 50% от общия брой на
съдружниците на дъщерното предприятие. Останалите дъщерни предприятия са с едноличен
собственик на капитала „БГ АГРО” АД.
Към 31 декември 2008 г. Дружеството е получило дивиденти от следните дъщерни фирми:
Лева
912.49
757.01
4 514.11

Булпорт АД
Канопус Процесинг ЕООД
Агри Лаб Контрол ЕООД
БГ Агро Складово Стопанство ЕООД
БГ Агро Търговска Компания ООД
8

182 424.43
1 006 200.00

Отсрочени данъчни активи и пасиви

Отсрочените данъци възникват в резултат на временни разлики, отразени по пасивния метод, и
използвайки данъчни ставки от 2008 г. 10% (2007 г. 10%), могат да бъдат представени като:
2008

2008

2007

2007

Отсрочени
Отсрочени
Отсрочени
данъчни активи данъчни пасиви данъчни активи

Дълготрайни активи
Инвестиционни имоти

‘000 лв.

‘000 лв.

‘000 лв.

-

-

3
3

Виж пояснение 19 във връзка с разхода за данъци на Дружеството.

Отсрочени
данъчни пасиви

‘000 лв.

-

БГ АГРО АД
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9
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Търговски вземания

Търговски вземания, бруто
Търговски вземания, нето

2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

-

18
18

Към датата на баланса няма търговски вземания.
10 Други вземания

Авансови плащания

11

2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

-

19

-

19

Парични средства

Парични средства в брой

2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

193
193

2
2

12 Собствен капитал
12.1 Акционерен капитал
Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 40 357 440 броя обикновени, свободно
прехвърляеми, безналични акции и номинална стойност 1 лев за всяка акция. Всички акции са с
право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото
събрание на акционерите на Дружеството.
2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

Брой акции, напълно платени
- в началото на годината
- емитирани през годината

40 357

40 357

Брой акции, напълно платени към 31 декември 2008 г.

40 357

40 357

БГ АГРО АД
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За повече информация за емисията на акции вижте пояснение 1.
Списъкът на акционери на Дружеството е представен както следва:
Име
Брой акции
Ненко Илиев Ненков
Даниел Илиев Ненков
Други

32 241 952
8 060 488
55 000
40 357 440

31.12.2008г.
31.12.2007г.
% от
Брой акции
% от
капитала
капитала
79.892
19.972
0.136
100

32 280 540
8 076 900
40 357 440

79.987
20.013
100

12.2 Резерви

Резерви

2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

27

1

27

1

Законовите резерви на Дружеството са формирани по силата на Търговския закон.
13

Отложени доходи

Дългосрочни отложени доходи
Правителствени дарения за амортизируеми активи
Краткосрочни отложени доходи
Правителствени дарения за амортизируеми активи

31 декември
2008

31 декември
2007

‘000 лв.

‘000 лв.

-

538
538

-

152
152

-

690

Правителствени дарения, свързани с амортизируеми активи, са получени по договор за
преобразуване от 10 август 2007 г. като част от придобитите нетни активи, в резултат на което
правоприемник на отделено имущество от „Гифта” АД става „БГ АГРО” АД. Правителствените
дарения са предоставени през 2000 г. по програма „Модернизация на зърно-товарните операции
на Пристанище Варна – България PSO 99/BG/3/2” за сътрудничество между Холандия и
Централна и Източна Европа с цел стимулиране и развитие на пазарната икономика в България.

БГ АГРО АД
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Финансов отчет
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Същите са прехвърлени съгласно договор от 21 декември 2007 г. с „БГ Агро Складово
стопанство” ЕООД и решение на Съвета на директорите от 10 декември 2007 г., когато е
прехвърлена обособена част по смисъла на чл. 130 от ЗКПО от търговското предприятие на
„БГ АГРО”АД, представляваща обособена дейност – „складово стопанство за съхранение на
стоки”, включваща права, задължения и фактически отношения с оценка в размер на 14 809 хил.
лв., в капитала на „БГ Агро Складово стопанство” ЕООД, срещу издаването и предоставянето на
148 090 броя дяла с номинална стойност 100 лева на всеки един дял, с които се увеличи
капиталът на „БГ Агро Складово стопанство” ЕООД. Към 10.01.2008 г.сделката е приключила,
в резултат на което са отписани отложените доходи.
14 Търговски задължения

Примагаз АД
Стефанов проект ЕООД

2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

-

1
1
2

Не са представени справедливи стойности на търговските задължения, тъй като поради
краткосрочния им характер, ръководството на Дружеството счита, че стойностите, по които те са
представени в баланса, отразяват тяхната справедлива стойност.
15 Задължения към персонала и осигурителни институции

Задължения към персонал и осигурителни институции

2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

2
2

-

2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

5
5

28
4
32

16 Данъчни задължения

Корпоративен данък
ДДС за внасяне

БГ АГРО АД
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17 Приходи от продажби
2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

195
195

132
132

Приходи от услуги

18 Други доходи

Приходи от правителствени дарения за амортизируеми
активи
Приходи от съучастия
Други доходи

2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

3
1 195
101
1 299

39
232
271

Приходите от правителствени дарения, свързани с активи, се формират на систематична база от
получени средства съгласно договори, описани в пояснение 13.
Другите доходи са формирани в резултат на признати от Дружеството към датата на
преобразуване като доход в Отчета за доходите на приходи от извършеното преобразуване с БГ
АГРО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО ЕООД.

19 Разходи за данъци
Очакваните разходи за данъци, базирани на ефективната данъчна ставка в размер на 10% (2007 г.:
10%) и действително признатите данъчни разходи в Отчета за доходите могат да бъдат равнени
както следва:

Печалба за периода преди данъци
Данъчна ставка
Очакван разход за данък

2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

1298
10%
130

283
10%
28

БГ АГРО АД
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Базисна
сума

Данъчен
ефект
при 10%

Базисна
сума

Данъчен
ефект
при 10%

(1299)

(130)

(17)
(30)

(2)
(3)

-

-

44

5

-

-

3

-

-

-

-

28

-

-

-

28

-

(3)

-

25

Корекции на приходи, неполежащи
на облагане с данък
Данъчно признат разход за
амортизации
Други освободени от данъци приходи
Корекции на непризнати за
данъчни цели разходи
Разходи за амортизации
Други разходи, непризнати за данъчни
цели
Текущ разход за данък преди
преотстъпване
Текущ разход за данък
Отсрочен данъчен разход, в
резултат от:
- възникване на данъчни временни
разлики
Действителен разход за данък,
нетно

-

-

Вижте пояснение 9 по отношение на отсрочените данъчни активи и пасиви.
20 Доходи на акция и дивиденти
Основният доход на акция и доходът на акция с намалена стойност са изчислени като за
знаменател е използвана величината – нетен резултат, подлежащ на разпределение между
притежателите на обикновени акции.
Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход на акция, както
и нетният финансов резултат, подлежащ на разпределение между притежателите на обикновени
акционерите, е както следва:
2008
2007
Нетна печалба, подлежаща на разпределение
Среднопретеглен брой акции
Основен доход на акция (лева за акция)

1 297 632

258 000

40 357 440

12 862 607

0,0322

0,020

БГ АГРО АД
Финансов отчет
31 декември 2008 г.

44

21 Сделки със свързани лица
Транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и никакви гаранции
не са били предоставяни или получавани.
21.1 Сделки с дъщерни предприятия

Предоставени услуги на:
БГ Агро Търговска компания ООД
БГ Агро Складово стопанство ЕООД
БГ Агро Земеделска компания ООД
Агри Лаб Контрол ЕООД
БГ Агро Растителна защита ООД

2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

65
65
65

39
30
35
1
8
113

2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

-

12
6
18

12
14
26

2
4
9
30
45

-

1
1

21.2 Сделки с други свързани предприятия

Предоставени услуги на:
БИСК ЕООД
Булхолидей ЕООД
Получени услуги от:
Булконсулт ЕООД
Гифта АД
Булсекюрити ЕООД
Биск ЕООД
Покупка на материали от:
Гифта АД

БГ АГРО АД
Финансов отчет
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21.3 Вземания от дъщерни предприятия

БГ Агро Земеделска компания ООД
БГ Агро Складово стопанство ЕООД
Агри Лаб Контрол ЕООД
БГ Агро Растителна Защита ООД

45

2008
‘000 лв

2007
‘000 лв

1 090
1
1 091

3
38
4
45

Вземанията от дъщерни предприятия включват предоставен кредит на БГ Агро Складово
Стопанство ООД със срок на погасяване 10 год. и начислените към 31.12.2008 г. лихви.
21.4 Вземания от други свързани лица

„БИСК” ЕООД

2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

-

30
30

22 Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска
Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен
риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от
промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на
Дружеството. Управлението на риска на Дружеството се осъществява от ръководството на
Дружеството в сътрудничество с Борда на директорите. Приоритет на ръководството е да
осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на риск.
Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дълготрайна
възвращаемост.
Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството, са изброени по-долу.
22.1 Валутен риск
Сделките на Дружеството се осъществяват в български лева, в резултат на което то не е изложено
на валутен риск.
Към 31 декември 2008 г. Дружеството няма финансови активи и пасиви, които да са
деноминирани в чуждестранна валута, следователно нетния финансов резултат за периода след
облагане с данъци и другите компоненти на капитала не са чувствителни по отношение на
финансовите активи и пасиви на Дружеството към курса на чуждестранна валута и българския
лев.
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22.2 Лихвен риск
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Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дълготрайно
финансиране. Към 31 декември 2008 г. Дружеството няма получени банкови кредити и затова не
е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти.
22.3 Кредитен риск
Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност
на финансовите активи, признати към датата на Баланса, както е посочено по-долу:

Група финансови активи – балансови стойности:
Пари и парични средства
Търговски и други вземания

2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

193
193

2
112
114

По отношение на търговските и други вземания Дружеството не е изложено на значителен
кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат
сходни характеристики. Кредитният риск относно парични средства се счита за несъществен.
22.4 Ликвиден риск
Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по
погасителните планове на финансовите задължения, както и изходящите парични потоци,
възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за
различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози.
Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят
месечно.
Дружеството държи пари в брой, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни.
Стойностите, оповестени в този анализ на падежите на задълженията, представляват
недисконтираните парични потоци по договорите, които могат да се различават от балансовите
стойности на задълженията.

22.5 Категории финансови активи и пасиви
Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Дружеството могат да представени в
следните категории:

БГ АГРО АД
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Краткотрайни активи
Търговски и други вземания:
- Вземания
- Пари и парични средства
Краткосрочни пасиви
Търговски задължения
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2008
‘000 лв.

2007
‘000 лв.

1091
193

112
2

-

2

23 Политика и процедури за управление на капитала
Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са:
•
да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува като
действащо предприятие и
•
да осигури адекватна рентабилност за акционерите
като определя цената на продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска.
Дружеството управлява структурата на капитала и прави необходимите поправки в съответствие с
промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на съответните активи. За
да поддържа или коригира капиталовата структура, Дружеството може да промени сумата на
дивидентите, изплащани на акционерите, да върне капитал на акционерите, да емитира нови
акции или да продаде активи, за да намали задълженията си.
24 Условни активи и условни пасиви
Към 31 декември 2008 г. Дружеството не е страна (ищец или ответник) по съдебни или
арбитражни спорове.
25 Събития, настъпили след датата на баланса
За периода след датата, към която е съставен финансовият отчет, до датата на публикуването
му не са настъпили важни и/или значителни за дейността на предприятието некоригиращи
събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на
финансовите отчети.

