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БББЪЪЪЛЛЛГГГАААРРРСССКККААА   РРРОООЗЗЗААА   АААДДД   –––   КККАААРРРЛЛЛОООВВВООО   

   
ПППРРРИИИЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

кккъъъммм   гггооодддииишшшнннииияяя   фффииинннааанннсссоооввв   ооотттчччеееттт   зззааа   222000111999   ггг...   
   

      
ОООбббщщщааа   ииинннфффооорррмммааацццииияяя   

  
БЪЛГАРСКА РОЗА АД, град Карлово е вписано в Търговския регистър на Пловдивски 

окръжен съд с решение от 20.08.1997 г. по ф. д. № 4115/1997 г.  
БЪЛГАРСКА РОЗА АД е регистрирана в Търговския регистър на Агенция по 

вписванията, ЕИК по Булстат 115009344. 
Дружеството е регистрирано по Закона за ДДС. 
БЪЛГАРСКА РОЗА АД е  публично дружество по реда на член 110 от Закона за 

публично предлагане на ценни книжа. 
Седалището и адресът на управление са в гр. Карлово, ул. Индустриална зона 1, тел. 

0335 953320; факс 0335 95334, 96691; contact@bulgarianrose.bg; електронна страница в 
интернет: www.bulgarianrose.bg 

 
Предметът на дейност на БЪЛГАРСКА РОЗА АД е: производство, изкупуване, 

преработване на етерично-маслени и лекарствени суровини, производство на натурални и 
синтетични ароматични продукти, парфюмерийно-козметични продукти, вътрешна и 
външнотърговска дейност.  

Дружеството е образувано за неопределен срок. 
 
Капиталът на БЪЛГАРСКА РОЗА АД е 5 350 980 (пет милиона триста и петдесет 

хиляди деветстотин и осемдесет) лева, разделен на 5 350 980 (пет милиона триста и 
петдесет хиляди деветстотин и осемдесет) непривилегировани, поименни акции с право на 
глас,  с номинал за акция един лев. 

 
Управителен орган на дружеството е Съвет на директорите, който е в състав: 
1. „СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД” АД, София – член на СД, представлявано от Спас 

Борисов Видев – Изпълнителен директор 
 2. „БИК ХОЛД” ООД, София – председател на СД, представлявано от Евгений 
Василев Узунов 

3. ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ АД, София – член на СД, представлявано от Васил 
Георгиев Велев  

Акционери с над 5% дялово участие към 31.12.2018 г.: 
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД, гр. София с 2675460 бр., 49,99% 
ГАРАНТ 5 ООД, гр. Пловдив с 1712625 бр., 32,01% 
Към 31.12.2019 г. дружеството не притежава собствени акции.  

 
 Средносписъчния състав на персонала за отчетната 2019 година е 104 заети лица. 
 
 

222...   СССЧЧЧЕЕЕТТТОООВВВОООДДДНННААА   ПППОООЛЛЛИИИТТТИИИКККААА   НННААА   ДДДРРРУУУЖЖЖЕЕЕСССТТТВВВОООТТТООО   
   
222...111...   ИИИзззяяявввлллеееннниииеее   зззааа   сссъъъооотттвввееетттссстттвввиииеее      

  
БЪЛГАРСКА РОЗА АД представя своя финансов отчет в съответствие с 

Международните счетоводни стандарти за финансово отчитане (МСФО) и запазва 
използването им като приложима база при изготвянето на финансовия отчет за 2019 г. 
Дружеството спазва принципите и постановките на Закона за счетоводството. За текущата 
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финансова година дружеството е приело всички нови и/или ревизирани стандарти и 
тълкувания, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и 
респективно от Комитета за разяснения на МСФО, които са били уместни за неговата 
дейност. 

От възприемането на тези стандарти и/или тълкувания, в сила за годишни периоди 
започващи на 1 януари 2019 г., не са настъпили промени в счетоводната политика на 
дружеството, освен някои нови и разширяването на вече установени оповестявания, без 
това да доведе до други промени в класификацията или оценката на отделни отчетни 
обекти и операции. 

 
 
222...222...   БББааазззааа   зззааа   сссъъъссстттааавввяяянннеее   нннааа   фффииинннааанннсссооовввииияяя   ооотттчччеееттт   
   
Финансовият отчет на БЪЛГАРСКА РОЗА АД е изготвен в съответствие с всички 

Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), които се състоят от: стандарти за 
финансово отчитане и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), 
одобрени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните 
счетоводни стандарти и тълкуванията на Постоянния комитет за разяснение (ПКР), 
одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са 
в сила от 1-ви януари 2019 г., и които са приети от Комисията на Европейския съюз.  
 

222...333...   БББааазззааа   зззааа   ииизззмммееерррвввааанннеее    
 
Финансовият отчет е изготвен в съответствие с принципа на историческата цена, с 

изключение на: (където е приложимо) финансовите активи, отчитани по справедлива 
стойност в печалбата или загубата, класифицирани като държани за търгуване.  

   
222...444...   ДДДееейййссстттвввааащщщооо   пппрррееедддпппрррииияяятттиииеее    
 
Финансовият отчет е изготвен на база предположението, че дружеството е 

действащо предприятие и ще продължава своята дейност в обозримо бъдеще. 
 
222...555...   ФФФууунннкккццциииооонннааалллнннааа   вввааалллууутттааа   иии   вввааалллууутттааа   нннааа   пппрррееедддссстттааавввяяянннеее    
 
Този финансов отчет е представен в български лева, която е функционалната валута 

на дружеството. Представената финансова информация в български лева е закръглена до 
хиляди. При първоначално признаване, сделка в чуждестранна валута се записва във 
функционалната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс 
към момента на сделката или операцията. Паричните средства, вземанията и 
задълженията, като мометарни отчетни обекти, деноминирани в чуждестранна валута се 
отчитат във функционалната валута като се прилага обменният курс публикуван от БНБ за 
последния работен ден на съответния месец. Към 31-ви декември те се оценяват в 
български лева, като се използва заключителният обменен курс на БНБ. 

 
 
333...   ДДДЕЕЕФФФИИИНННИИИЦЦЦИИИЯЯЯ   ИИИ   ОООЦЦЦЕЕЕНННКККААА   НННААА   ЕЕЕЛЛЛЕЕЕМММЕЕЕНННТТТИИИТТТЕЕЕ   ВВВЪЪЪВВВ   

ФФФИИИНННАААНННСССОООВВВИИИЯЯЯ   ОООТТТЧЧЧЕЕЕТТТ:::      
   
   

333...111...   ДДДъъълллгггооотттрррааайййннниии   мммааатттеееррриииааалллннниии   аааккктттииивввиии      
 

Нетекущите активи се отчитат като имоти, машини и съоръжения, когато отговарят на 
критериите на МСС 16 за признаване. Имотите, машините и оборудването (дълготрайни 
материални активи) са представени във финансовия отчет по цена 
придобиване/себестойност. 
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ПППъъърррвввооонннааачччааалллнннооо   оооцццеееннняяявввааанннеее    
 
При първоначално придобиване имотите, машините и оборудването се оценяват по 

цена на придобиване (себестойност), която включва покупната цена, 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, транспортни разходи, разходи за хонорари на 
лица, свързани с проекта, невъзстановяеми данъци и др. 

Дружеството е определило стойностен праг от 500 лв., под който придобитите активи 
независимо, че притежавата характеристиката на дълготраен актив, се изпикват като текущ 
разход в момента на придобиването им. 

 
ПППоооссслллееедддвввааащщщооо   оооцццеееннняяявввааанннеее    
 
Избраният от дружеството подход за последваща оценка на имотите, машините, 

съоръженията и оборудването е модела на цената на придобиване по МСС 16 Имоти, 
машини, съоръжения и оборудване, намалена с начислените амортизации. 

С последващите разходи, свързани с отделен дълготраен материален актив, се 
коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно дружеството да има 
икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на 
съществуващия актив. Всички други последвали разходи се признават за разходи в 
периода, през който са направени. 

Дълготрайните материални активи се отписват при продажба или когато не се 
очакват никакви икономически изгоди от използването на актива или при освобождаване от 
него. 

Когато дълготраен материален актив се трансформира в стока няма да се отчита 
печалба или загуба. Цената на придобиване на стоката ще е балансовата стойност на 
отписания дълготраен материален актив. 

Когато дълготраен материален актив е получен в резултат на замяна или частична 
замяна срещу друг несходен дълготраен материален актив или други активи, цената на 
придобиване ще се определя по справедливата стойност на получения актив, която е 
еквивалентна на справедливата стойност на отдадения актив, коригирана с всички 
прехвърлени парични средства. Възникналата разлика между цената на придобиване на 
получения актив и сумата от балансовата стойност на отдадения актив и всички 
прехвърлени парични средства ще се отчита като печалба или загуба. 

 
МММееетттооодддиии   нннааа   ааамммоооррртттииизззааацццииияяя      
    
Амортизируемата стойност на дълготрайните материални активи е равна на 

отчетната им стойност. Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния 
метод спрямо определения им полезен живот (срок на годност). Сроковете на годност са 
определени според периодът, през който се предполага, че амортизируемите активи ще 
бъдат използвани от дружеството, като е взето предвид тяхното предполагаемо физическо 
износване и морално остаряване. Сроковете са определени, както следва: 

 Сгради – 25 г. 
 Машини и оборудване – 3.33 г. 
 Автомобили – 4 г. 
 Компютри – 2 г- 
 Други дълготрайни активи – 6.66 г. 

   
ОООбббееезззцццееенннкккааа   нннааа   аааккктттииивввиии      
 
За амортизируемите активи се извършва регулярно тест за обезценка, когато 

събития или промени в обстоятелствата са признак, че балансовата стойност на актива 
може да не е възстановима. 
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Загубата от обезценка на актив се признава веднага като текущ разход за дейността. 
Ако след извършена обезценка на актив неговата възстановима стойност превиши 
балансовата му стойност, ще отразява възстановяване на загубата от обезценка – като 
текущ приход от дейността – до размера на предходната обезценка, която е била отразена 
като текущ разход за дейността. 

За активи, за които е била призната загуба от обезценка, ще се прави последващ 
тест за евентуално възстановяване на обезценката на всяка дата на изготвяне на 
финансови отчети. 

 
333...222...   ДДДъъълллгггооотттрррааайййннниии   нннееемммааатттеееррриииааалллннниии   аааккктттииивввиии      
 
Дълготрайните нематериални активи са оценени по тяхната цена на придобиване, 

намалена с начислената амортизация и признатата обезценка. Нематериалните активи на 
дружеството главно са търговски марки. Нематериалните активи са представени във 
финансовия отчет по себестойност, намалена с натрупаната амортизация и загубите от 
обезценка.  

В дружеството се прилага линеен метод на амортизация на нематериалните активи 
при определен полезен живот от 2 до 5 г., с изключение на търговските марки, чиито живот е 
определен на 10 г.     

 Балансовата стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за 
обезценка, когато са налице събития, или промени в обстоятелствата, които посочват, че 
балансовата стойност би могла да надвишава възстановимата им стойност. Тогава 
обезценката се включва като разход в отчета за всеобхватния доход. 

   
333...333...   МММааатттеееррриииааалллннниии   зззааапппааасссиии         
 
Материалните запаси  се оценяват първоначално по доставната стойност, която 

представлява сумата от всички разходи по закупуването и преработката, както и други 
разходи, направени във връзка с доставянето на материалните запаси до сегашното им 
местоположение и състояние. 

Методът за оценка на материалните запаси при тяхното отписване е „средна 
претеглена цена”. 

Материалните запаси  се оценяват по по-ниската от доставната и нетната 
реализуема стойност, като разликата ще се отчита като други текущи разходи за дейността. 
В края на отчетния период  се прави оценка на нетната реализуема стойност на 
материалните запаси.  

Себестойността на продукцията се определя от стойността на употребените 
материали, разходите за преработка и другите разходи свързани с производството на 
съответната продукция. Включването на постоянните общо производствени разходи в 
себестойността на произвежданата продукция се извършва на базата на нормалния 
капацитет на производствените мощности. Избраната от дружеството база за 
разпределението им по продукти е обем произведена продукция. 

В себестойността на произведената продукция не се включват административните, 
финансовите, извънредните разходи и разходите по продажбите. Тези разходи се отчитат 
като текущи в периода, в който са направени. 

Незавършеното производство е оценено по стойността на основните производствени 
разходи, до степента на своята завършеност. 

При употребата (продажбата) на материалните запаси се използва методът на 
средно-претеглената цена (себестойност). 

Нетната реализируема стойност представлява приблизително определената 
продажна цена на даден актив в нормалния ход на стопанска дейност, намалена с 
приблизително определените разходи по довършването в търговски вид на този актив и 
приблизително определените разходи за реализация. Тя се определя на база анализ от 
специалисти в дружеството, като се използва информация за цени от последни доставки 
и/или офертни цени на материални запаси от същия вид. 
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333...444...   ВВВзззееемммааанннииияяя    
  

Вземанията се представят и отчитат по номиналната им стойност, намалена с 
размера на обезценката за несъбираеми суми. 

Приблизителна оценка за съмнителни вземания се прави, когато за събираемостта 
на цялата сума или на част от нея съществува висока несигурност. 

Несъбираемите вземания се отписват изцяло, когато правните основания за това се 
установят. 
 Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а 
деноминираните в чуждестранна валута са преоценени по заключителния курс на БНБ към 
31.12.2019 г. и разликите и преоценката са включени като текущ приход или разход в Отчета 
за доходите. Обезценка не е извършвана, тъй като същите са с текущ характер. 
 

333...555...   ПППааарррииичччннниии   сссрррееедддссстттвввааа    
 
 Паричните средства включват парични средства в брой и безсрочни депозити, 
съответно в лева и във валута. 
 Паричните еквиваленти са краткосрочни, високоликвидни инвестиции, които са лесно 
обръщаеми в конкретни парични суми и съдържат незначителен риск от промяна в 
стойността им. 
 Паричните средства в лева се оценяват по номиналната им стойност. При 
придобиването на чуждестранна валута е възприето да се прилага обменният курс на БНБ 
към датата на получаването им. Възникналите през годината и в края на годината курсови 
разлики се отчитат като текущи разходи/приходи. В индивидуалния отчет за финансовото 
състояние тя се представя по заключителния курс на БНБ към 31.12.2019 г. 
 За целите на съставянето на индивидуалния отчет за паричните потоци, парите и 
паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банка и каса.  
 

 333...666...   ТТТъъъррргггооовввссскккиии,,,   пппееенннсссиииооонннннниии   иии   дддрррууугггиии   зззааадддъъълллжжжееенннииияяя 
 
 Задълженията към доставчици и другите текущи задължения са отчетени по 
стойността на оригиналните фактури (себестойност), която се приема за справедливата 
стойност на сделката, която ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги. 
 Трудовите и осигурителните отношения със служителите в дружеството се основават 
на разпоредбите на Кодекса на труда и на осигурителното законодателство. 
 Работодателят извършва задължително осигуряване на наетия персонал за 
пенсионно, здравно и срещу безработица осигуряване. 
Осигурителните и пенсионните схеми, прилагани от дружеството в качеството му на 
работодател, се основават на българското законодателство и са на база предварително 
твърдо определени вноски. 
Съгласно българското законодателство и договорите с персонала, дружеството е длъжно да 
изплаща обезщетения при пенсиониране на своите служители. 
Дружеството разполага с независима актюерска оценка на задължението поради, което има 
надеждна оценка, по която да признае провизия във финансовия отчет.  
Краткосрочните доходи за персонала (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на 
периода, в който персоналът е положил труд за тях) се признават като разход в отчета за 
приходи и разходи в периода, в който е положен трудът за тях и като текущо задължение 
(след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки), в недисконтиран 
размер.  
             При определяне на сегашната стойност на дългосрочните задължения към 
персонала при пенсиониране са използвани изчисления на сертифицирани актюери, 
базирани на предположения за смъртност, темп на текучество на персонала, бъдещо ниво 
на работни заплати и дисконтов фактор.  
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333...777...   ПППрррооовввииизззииииии 
  
 Провизиите се признават, когато дружеството има настоящо правно или 
конструктивно задължение като резултат от минало събитие, за чието погасяване ще е 
необходимо да бъде извършен разход на ресурси, които носят икономическа изгода, като е 
възможно да бъде извършена оценка на сумата за погасяване на задължението.Когато се 
използва дисконт, отчетеният размер на провизията ще се увеличава през всеки период с 
цел да се отрази изминалото време. Това увеличение ще се признава като финансов 
разход. 
Условното задължение се оповестява в отчета, освен ако вероятната необходимост от 
изходящ паричен поток ресурси, включващи икономически ползи, за погасяване на 
задължението, е отдалечена във времето. 

 
333...888...   ДДДааанннъъъчччннниии   ввврррееемммееенннннниии   рррааазззлллииикккиии    

  
 Данъчните временни разлики ще се начисляват по балансовия метод за всички 
временни разлики, явяващи се между данъчната основа на активите и пасивите и тяхната 
балансова стойност, формирана за целите на счетоводното отчитане. При изчисляването на 
данъчните временни разлики ще се използват данъчни ставки, които се отнасят за 
периодите на обратно проявление на данъчните временни разлики. 
 Основните временни разлики възникват от обезценката на вземания и начислени 
разходи за провизии. Възстановимите данъчни временни разлики, произтичащи от 
пренасяне на неизползвани данъчни загуби от предходни отчетни периоди ще се признават 
само в случай, че е вероятно наличието на достатъчни по размер бъдещи облагаеми 
печалби в рамките на нормативно определените срокове, за да бъдат тези загуби 
използвани. 
 

333...999...   СССоообббссстттвввеееннн   кккааапппииитттаааллл   иии   фффииинннааанннсссоооввв   рррееезззууулллтттааатттааа    
  

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на 
актуалната му съдебна регистрация. 

Показател (хил.лв.)  Дименсия 2018 2019 

приходи от основна дейност  Хил.лева 6667 6062 

разходи за основна дейност  Хил.лева 6381 6296 

печалба от основна дейност  Хил.лева 521 9 

нетна печалба от дейността  Хил.лева 468 2 

сума на активите, в т.ч.:  хил.лева 8585 7923 

    - нетекущи  Хил.лева 3596 3122 

    - текущи  Хил.лева 4989 4801 

нетни активи  Хил.лева 7339 6911 

акционерен капитал  Лева 5350980 5350980 

брой акции брой 5350980 5350980 
 

   
333...111000...   ПППрррииизззнннааавввааанннеее   нннааа   пппрррииихххооодддииитттеее         
   
Приходите се определят по справедливата стойност на полученото или подлежащото 

на получаване възнаграждение под формата на парични средства или парични еквиваленти. 
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Приходите се признават, когато: (а( е вероятно предприятието да има икономическа 
изгода, свързана със сделката; (б) сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена; (в) 
направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат 
да бъдат надеждно измерени; и (г) приходите за всяка сделка ще се признават 
едновременно с извършените за нея разходи (принцип на съпоставимост между приходите и 
разходите). Приходите не се признават, когато разходите не могат да бъдат надеждно 
изчислени. 

Приходите свързани със сделка за извършване на услуги, ще се признават в 
зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на съставянето на 
счетоводния баланс, или при условие, че резултатът от сделката може да се оцени 
надеждно. Резултатът от сделката за извършване на услуги ще се оценява надеждно, когато 
са изпълнение едновременно следните условия: 

(а) сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;  
(б) предприятието има икономическа изгода, свързана със сделката;  
(в) етапът на завършеност на сделката за извършване на услуги към датата на 

съставянето на счетоводния баланс може надеждно да се определи; и  
(г) разходите, направени по сделката, както и разходите за завършване на сделката 

могат надеждно да бъдат измерени. Етапът на завършеност на сделката ще се определя, 
като се направи проверка на извършената работа. 

Приходите от лихви се признават текущо пропорционално на времевата база, която 
отчита ефективния доход от актива.  

Приходите от продажби към 31.12.2019 г. са 6062 хил.лв, в това число 5608 хил.лв от 
продажба на продукция, 185 хил.лв от извършени услуги, 133 хил.лв. стоки и 136 хил.лв. 
други приходи. 

Приходите от продажби за същия период на 2018 г. са били 6667 хил.лв. Приходите 
от продажби само на продукция са били 6211 хил.лв. Приходите от продажба на продукция 
към 31.12.2019 г. са с 603 хил.лв. по-малко спрямо същия период на 2018 г. Общите приходи 
от продажби за 2019 г. са по-малко спрямо 2018 г. със 149хил. лв., което е в резултат на 
намаляване приходите от продажби на тютюневи соуси и козметика. 

С най-голям дял в приходите от продажба на продукция са: 
1. Козметични продукти –  3409 хил. лв. или 60,79%. 
2. Натурални ароматични продукти – 2177 хил. лв. или 38,82%  
 
333...111111...   ПППрррииизззнннааавввааанннеее   нннааа   рррааазззхххооодддииитттеее 

 
 Разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, 
независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на 
разходите се извършва при спазване на изискването за причина и следствена връзка между 
приходи и разходи. 

Общите разходи през 2019 г. са в размер на 6296 хил.лв. Оперативните разходи – за 
материали, външни услуги, възнаграждения и амортизации имат най-голям дял в размера 
на разходите. 

Разпределение на разходите по икономически елементи: 
 
                        хил.лв. 

Разходи 2018 2019 

І. Разходи по икономически елементи 6140 6022 

1. Разходи за материали 3219 2904 

2. Разходи за външни услуги 597 684 

3. Разходи за амортизации 561 651 

4. Разходи за възнаграждения 1378 1440 
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5. Разходи за осигуровки 209 225 

6. Други разходи 176 118 
 

От съществено значение за формиране на разходите за материали са повишените 
цени на някои от използваните суровини, а така също и увеличените разходи за транспорт и 
доставка на същите. 

Разходите за материали са 2904 хил. лв. и заемат 48,22% от общите разходи по 
икономически елементи.  

Разходите за външни услуги към 31.12.2019 г. са 684 хил. лв., представляват 11,36% 
от общите разходи по икономически елементи.  

Разходите за заплати и осигуровки за периода са 1665 хил. лв. и представляват 
27,65%от разходите по икономически елементи. За 2018 г. разходите за труд са били 1587 
хил.лв. – 25,85% от разходите по икономически елементи. Разходите за труд са по-високи 
спрямо 2018 г. със 78 хил.лв.  

Разходите за амортизации са 651 хил. лв. – 10,81% от разходите по икономически 
елементи. За същия период на 2018 г., амортизациите са били 561 хил. лв., като 
процентното им съотношение  е било 9,14%.  

Другите разходи към 31.12.2019 г. са 118 хил. лв. – 1,96% от разходите. 
 

333...111222...   СССвввъъърррзззаааннниии   лллииицццааа    
 
 Съветът на директорите на БЪЛГАРСКА РОЗА АД е приел процедури за избягване и 
разкриване на конфликти на интереси. Те задължават членовете на Съвета на директорите 
да избягват и да не допускат реален или потенциален конфликт на интереси, а при 
необходимост незабавно да разкриват конфликти на интереси и да осигуряват на 
акционерите достъп до информация за сделки между тях и дружеството или свързани с него 
лица. 
 През отчетната година членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица 
не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или 
съществено се отклоняват от пазарните условия. 
 Няма сделки, които са извън обичайната дейност на емитента или такива, които 
съществено се отклоняват от пазарните условия. 
 Сделки , сключени между Българска роза АД и свързани лица през отчетния период е 
получен кредит от СТАРА ПЛАНИА ХОЛД АД, в размер на 500 хил.лв. при гарантирана 
лихва от 3%, като към 31.12.2019 г. кредитът е изцяло погасен. 

 
333...111333...   СССъъъбббииитттииияяя   нннааассстттъъъпппииилллиии   ссслллеееддд   дддааатттааатттааа   нннааа   бббааалллааанннсссааа       
 
Събитията, както благоприятни, така и неблагоприятни, които настъпват между 

датата на годишния финансов отчет и датата, на която годишният финансов отчет е 
одобрен за публикуване могат да бъдат: (а) коригиращи събития – събития, които доказват 
условия, съществували на датата на годишния финансов отчет, и (б) некоригиращи събития 
– събития, които са показателни за условия, настъпили  след дата на годишния финансов 
отчет. 

Дружеството ще коригира признати суми или ще признава суми, които не са били 
признати, за да отрази коригиращите събития. 

Предприятието не коригира признати суми или не признава суми, които не са били 
признати, когато са налице некоригиращи събития. Същите се оповестяват в приложението 
към годишния финансов отчет.  

 
333...111444...   УУУпппрррааавввлллеееннниииеее   нннааа   фффииинннааанннсссооовввииияяя   рррииисссккк    
 
Дейността на дружеството е изложена на редица финансови рискове, включващи 

ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти по банкови кредити, 
залози срещу вземания и кредитни периоди, предоставяни на клиенти. 
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От страна на ръководството на дружеството финансовите рискове текущо се 
идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да 
се определят адекватни цени на произвежданата продукция, на предоставяните услуги, 
цената на привлечените ресурси и да се определят адекватно формите на поддържане на 
свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск. 

Риск от курсови разлики: Основните продажби на дружеството са предназначени 
главно за износ и разплащанията са предимно в евро. Съществува риск от курсови разлики, 
доколкото малка част от покупките на дружеството са в долари. Ръководството строго 
съблюдава и взема мерки за избягването на негативни последици от промените във 
валутните курсове. 

Лихви по търговски и банкови кредити: За текущата си дейност дружеството 
използва собствени средства, а така също и краткосрочен заем от СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД 
АД гр. София – 500 хил.лв. при гарантирана годишна лихва от 3%, като към 31.12.2019 няма 
остатък.  

Кредитни рискове: Дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с 
риска някои от неговите контрагенти да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в 
обичайно предвидените срокове задълженията си към него. 

Дружеството предоставя кредитни периоди на по-големите си клиенти от една 
седмица до 90 дни. От своя страна дружеството ползва кредитни периоди в рамките на 30 
дни, предоставени му от неговите доставчици. 

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две  групи: парични средства 
и вземания от клиенти. 

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в 
INTERNATIONAL ASSET BANK. Ръководството счита, че не е налице риск, тъй като 
обслужващата банка е със стабилна ликвидност. 

Ликвидност: Ликвидният риск се определя от вероятността дружеството да не е в 
състояние да изплаща текущите си задължения. Риск произлиза от вземания от клиенти с 
отсрочен срок на плащане. За да минимизира въздействието от този риск дружеството 
изисква обезпечения или застрахова продажбите си в чужбина.  

Ръководството на дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с 
цел осигуряване на постоянна ликвидност. 

Приблизителни счетоводни оценки, фундаментални грешки и промени в 
счетоводната политика. Приблизителните оценки подлежат на преразглеждане, ако 
настъпят промени в обстоятелствата, на които се базират, или в резултат на допълнително 
натрупан опит или последващо развитие. Ефектът от промяната на приблизителните 
счетоводни оценки се включват при определянето на печалбата или загубата, както следва: 

а) за периода на промяната – ако промяната засяга само този период; 
б) за периода на промяната и бъдещите периоди – ако промяната засяга и тях. 
Ефектът от промяната на приблизителната оценка се включва в същата статия на 

отчета за всеобхватния доход, която е била използвана за приблизителната стойност преди 
това. Грешката, която е свързана с предходни периоди, се отчита през текущия период чрез 
увеличаване или намаляване на салдото на неразпределената печалба от минали години. 
Сравнителната информация от предходния отчетен период се преизчислява. Когато 
намалението на неразпределената печалба е по-голямо от салдото на неразпределената 
печалба преди намалението, разликата се отчита като непокрита загуба от минали години. 
Промени в счетоводната политика ще се извършват само, когато това се изисква по закон, 
от счетоводни стандарти, или ако промяната ще доведе до по-подходящо представяне на 
събитията или сделките във финансовите отчети на предприятието. 

Промяната в счетоводната политика ще се прилага с обратна сила. Всяка корекция 
вследствие на промяната трябва да бъде отразена като корекция на салдото на 
неразпределената печалба от минали години. Сравнителната информация трябва да бъде 
преизчислена. Разликата от преизчисляване на разходите за данъци в отчета за приходите 
и разходите за предходния период ще се посочва като корекция на неразпределената 
печалба (непокритата загуба). Промяната в счетоводната политика ще се прилага без 
обратна сила, когато корекцията на салдото на неразпределената печалба от минали 
години не може да бъде надеждно определена. Промяната в счетоводната политика, 



БЪЛГАРСКА РОЗА АД – Приложение към ГФО 2019 
 стр.  14 

произтичаща от приемането на нов или от изменението или допълнението на съществуващ 
счетоводен стандарт, ще се отчита съгласно изискванията, посочени в новия или изменения 
счетоводен стандарт, ако такива са определени. Когато в съответния счетоводен стандарт 
не са определени изисквания за отчитане на промяната в счетоводната политика, тя ще се 
отчита съгласно изискванията на МСС 8. 

През отчетната година счетоводната политика на дружеството не е променяна от 
предходните отчетни периоди. Не са установени грешки, както за текущия, така и за 
предходни отчетни периоди. Поради това не са отразявани промени в резултат на грешки 
или промени в резултат на промяна в счетоводната политика, както и промяна в 
приблизителни счетоводни оценки. 

 
  

444...   БББЕЕЕЛЛЛЕЕЕЖЖЖКККИИИ   ПППООО   ОООТТТЧЧЧЕЕЕТТТААА   ЗЗЗААА   ФФФИИИНННАААНННСССОООВВВОООТТТООО   СССЪЪЪСССТТТОООЯЯЯНННИИИЕЕЕ   
ИИИ   ОООТТТЧЧЧЕЕЕТТТААА   ЗЗЗААА   ПППЕЕЕЧЧЧАААЛЛЛБББАААТТТААА   ИИИ   ЗЗЗАААГГГУУУБББАААТТТААА 

 (във всички приложения сумите са посочени в хил. лева, ако не е упоменато друго) 
  
 
4.1. Бележка 1 
 
 Дълготрайните материални активи по отчетна стойност, натрупана амортизация и 
балансова стойност по групи сходни активи са следните: 
 
 
Дълготрайни материални активи (ДМА) 

Текст Земи Сгради Машини, 
оборудване 

Съоръжения Трансп. 
средства 

Други Общо 

Отчетна стойност 
Към 01.01.2019 г. 1018 2310 2860 1215 500 525 8428 
Придобити - 86 8 17 8 206 325 
Последваща оценка - - - - - - - 
Отписани - - 4 - 29 151 184 
Към 31.12.2019 г. 1018 2396 2864 1232 479 580 8569 
Натрупана амортизация 
Към 01.01.2019 г. 10 1276 2525 766 338 113 5028 
Начислена - 146 205 169 34 34 588 
Последваща оценка - - - - - - - 
Отписана - - 4 - 29 4 37 
Към 31.12.2019 г. 10 1422 2726 935 343 143 5579 
Баланс. стойност към 
31.12.2019 

1008 974 138 297 136 437 2990 

 
Към 31.12.2019 г. в БЪЛГАРСКА РОЗА АД АД са направени разходи за придобиване 

на ДМА – 289 хил.лв.  
 
4.2. Бележка 2 
 

Нематериални дълготрайни активи 
 
Към 31.12.2019 г дружеството притежава нематериални активи в размер на 44 хил. 

лв., които в преобладаващата част представляват главно търговски марки. 
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4.3. Бележка 3 
 

Материални запаси 
- Стоки 
- Материали 
- Готова продукция 
- Незавършено производство 

към 31.12.2019 
25 

1209 
1358 

- 

към 31.12.2018 
10 

1337 
1716 

1     
- ОБЩО 2592 3064 

 
 Няма материални запаси дадени в залог за обезпечаване на пасиви към 31.12.2019 г. 
 Незавършеното производство включва разходите, съответстващи на разходите за 
неприключените изделия към 31.12.2019 г.  
 
 
4.4. Бележка 4 
 

Търговски  и други вземания 
 
- Вземания от клиенти в страната 
- Вземания от клиенти в чужбина 

към 31.12.2019 
 

562 
157 

към 31.12.2018 
 

611   
75   

- ОБЩО 719 686 
   

 Вземанията от клиентите се погасяват в срокове, определени с договорите за 
доставка на продукция.  
 
 
4.5. Бележка 5 

  
Други вземания към 31.12.2019 към 31.12.2018 

- Други /текущи/ 118 159 
- ОБЩО 118 159 

 
 
4.6. Бележка 6 
 

Парични средства в брой 
 
- Парични средства в брой 

към 31.12.2019 
 

81 

към 31.12.2018 
 

79 
- Парични средства в банки в левове и 

валута 
 

1152  
 

1031  
- ОБЩО 1233 110 

 
 
4.7. Бележка 7 
Задължения  

 
Търговски задължения 
- Доставчици  
- Клиенти по аванси 
- Свързани лица 

към 31.12.2019 
228 

1 
156 

към 31.12.2018 
214 

8 
140 

- ОБЩО 385 362 
 

Задълженията се обслужват съобразно подписаните договори.  
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Задължения свързани с 
възнаграждения 
- Задължения към персонала, 
- в т.ч. заплати 
- Задължения към осигурителни 
организации 

към 31.12.2019 
 
 

2 
 

30 

към 31.12.2018 
 
 

5 
 

32 
- ОБЩО 32 37 

 
 

Данъчни задължения 
- Задължения към бюджета по ЗОДФЛ 
- Задължения за корпоративен данък 
- Други данъци по ЗКПО 

към 31.12.2019 
20 

6 
12 

към 31.12.2018 
11 

1 
29 

- ОБЩО 38 41 
 
 

Други задължения 
- Данъци 
- Други 

към 31.12.2019 
- 

277 

към 31.12.2018 
- 

274 

- ОБЩО 277 274 
  
 

Тези задължения се погасяват, съгласно договорите и нормативните срокове – няма 
просрочени.  
   
   
4.8. Бележка 8 
 Нетекущи пасиви 

Към 31.12.2019 г. дружеството притежава задължения за лизинг на стойност 26 
хил.лв.    
 
 
4.9. Бележка 9 
Собствен капитал  
   

   
 
 

 
 

   
   
   

Резерви 
 - Емитиран капитал 
 - Резерв от последващи оценки 
 - Общи резерви 
- Други резерви 

към 31.12.2019 
5351 

135 
1242 

14 

към 31.12.2018 
5351 

135 
1242 

8 
- ОБЩО 6742 6736 

Неразпределена печалба 
  

към 31.12.2019 
167 

към 31.12.2018 
134 

Финансов резултат 
 - Печалба за текущия период 

към 31.12.2019 
2 

към 31.12.2018 
469 
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4.10. Бележка 10 
Приходи 
  

Приходи от дейността към 31.12.2019 към 31.12.2018 
- Продукция 
- Услуги 
- Стоки 
- Други 

5608 
185 
133 
136 

6211 
239 

60 
157 

- ОБЩО 6062 6667 
 
 

Финансови приходи към 31.12.2019 към 31.12.2018 
- Положителни курсови разлики 
- Приходи от финансиране 

- 
243 

3 
232 

- ОБЩО 243 235 
 
 
4.11. Бележка 11 
Разходи 

  
Разходи за дейността 
 - Разходи за материали 
 - Разходи за външни услуги 
- Разходи за амортизации 
- Разходи за възнаграждения 
- Разходи за осигуровки 
- Други разходи 

към 31.12.2019 
2904 

684 
651 

1440 
225 
118 

към 31.12.2018 
3219 

597 
561 

1378 
209 
176 

- ОБЩО 6022 6140 
 

 
 
       

Суми с корективен характер 
 - Балансова стойност на продадените активи 
без продукция 
 - Промени в наличностите на готова продукция 
и незавършено производство 

към 31.12.2019 
 

85 
 

171 

към 31.12.2018 
 

72 
 

143 
- ОБЩО 256 215 

 
 

Финансови разходи 
 - Разходи за лихви 
 - Отрицателни курсови разлики 
 - Други финансови разходи 

към 31.12.2019 
3 
- 

15 

към 31.12.2018 
9 
2 

15 
- ОБЩО 18 26 

 
 
555...   МММСССФФФООО   999   „„„ФФФИИИНННАААНННСССОООВВВИИИ   ИИИНННСССТТТРРРУУУМММЕЕЕНННТТТИИИ“““    
 
Класификация 
МСФО 9 (2014) въвежда 3 принципни категории класификация за финансовите 

активи: оценявани по амортизирана стойност, по справедлива стойност през другия 
всеобхватен доход и по справедлива стойност през печалбата или загубата.  

Ръководството на дружеството е направило преглед на своите финансови активи и 
пасиви за ефектите при класификацията от прилагането на новия стандарт от 1.01.2018 г. 
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Основните финансови активи, които дружеството отчита са търговски вземания,  възникнали 
в хода на обичайната му търговска дейност, които в момента са класифицирани като               
„ вземания” и които отговарят на условията за класифициране по амортизирана стойност 
съгласно МСФО 9. Поради това ръководството на дружеството не очаква промени в 
класификацията на тези финансови активи спрямо предходния МСС 39.  

Ръководството на дружеството не очаква промени и ефекти за счетоводното 
отчитане на неговите финансови пасиви, тъй като новите изисквания засягат само 
счетоводното отчитане на финансови пасиви, определени по справедлива стойност през 
печалбата или загубата, а то няма такива пасиви. Правилата за отписване на пасиви са 
прехвърлени от МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и не са изменяни. 

 
Обезценка 
Новият модел на обезценка изисква признаване на провизии за обезценка на базата 

на очаквани кредитни загуби, а не само на вече понесени кредитни загуби, както е съгласно 
МСС 39. Прилага се за финансови активи, класифицирани по амортизирана стойност, 
дългови инструменти, измервани по справедлива стойност през другия всеобхватен доход, 
договорни активи съгласно МСФО 15 Приходи от договори с клиенти, вземания по лизинг, 
кредитни ангажименти и определени договори за финансова гаранция.  

Дружеството е извършило преглед и анализ относно влиянието на кредитния риск 
върху финансовите си инструменти и респ. дали и при кои инструменти има значително 
увеличение след първоначалното им признаване, както и първоначална оценка за размера 
на очакваните кредитни загуби. На базата на извършената към момента  оценка, не се 
очаква значително увеличение в сумата на коректива за загуби от търговски и други 
вземания. 

 Дружеството е възприело политика за поддържане и управление на паричните 
средства във финансови институции в България с добра репутация и висок кредитен 
рейтинг. На база извършената към момента предварителна оценка дружеството очаква 
заделяне на несъществена сума по коректива за загуби от парични средства. 

 
Оповестявания 
Новият стандарт също така въвежда разширени изисквания за оповестяване и 

промени в представянето. Дружеството очаква те да променят естеството и обема на 
неговите оповествявания относно финансовите му инструменти, в следващите години на 
приемане на новия стандарт . 

 
Дата на прилагане от дружеството 
МСФО 9 е задължителен да се прилага за първи път за финансовата година, 

започваща на 1 януари 2018 г. Дружеството е избрало модифицирано ретроспективно 
приложение на новите правила на стандарта, от 01.01.2018 г., поради практическите 
съображения, разрешени съгласно стандарта.  

 
666...   МММСССФФФООО   111555   „„„ПППРРРИИИХХХОООДДДИИИ   ПППООО   ДДДОООГГГОООВВВОООРРРИИИ   ССС   КККЛЛЛИИИЕЕЕНННТТТИИИ“““ 
 
МСФО 15 Приходи от договори с клиенти е новият стандарт за признаване на 

приходи. Той заменя МСС 18 Приходи, който обхваща договори за стоки и услуги, както и 
МСС 11 Договори за строителство, който обхваща договори за строителство, и 
свързаните с тях ПКР и КРМСФО.  

Стандартът е базиран на принципа, че приходите се признават, когато контролът 
върху стоката или услугата се прехвърли на клиента.  

Дружеството е оценило ефектите от прилагането на новия стандарт върху 
финансовия му отчет и не е идентифицирало областите, които ще бъдат евентуално 
засегнати.  

 
Приходи от продажби на продукция и стоки 
Дружеството продава основно готова продукция. Специфичните за целите на 

приложението на МСФО 15 търговски условия са, че транспорта на продукцията за износ 
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обичайно се организира от дружеството, като за целта се наемат транспортни фирми. 
Стойността на транспорта се калкулира в продажната цена на продукцията и стоките. 

При продажбите на продукция приходите се признават, когато всички съществени 
рискове и ползи, произтичащи от тяхната собственост преминават в купувача.  

Ръководството на Дружеството е оценило, че признаването на приходите от 
продажба на неговата продукция ще става по метода „в точно определен времеви момент” 
съгласно МСФО 15, когато контролът върху продукцията се прехвърли към клиента.   

Прилагането на МСФО 15 може да доведе до идентифициране на отделни 
задължения за изпълнение при продажбите за износ в случаите, в които дружеството има 
ангажимент да организира транспорта на стоката до уговорено местоназначение, а 
контролът върху продадената продукция е прехвърлен към клиента в момент, по-ранен от 
момента на получаването на стоката в местоназначението. Това би довело до признаване 
на прихода от транспорт в по-късен момент. 

Дружеството е направило приблизителна оценка и е установило, че ефектът от тези 
промени е несъществен и не очаква да има съществен ефект върху собствения му капитал 
към 31.12.2019 г. 

 
Аванси получени от клиенти  
Дружеството обичайно събира краткосрочни аванси от клиенти, които нямат 

съществен компонент на финансиране. При въвеждането на МСФО 15 представянето на 
тези аванси в отчета за финансовото състояние ще бъде променено и от ”търговски 
задължения” ще бъде преместено в „пасиви по договори с клиенти”. 

  
Дата на прилагане от дружеството 
МСФО 15 е задължителен за приложение за финансовата година, започваща на 1 

януари 2019 г.  
 
 
 
 
 
 
Главен счетоводител:………………………. 
                        /Стоянка Неделчева/ 

Изпълнителен Директор:………………………….. 
                                           /Спас Видев/ 
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