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Пояснения към финансовия отчет 
1. Предмет на дейност 

  

“Български пощи” ЕАД (“Дружеството”) е еднолично акционерно дружество със 100 
процента държавно участие, регистрирано с дело №34240/1992 година от Софийски 
Градски Съд в съответствие с Търговския Закон на Република България. Дружеството е 
регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121396123. 

Седалището и адресът на управление на Дружеството е град София, ул. “Акад. Ст. 
Младенов” 1, бл. 31. 

Към 31 декември 2012 г. Съветът на директорите на Дружеството е в състав Деян 
Дънешки, Никола Шерлетов и Румен Коцев. Дружеството се представлява от 
изпълнителния директор Деян Дънешки.  

Основната дейност на Дружеството е изграждане, използване и поддържане на 
националната пощенска мрежа, предоставяне на вътрешни и международни пощенски 
услуги, парично-преводна и разплащателна дейност, отпечатване и разпространение на 
пощенски марки и документални книги под контрол и др.   

Дружеството извършва своята дейност чрез едно централно управление, пет регионални 
управления със седалища в София, Плевен, Варна, Бургас и Пловдив и едно 
специализирано поделение Българска филателия и нумизматика. 
 
Към 31 декември 2012 г. средно-списъчният брой на персонала е 10 220 души.  

Дружеството е емитент на облигации, които са приети за търговия на БФБ – София АД с 
борсов код: 0BP1.  

2. Основа за изготвяне на финансовия отчет 

Финансовият отчет на Дружеството е съставен в съответствие с Международните 
стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по 
международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС). 

Финансовият отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута на 
Дружеството. Всички суми са представени в хиляди лева (‘000 лв.) (включително 
сравнителната информация за 2011 г. и 2010 г.), освен ако не е посочено друго.  

Финансовият отчет е изготвен на базата на предположението, че Дружеството е 
действащо предприятие и ще продължава своята дейност в обозримо бъдеще. 

За годината, приключваща на 31 декември 2012 г., Дружеството отчита загуба в размер на 
11.3 млн. лв. Финансовият показател Дълг/EBITDA е в размер на минус 7.06 към 
31.12.2012 г., а коефициентът EBITDA/Обслужване на дълга е минус 2.57. Тези 
обстоятелства показват несигурност, която може да породи съмнение относно 
възможността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие 
без прилагане на мерки от ръководството и съгласуване на предприетите действия с 
общото събрание на облигационерите. 
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Съгласно проведено на 22.05.2012 г. общо събрание на облигационерите е решено да 
отпадне изискването за спазване от страна на емитента Български пощи ЕАД на двата 
финансови показателя: „Дълг/EBITDA – максимално допустима стойност на 
съотношението е 4:1” и „EBITDA/Обслужване на дълга минимално допустима стойност на 
съотношението е 1.1:1” за срок до 31.03.2013 г., като неспазването на предварително 
заложените им в Проспекта на емисията, стойности до 31.03.2013 г. да не се счита за 
случай на неизпълнение по облигационния заем. Повишен е купонът по емисията с 
0.25%: от 3 м. EURIBOR + 363 б.т. на 3 м. EURIBOR + 388 б.т., считано от 23.05.212 г. до 
датата на привеждане на тези два финансови показатели в рамките на заложените в 
проспекта стойности.    

 

Въпреки, че към 31.12.2012 г. Дружеството не е спазило гореосочените два финансови 
показателя, Дружеството не се счита в нарушение на финансовите условия по емитирания 
облигационен заем, защото в периода от 23.05.2012 г. до 31.03.2013 г. е освободено от 
спазването на тези два показателя и изпълнява останалите изисквания съгласно проспекта 
на емисията, извършвайки в срок и в пълен размер периодичните лихвени плащания.  
 
Съответно ръководството счита, че въз основа на направените прогнози за бъдещото 
развитие на Български пощи ЕАД и предприетите мерки ще успее да продължи своята 
дейност и да погасява своите задължения, без да се предприемат съществени промени в 
дейността на Дружеството. 
 
В допълнение, ако не съществуваха обстоятелствата, описани в пояснение 4.20.1. 
„Значими преценки на ръководството при определяне на прихода от компенсиране на 
несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга“, 
които водят до липса на  надеждност при определяне на размера на компенсацията за 2012 
г. и несигурност относно получаването й, Дружеството следваше да отчете приходи от 
финансиране за 2012 г. в размер на 11 650 хил.лв., предварително изчислени при 
прилагане на действащите в момента изисквания на Закона за пощенските услуги и 
Методиката за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска 
услуга, приета с ПМС № 199 от 11.07.2011 г., обн. ДВ. бр.55 от 19 юли 2011 г. Това би 
довело до спазване на финансовите показатели по облигационната емисия, които щяха да 
бъдат както следва: 

• Дълг/EBITDA  в размер на 3.91 при максимално допустима стойност на 
съотношението 4:1 и 

• „EBITDA/Обслужване на дълга  в размер на 4.65 при минимално допустима стойност 
на съотношението 1.1:1. 

 
3. Промени в счетоводната политика 
3.1. Общи положения 
 

Дружеството прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, 
разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които 
имат ефект върху финансовия отчет на Дружеството и са задължителни за прилагане от 
годишния период, започващ на 1 януари 2012 г.: 

От 1 януари 2012 г. Дружеството е приложило МСФО 7 „Финансови инструменти: 
оповестяване” – отписване – в сила от 1 юли 2011 г., приет от ЕС на 23 ноември 2011 г. 
Изменението на МСФО 7 води до по-голяма прозрачност при отчитането на сделки с 
прехвърляне на финансови инструменти и улеснява разбирането на ползвателите на 
финансовите отчети относно излагането на рискове при прехвърляне на финансови 
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активи и ефекта от тях върху финансовото състояние на дружеството, особено в случай на 
секюритизиране на финансови активи.  

Няма съществен ефект върху дейността и оповестяването на Дружеството от прилагането 
на изменението на МСФО 7. 
 

3.2. Стандарти, изменения и разяснения, които вcе още не cа влезли в cила и не cе 
прилагат от по-ранна дата от Дружеството 

 
Към датата на одобрението на този финансов отчет някои нови стандарти, изменения и 
разяснения към съществуващи вече стандарти cа публикувани, но не cа влезли в сила и не 
cа били приложени от по-ранна дата от Дружеството. 

Ръководството очаква, че всички нововъведения ще бъдат включени в счетоводната 
политика на Дружеството за първия отчетен период, започващ след датата, от която те 
влизат в сила. Информация относно нови стандарти, изменения и разяснения, които cе 
очаква да имат ефект върху финансовия отчет на Дружеството, е представена по-долу:  

 
МСФО 7 „Финансови инструменти: оповестяване” – нетиране на финансови 
активи и финансови пасиви – в сила от 1 януари 2013 г., приет от ЕС на 13 декември 
2012 г. 
Новите оповестявания са свързани с количествена информация относно признати 
финансови инструменти, нетирани в отчета за финансово състояние, както и онези 
финансови инструменти, за които има споразумение за нетиране независимо от това дали 
те са нетирани. 
 

МСС 1 „Представяне на финансови отчети” – друг всеобхватен доход – в сила от 1 
юли 2012 г., приет от ЕС на 5 юни 2012 г. 
Измененията изискват представянето на отделните компоненти на другия всеобхватен 
доход в две групи, в зависимост от това дали те ще се рекласфицират в печалбата или 
загубата през следващи периоди. Компоненти, които не се рекласифицират, напр. 
преоценки на имоти, машини и съоръжения, се представят отделно от компоненти, които 
ще се рекласифицират, напр. отсрочени печалби и загуби от хеджиране на парични 
потоци. Дружествата, избрали да представят компонентите на другия всеобхватен доход 
преди данъци следва да показват съответната сума на данъците за всяка една от групите по 
отделно. Наименованието на отчета за всеобхватния доход е променено на „отчет за 
печалбата или загубата и другия всеобхватен доход“, но могат да се използват и други 
заглавия. Измененията следва да се прилагат ретроспективно.  
 
МСС 19 „Доходи на наети лица” в сила от 1 януари 2013 г., приет от ЕС на 5 юни 
2012 г. 
Измененията на МСС 19 премахват метода на коридора и изискват представянето на 
финансовите разходи и приходи на нетна база. Актюерските печалби и загуби са 
преименувани на преоценки и следва да бъдат признати незабавно в другия всеобхватен 
доход. Те не се рекласифицират в печалбата или загубата през следващи периоди. 
Измененията се прилагат ретроспективно съгласно МСС 8 „Счетоводна политика, 
промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки“. 
Дружеството очаква актюерски загуби в размер на 390 хил лв. за 2012 г. да бъдат 
рекласифицирани от печалбата или загубата в другия всеобхватен доход. 
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МСС 32 „Финансови инструменти: представяне” (изменен) в сила от 1 януари 2014, 
приет от ЕС на 13 декември 2012 г. 
Изменението уточнява, че правото на нетиране на финансови активи и пасиви трябва да 
бъде в сила към момента, а не да възниква в зависимост от бъдещо събитие. То също така 
трябва да може да бъде упражнявано от всички страни в рамките на обичайната дейност, 
както и в случаи на неизпълнение, несъстоятелност или банкрут. 
 
Годишни подобрения 2011 г. в сила от 1 януари 2013 г., все още не са приети от ЕС 
-Измененията на МСФО 1 поясняват, че дадено предприятие може да приложи МСФО 1 
повече от един път при определени обстоятелства. Въвежда се право на избор при 
прилагането на МСС 23 от датата на преминаване или по-ранна дата. 
-Изменението на МСС 1 пояснява, че предприятия, които представят два сравнителни 
периода в отчета за финансовото състояние съгласно изискванията на МСС 8, не следва 
да включват информация за началните салда на предходния период в поясненията. В 
случай че ръководството представя по собствено желание допълнителна сравнителна 
информация в отчета за финансовото състояние или отчета за доходите, то и 
поясненията трябва да включват допълнителна информация. 
-Изменението на МСС 16 пояснява, че резервни части и обслужващо оборудване се 
класифицират като имоти, машини и съоръжения, а не като материални запаси, когато е 
приложима дефиницията за имоти, машини и съоръжения и те се използват за повече от 
една година. 
-Изменението на МСС 32 пояснява, че отчитането на данък печалба във връзка с 
разпределение на дивиденти и разходи по сделки със собствениците е в съответствие с 
МСС 12. Данък върху доходите във връзка с разпределение на дивиденти се признава в 
печалбата или загубата, докато данък върху доходите във връзка с разходи по сделки със 
собствениците се признава в собствения капитал. 
-Изменението на МСС 34 пояснява, че общата сума на активите и пасивите по сегменти се 
представя в междинния финансов отчет, в случай че тази информация се предоставя 
регулярно на лицата, отговорни за вземане на оперативни решения, и тя се е променила 
съществено в сравнение с оповестената информация в последния годишен финансов 
отчет. 

Следните нови стандарти, изменения и разяснения към съществуващи вече стандарти, 
които вcе още не cа влезли в cила и не cе прилагат от по-ранна дата от Дружеството, не се 
очаква да имат ефект върху финансовия му отчет:  

• МСФО 1 “Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово 
отчитане” -  изменения относно свръхинфлация и фиксирани дати, в сила от 1 януари 
2013 г., приети от ЕС на 11 декември 2012 г. 

• МСФО 1 “Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово 
отчитане” -  държавни заеми, в сила от 1 януари 2013 г., все още не са приети от ЕС 

• МСФО 9 „Финансови инструменти” в сила от 1 януари 2015 г., все още не е приет от 
ЕС 

• МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети” в сила от 1 януари 2014 г., приет от 
ЕС на 11 декември 2012 г. 

• МСФО 11 „Съвместни ангажименти” в сила от 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 11 
декември 2012 г. 

• МСФО 12 „Оповестяване на дялове в други предприятия” в сила от 1 януари 2014 г., 
приет от ЕС на 11 декември 2012 г.  
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• МСФО 10, 11, 12 – Преходни разпоредби, в сила от 1 януари 2013 г., все още не е 
приет от ЕС 

• МСФО 13 „Оценяване на справедлива стойност” в сила от 1 януари 2013 г., приет от 
ЕС на 11 декември 2012 г. 

• МСС 12 „Данъци върху доходи” – отсрочени данъци – в сила от 1 януари 2013 г., 
приет от ЕС на 11 декември 2012 г. 

• МСС 27 „Индивидуални финансови отчети” (ревизиран) в сила от 1 януари 2014 г., 
приет от ЕС на 11 декември 2012 г. 

• МСС 28 „Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия” (ревизиран) в сила от 
1 януари 2014 г., приет от ЕС на 11 декември 2012 г. 

• КРМСФО 20 „Разходи за отстраняване и почистване на повърхността в 
производствената фаза на мините“ в сила от 1 януари 2013 г., приет от ЕС на 11 
декември 2012 г. 

 

4. Счетоводна политика 

4.1. Общи положения 

Най-значимите cчетоводни политики, прилагани при изготвянето на този финанcов 
отчет, cа предcтавени по-долу.  

Финанcовият отчет е изготвен при cпазване на принципите за оценяване на вcички видове 
активи, паcиви, приходи и разходи, cъглаcно МCФО. Базите за оценка са оповестени 
подробно по-нататък в счетоводната политика към финансовия отчет.  

Следва да се отбележи, че при изготвянето на представения финансов отчет са 
използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки че те са базирани на информация, 
предоставена на ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет, реалните 
резултати могат да се различават от направените оценки и допускания.  
 

4.2. Представяне на финансовия отчет 

Финанcовият отчет е предcтавен в cъответcтвие c МCC 1 „Предcтавяне на финанcови 
отчети” (ревизиран 2007 г.). Дружеството прие да представя отчета за всеобхватния доход 
в единен отчет. 
 
В отчета за финанcовото cъcтояние cе предcтавят два cравнителни периода, когато 
Дружеството:  
а) прилага cчетоводна политика ретроcпективно;  
б) преизчиcлява ретроcпективно позиции във финанcовия отчет; или 
в) преклаcифицира позиции във финанcовия отчет. 

През 2012 г. Дружеството представя два сравнителни периода поради корекция на грешка 
от 2011 г., свързана с признаване на приходи от компенсация на несправедливата 
финансова тежест от задължението за извършване на универсалната пощенска услуга. За 
повече информация относно корекцията и направените презичисления, вижте пояснение 
5. 

4.3. Операции в чуждестранна валута 

Операциите в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута по обменния 
курс, приложим в деня на извършване на сделката. Парични активи и пасиви, 
деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута по 
заключителния курс в деня на изготвяне на отчета за финансовото състояние. Печалба 
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или загуба от курсови разлики, произтичащи от парични позиции, е разликата между 
амортизираната стойност във функционална валута в началото на периода, коригирана с 
ефективната лихва и плащанията през периода и амортизираната стойност в 
чуждестранна валута превалутирана по курса в края на периода.  

Непарични активи и пасиви деноминирани в чуждестранни валути, които се отчитат по 
справедлива стойност, се превръщат във функционалната валута по курса на датата, към 
която е определена справедливата стойност. Курсови разлики, възникващи от 
превалутирането във функционалната валута се отчитат в печалби и загуби, освен 
разлики, възникващи от превалутирането във функционалната валута на капиталови 
инструменти на разположение за продажба, или отговарящи на условията хеджинги на 
паричен поток, които се признават в друг всеобхватен доход. 

От 1997 година обменният курс на Българския лев (BGN) е фиксиран към германската 
марка, а в последствие към еврото (EUR). Обменният курс е BGN 1.95583 / EUR 1. 
 

4.4. Финансови инструменти 

4.4.1.  Недеривативни финансови активи 

 
Дружеството първоначално признава заеми и вземания и депозити на датата, на която те 
са възникнали. Всички други финансови активи (включително активи отчитани по 
справедлива стойност в печалби и загуби) се признават първоначално на тяхната дата на 
търгуване, на която Дружеството е станало страна по договорните условия на 
инструмента.  

Дружеството отписва финансов актив, когато договорните права за паричните потоци от 
актива са погасени, или Дружеството прехвърли правата за получаване на договорените 
парични потоци от финансовия актив в сделка, според която значителна част от всички 
рискове и изгоди от собствеността на финансовия актив са прехвърлени. Всяко участие в 
прехвърлен финансов актив, който е създаден или задържан от Дружеството се признава 
като отделен актив или пасив.  

Финансови активи и пасиви се нетират и нетната стойност се представя в отчета за 
финансово състояние тогава и само тогава, когато Дружеството има правно основание да 
нетира сумите и има намерение или да урежда на нетна база или да реализира актива и да 
уреди пасива едновременно.  

Дружеството има следните не-деривативни финансови активи: заеми и вземания, и 
финансови активи на разположение за продажба. 
 

4.4.2.  Кредити и вземания 

 
Кредитите и вземанията са финансови активи с фиксирани или определяеми плащания, 
които не са котирани на активен пазар. Такива активи се признават първоначално по 
справедлива стойност плюс всички пряко съотносими разходи по сделката. След 
първоначално признаване заеми и вземания се оценяват по амортизирана стойност, като 
се използва метода на ефективния лихвен процент, намалена със загуби от обезценка. 
Пари и парични еквиваленти включват парични наличности и депозити на виждане с 
първоначален матуритет от три месеца или по-малко. Банковите овърдрафти, които са 
платими при поискване и формират неразделна част от управлението на паричните 



Български пощи ЕАД  
Финансов отчет 
31 декември 2012 г. 
 

 

наличности на Дружеството, се включват като компонент на пари и парични еквиваленти 
за целите на изготвянето на отчета за паричните потоци. 
 

4.4.3.  Финансови активи на разположение за продажба 

Финансови активи на разположение за продажба са не-деривативни финансови активи 
които са предназначени като такива на разположение за продажба и не са класифицирани 
в никоя от предходните категории. Инвестиции на Дружеството в капитала на други 
дружества (под 20%) се класифицират като финансови активи на разположение за 
продажба. След първоначално признаване те се оценяват по историческа стойност тъй 
като не се търгуват на активен пазар. 

4.4.4. Недеривативни финансови пасиви 

Дружеството първоначално признава издадени дългови ценни книги и подчинени 
задължения на датата на която са възникнали. Всички други финансови пасиви 
(включително такива определени като отчитани по справедлива стойност в печалби и 
загуби) се признават първоначално на тяхната дата на търгуване, на която Дружеството е 
станало страна по договорните условия на инструмента. Дружеството отписва финансов 
пасив когато неговите договорни задължения са изпълнение или са отменени или не са 
валидни повече. Финансови активи и пасиви се нетират и нетната стойност се представя в 
отчета за финансово състояние тогава и само тогава, когато Дружеството има правно 
основание да нетира сумите и има намерение или да урежда на нетна база или да 
реализира актива и да уреди пасива едновременно. Дружеството има следните не-
деривативни финансови пасиви: заеми, банков овърдрафт, и търговски и други 
задължения. Такива финансови пасиви се признават първоначално по справедлива 
стойност плюс всички пряко свързани разходи по сделката. След първоначално 
признаване тези финансови пасиви се оценяват по амортизирана стойност, като се 
използва метода на ефективния лихвен процент. 
 

4.5. Имоти, машини и съоръжения 

Имотите, машините и съоръженията се отчитат по цена на придобиване, намалена с 
натрупаната амортизация и натрупани загуби от обезценка.  Активите също така съдържат 
преоценки по коефициентния способ, извършвани за периода 1992 – 2001 година въз 
основа на действащото тогава законодателство, при което е формиран преоценъчен 
резерв. Резултатът от преоценките извършени до края на 2001 година е отразен във 
финансовия отчет като преоценъчен резерв. Когато преоценените активи се продадат или 
отписват, сумите включени в преоценъчния резерв се рекласифицират в 
неразпределената печалба / натрупана загуба. 

Цената на придобиване включва покупната цена, включително мита и невъзстановими 
данъци върху покупката, както и всички други разходи, пряко отнасящи се до привеждане 
на актива до местоположение и състояние необходими за неговата експлоатация по 
начина предвиден от ръководството. Стойността на активите придобити по стопански 
начин включва направените разходи за материали, директно вложен труд и съответната 
пропорционална част от непреките производствени разходи; разходите пряко отнасящи 
се до привеждане на актива до местоположение и състояние необходими за неговата 
експлоатация; първоначална приблизителна оценка на разходите за демонтаж и 
преместване  на актива и за възстановяване на площадката, на която е разположен актива и 
капитализирани разходи за лихви. Закупен софтуер, без който е невъзможно 
функционирането на закупено оборудване, се капитализира като част от това оборудване.  
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Когато в имотите, машините и съоръженията се съдържат компоненти с различна 
продължителност на полезен живот, те се отчитат отделно. 

Ръководството на Дружеството е възприело политика на капитализиране на активи и в 
случай, че тяхната цена на придобиване е еквивалентна на, или надвишава ниво на 
същественост в размер на 500 лева. 
 
Възникнали последващи разходи, за да се подмени част от актив от имотите, машините, 
съоръженията и оборудването, се капитализират в съответния актив, само когато е 
вероятно предприятието да получи в бъдеще икономически ползи, свързани с тази част 
от актива и разходите могат да бъдат оценени надеждно. Балансовата стойност на 
подменената част се отписва. Разходиза ежедневно обслужване на активите се признават в 
печалби и загуби като разход в момента на възникването. 
 
Амортизацията се начислява в печалби и загуби на база линейния метод въз основа на 
очаквания срок на полезен живот на имотите, машините, съоръженията и оборудването, 
които се отчитат отделно, тъй като това отразява очаквания начин на консумиране на 
бъдещите икономически ползи от актива. Амортизация на придобити активи при 
условията на финансов лизинг се начислява за по-късия измежду срока на договора и 
техния полезен живот, освен в случаите когато е почти сигурно придобиването на 
собствеността върху тях до края на срока на договора. Земята не се амортизира. 
 

Очакваните срокове на полезен живот са както следва: 
• сгради  25 години 
• съоръжения и оборудване  25 години 
• машини  3 години 
• леки автомобили  4 години 
• други транспортни средства  10 години 
• стопански инвентар  7 години 
• компютри  2 години 
Методите на амортизация, полезния живот и остатъчните стойности, в случай че не са 
несъществени, се преразглеждат към всяка дата на изготвяне на финансов отчет. 
 

4.6. Нематериални активи 

 
Нематериалните активи придобити от Дружеството и имащи ограничен срок на 
използване, се отчитат по цена на придобиване намалена с натрупаната амортизация и 
натрупани загуби от обезценка.   

Ръководството на Дружеството е възприело политика на капитализиране на нематериални 
активи в случай, че тяхната цена на придобиване е еквивалентна на, или надвишава ниво 
на същественост в размер на 500 лева.   
 
Разходите свързани с поддръжката на нематериални активи се капитализират само когато 
се увеличава бъдещата икономическа изгода от актива.  Всички останали разходи се 
признават като разход в печалби и загуби в момента на тяхното възникване. 
 
Амортизацията се начислява в печалби и загуби на база линейния метод въз основа на 
очаквания срок на полезен живот на нематериалните активи, тъй като това отразява 
очаквания начин на консумиране на бъдещите икономически ползи от актива.  
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Очакваните срокове на полезен живот са както следва: 
• софтуер 2 години и 7 години 

• лицензи и права на ползване 7 години 
• търговски марки                        7 години. 
 

Лизинговите договори, по силата на които на Дружеството се прехвърлят всички значими 
рискове и изгоди от собствеността, се класифицират като финансов лизинг. При 
първоначално признаване наетите активи се отчитат по по-ниската от справедлива 
стойност и настояща стойност на минималните лизингови плащания. След първоначално 
признаване, активът се отчита според счетоводната политика, приложима за съответния 
актив. Различни от тези лизингови договори са договори за оперативен лизинг.  Наетите 
активи не се признават в отчета за финансовото състояние на Дружеството. 
 

4.7. Материални запаси 

 
Материалните запаси се отчитат по по-ниската от тяхната себестойност и нетна 
реализуема стойност. Себестойността на материалните запаси се отчита на принципа на 
средно претеглена цена за материали и незавършено производство. В случая на 
произведена продукция, себестойността също така включва разходи за труд, социални 
осигуровки и разходи за амортизация. Тези разходи се разпределят върху продукцията на 
базата на нормален производствен капацитет.  

Нетната реализируема стойност представлява предполагаемата продажна цена в 
нормалния ход на стопанската дейност, намалена с приблизително оценените разходи по 
завършване на производствения цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на 
продажбата. 
 

4.8. Пари и парични еквиваленти 

Парите и паричните еквиваленти се състоят от наличните пари в брой, парични средства 
по банкови сметки, безсрочни депозити и депозити до 3 месеца. 

 

4.9. Собствен капитал, резерви и плащания на дивиденти 

Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на емитираните 
акции. 

Допълнителният капитал и резерви включват общи резерви, други резерви и 
преоценъчни резерви (вижте пояснение 14). 

Натрупаната загуба включва текущия финансов резултат и натрупаните печалби и 
непокрити загуби от минали години.  

Задълженията за плащане на дивиденти на акционерите се включват на ред „Задължения 
към свързани лица” в отчета за финансовото състояние, когато дивидентите са одобрени 
за разпределение от общото събрание на акционерите преди края на отчетния период. 

Всички транзакции със собствениците на Дружеството са представени отделно в отчета за 
собствения капитал. 
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4.10. Обезценка 

4.11. Нетекущи активи и пасиви, класифицирани като държани за продажба и 
преустановени дейности 

Когато Дружеството възнамерява да продаде нетекущ актив или група активи (група за 
освобождаване) и ако продажбата е много вероятно да бъде осъществена в 12-месечен 
срок, активът или групата за освобождаване се класифицират като държани за продажба и 
се представят отделно в отчета за финансовото състояние. 

Пасиви се класифицират като държани за продажба и се представят като такива в отчета 
за финансовото състояние, само ако са директно свързани с групата за освобождаване. 

Активи, класифицирани като държани за продажба, се оценяват по по-ниската от тяхната 
балансова стойност непосредствено след тяхното определяне като държани за продажба и 
тяхната справедлива стойност, намалена с разходите по продажбата им. Активите, 
класифицирани като държани за продажба, не подлежат на амортизация след тяхното 
класифициране като държани за продажба. 

 

4.11.1.  Финансови активи (включително вземания) 

Финансов актив, който не се отчита по справедлива стойност в печалби и загуби, се 
преразглежда към всяка отчетна дата, за да се прецени дали не съществуват признаци за 
обезценка. Един финансов актив се счита за обезценен в случай, че има обективни 
доказателства за едно или повече събития имащи негативен ефект върху очакваните 
бъдещи парични потоци от този актив и този ефект може да бъде надеждно оцененен. 
 
Обективно доказателство, че финансов актив (включително капиталови ценни книги) е 
обезценен, може да включва неизпълнение или просрочие от длъжника, 
преструктуриране на дължимата сума за Дружеството при условия, които Дружеството не 
би разглеждало при други обстоятелства, индикации, че длъжникът или емитентът ще 
изпадне в несъстоятелност, липсата на активен пазар за дадена ценна книга. В 
допълнение, за инвестиция в капиталова ценна книга значителен или продължителен 
спад в справедливата стойност под нейната цена на придобиване е обективно 
доказателство за обезценка. 

Вземанията се тестват за обезценка по отделно, когато са просрочени към датата на 
финансовия отчет или когато съществуват обективни доказателства, че контрагентът няма 
да изпълни задълженията си. Загубата от обезценка на търговските вземания се представя 
в отчета за всеобхватния доход на ред „Други разходи”. 
 
Загубата от обезценка за финансов актив, отчитан по амортизирана стойност, се 
изчислява като разликата между неговата отчетна стойност и настоящата стойност на 
очакваните бъдещи парични потоци, дисконтирани с оригиналния ефективен лихвен 
процент. Загуба от обезценка се признава в печалби и загуби и се отразява в корективна 
сметка намаляваща вземанията. Когато последващо събитие намалява загубата от 
обезценка, това намаление се отразява през печалби и загуби. 
 
Загуба от обезценка по отношение на финансов актив на разположение за продажба се 
отразява като се трансферира в печалба и загуба натрупаната загуба, призната преди това в 
друг всеобхватен доход, и представена в резерва от справедлива стойност в собствения 
капитал. Кумулативната загуба, която се прехвърля от друг всеобхватен доход и се 
признава в печалби и загуби е разликата между цена на придобиване, нетно от 



Български пощи ЕАД  
Финансов отчет 
31 декември 2012 г. 
 

 

изплащания на главница и амортизация, и текущата справедлива стойност, намалена с 
загуба от обезценка призната преди това в печалби и загуби. Промени в обезценката, 
дължащи се на стойността във времето, се отразяват като част от лихвения приход. 
 
Ако в последващ период, справедливата стойност на обезценена дългова ценна книга на 
разположение за продажба се увеличи, и увеличението може обективно да бъде свързано 
със събитие, настъпило след признаването на загубата от обезценка в печалбата или 
загубата, тогава загубата от обезценка се възстановява обратно, като сумата се признава в 
печалбата или загубата. Въпреки това, всяко последващо възстановяване на справедливата 
стойност на обезценена капиталова ценна книга на разположение за продажба, се 
признава в друг всеобхватен доход. 
 

4.11.2.  Нефинансови активи 

Отчетните стойности на нефинансовите активи на Дружеството, материални запаси и 
отсрочени данъчни активи, се преглеждат към всяка отчетна дата с цел да се определи 
дали има признаци за обезценка. В случай, че съществуват такива признаци, се прави 
приблизителна оценка на възстановимата стойност на актива. За нематериални активи с 
неопределен полезен живот, или които още не са готови за употреба, възстановимата 
стойност се определя на всяка година по едно и също време. 
 
Възстановимата стойност на актив или на обект, генериращ парични потоци (ОГПП), е 
по-високата от неговата стойност в употреба и справедливата му стойност, намалена с 
разхода по продажба. При оценката на стойността в употреба, бъдещите парични потоци 
се дисконтират до сегашната им стойност, като се прилага дисконтов процент преди 
данъци, отразяващ текущите оценки за пазара, цената на парите във времето и 
специфичния за актива риск. За актив, който не генерира самостоятелно парични 
постъпления, възстановимата стойност се определя за групата активи, генерираща 
парични постъпления, към която той принадлежи. 
 
Корпоративните активи на Дружеството не генерират отделни парични потоци. Ако има 
индикации, че корпоративен актив може да е обезценен се определя възстановимата 
стойност за ОГПП, към който корпоративния актив принадлежи 
 
Загуба от обезценка се признава винаги в случай, че балансовата стойност на един актив 
или ОГПП, част от която е той, превишава неговата възстановима стойност. 
 
Загуби от обезценка се признават в печалби и загуби. Загуби от обезценка признати за 
ОГПП се разпределят така, че да намалят отчетните стойноти на активите в обекта 
пропорционално. 
 
Загуба от обезценка, призната в предходни периоди, се проверява на всяка отчетна дата за 
индикации, че загубата е намалена или вече не съществува. Загуба от обезценка се 
възстановява обратно, ако е имало промяна в приблизителните оценки, използвани за 
определяне на възстановимата стойност. Загуба от обезценка се възстановява само до 
такава степен, че балансовата стойност на актива не надвишава балансовата стойност, 
която би била определена, след приспадане на амортизация, ако загуба от обезценка не е 
била признавана. 

Нетекущи активи, или групи за изваждане от употреба, съставени от активите и пасивите, 
чиято стойност се очаква да бъде възстановена основно чрез продажба, а не чрез 
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продължаваща употреба, са класифицирани като държани за продажба. Непосредствено 
преди класифициране като държани за продажба, активите или компонентите на група за 
изваждане от употреба, се оценяват в съответствие със счетоводните политики на 
Дружеството. След това обикновено активите, или групата за изваждане от употреба, се 
оценяват по по-ниската от тяхната балансова стойност и справедливата стойност, 
намалена с разходите за продажба. 
 

4.11.3.  Нетекущи активи държани за продажба 

 
Всяка загуба от обезценка на група за изваждане от употреба се разпределя към активите и 
пасивите на пропорционална основа, с изключението че загуба не се разпределя за 
материалните запаси, финансови активи, отсрочени данъчни активи и инвестиционни 
имоти, които продължават да се отчитат в съответствие със счетоводните политики на 
Дружеството. Загуби от обезценка при първоначално класифициране като държани за 
продажба и последващи печалби или загуби от преоценка, се признават в печалби и 
загуби. Печалбите не се признават на стойност по-голяма от кумулативната загуба от 
обезценка. 

4.12. Доходи на персонала  

4.12.1. Планове с дефинирани вноски 

План с дефинирани вноски е план за доходи след напускане, според който дружество 
плаща вноски на друго лице и няма никакви правни или конструктивни задължения да 
плаща допълнителни суми след това. Правителството на България носи отговорността за 
осигуряването на пенсии по планове за дефинирани вноски. Разходите по ангажимента на 
Дружеството да превежда вноски по плановете за дефинирани вноски, се признават в 
печалби и загуби текущо. 

4.12.2. Планове с дефинирани доходи 

План с дефинирани доходи е план за доходи след напускане, различен от план с 
дефинирани вноски. Нетното задължение на Дружеството за планове с дефинирани 
доходи се изчислява като се прогнозира сумата на бъдещите доходи, които служителите са 
придобили в замяна на своите услуги в текущия и предходни периоди; и този доход се 
дисконтира, за да се определи неговата настояща стойност.  

Дружеството има задължение за изплащане на доход при напускане на тези свои 
служители, които се пенсионират в съответствие с изискванията на чл. 222, § 3 от Кодекса 
на Труда (КТ) в България, както и в съответствие с колективния трудов договор за периода 
на неговото действие.  

Съобразно разпоредбите на КТ, при прекратяване на трудовия договор на служител 
придобил право на пенсия, работодателят му изплаща обезщетение в размер на две 
месечни брутни работни заплати. В случай, че работникът или служителят има натрупан 
стаж от 10 и повече години към датата на пенсиониране, обезщетението е в размер на 
шест месечни брутни работни заплати. В допълнение, съгласно изискванията на 
колективния трудов договор, при прекратяване на трудов договор на служител при 
пенсиониране Дружеството е задължено да изплати обезщетение в размер от 2 до 9 бутни 
работни заплати, съобразно стажа на съответния служител.  

Към датата на отчета ръководството оценява приблизителния размер на потенциалните 
разходи за всички служители на база на доклад, изготвен от актюер чрез използването на 
метода на прогнозните кредитни единици. В пояснение 15 е оповестена сумата на 
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начисленото задължение, както и основните допускания, на базата на които е извършена 
оценката му. 
Дружеството признава всички актюерски печалби и загуби възникващи от плана за 
дефинирани доходи в разходи за персонала в печалби и загуби. 

4.12.3. Доходи при прекратяване 

Доходи при прекратяване се признават като разход, когато Дружеството се е ангажирало 
ясно, без реална възможност за отказ, с официален подробен план, с който или да 
прекрати работни отношения преди нормалната дата на пенсиониране, или да предостави 
обезщетения при прекратяване, в резултат на предложение, направено за насърчаване на 
доброволното напускане. Доходи при прекратяване за доброволно напускане са признати 
като разход, ако Дружеството е отправило официално предложение за доброволно 
прекратяване, и е вероятно, че офертата ще бъде приета, а броят на приелите може да се 
оцени надеждно. Ако обезщетения се дължат за повече от 12 месеца след края на отчетния 
период, те се дисконтират до тяхната настояща стойност. 

 

4.12.4. Краткосрочни доходи на наети лица 

Задължения за краткосрочните доходи на наети лица се оценяват на недисконтирана база 
и са отчетени като разход когато свързаните с тях услуги се предоставят. Пасив се 
признава за сумата която се очаква да бъде изплатена по краткосрочен бонус в пари или 
планове за разпределение на печалбата, ако Дружеството има правно или конструктивно 
задължение да заплати тази сума като резултат от минали услуги, предоставени от 
служител, и задължението може да се оцени надеждно. Дружеството признава като 
задължение недисконтираната сума на оценените разходи по платен годишен отпуск, 
очаквани да бъдат заплатени на служителите в замяна на труда им за изминалия отчетен 
период. 
 

4.13. Провизии 

Провизия се признава в случаите, когато Дружеството в резултат от минали събития има 
правно или конструктивно задължение, което е надеждно измеримо, и е вероятно 
погасяването му да се осъществи за сметка на изходящ поток от икономически ползи. 
Провизиите се определят чрез дисконтиране на очаквани бъдещи парични потоци с 
лихвен процент преди данъци, който отразява текущата пазарна стойност на парите във 
времето и рисковете, специфични за задължението. Олихвяването на дисконтираната 
стойност се признава като финансов разход. 
 
Провизиите за гаранции се признават, когато свързаните с тях продукти или услуги са 
продадени. Провизиите се базират на исторически данни за гаранциите и на претегляне 
на всички възможни случаи с вероятностите те да се случат. 
 
Провизията за разходи по преструктуриране се признава, когато Дружеството има 
одобрен подробен формален план за преструктуриране и преструктурирането е 
започнало, или е обявено публично. Бъдещи оперативни разходи не се провизират. 
 
Провизия за обременяващи договори се признава, когато очакваните ползи за 
Дружеството от договора са по-ниски от неизбежните разходи за изпълнение на 
задълженията по договора. Тази провизия се оценява по настоящата стойност на по-
ниското от очакваните разходи за прекратяване на договора и очакваните нетни разходи 
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за продължаване на договора. Преди установяване на провизията, Дружеството признава 
загуба от обезценка на активи, свързани с този договор. 

4.14. Приходи  

4.14.1. Приходи от услуги  

Приход от пощенски услуги се признава в печалби и загуби за периода, когато те са 
предоставени, в случаи когато резултатът от предоставената услуга може да бъде надеждно 
оценен, например когато услугата има фиксирана цена. Това е резултат от съгласието 
между двете страни. Приход не се признава, ако съществува значителна несигурност 
относно дължимото възнаграждение, свързаните разходи или възможно връщане на 
услуга. 

Счетоводното отчитане на приходите, получени в резултат от обичайната дейност на 
Дружеството – извършване на пощенски услуги, се осъществява чрез номенклатура от 
счетоводни сметки, структурирани съгласно изискванията на Закона за пощенските 
услуги. 

Приходите от предоставени пощенски услуги на чуждестранни пощенски компании се 
признават на база на взаимно признати двустранни протоколи за извършени услуги 
съгласно практиката на Всемирния пощенски съюз и се осчетоводяват в периода, за който 
се отнасят. Доставката и транспорта на международни писма, колети и експресна поща се 
придружават от съответната международна документация. Поради значителното забавяне 
на финално одобрените взаимно признати двустранни протоколи за извършени услуги 
съгласно практиката на Всемирния пощенски съюз, начислените от Дружеството приходи 
и разходи предоставени/получени пощенски услуги на/от чуждестранни пощенски 
компании могат значително да се различават от финално одобрените и платени суми. 

При абонаментни продажби възнаграждението се получава предварително. Приходите се 
признават в текущия период пропорционално на възникналите разходи за извършване на 
услугата. Останалата част от прихода се отлага за бъдещи периоди. Признаването на 
прихода става през периода, в който се извършва услугата. 
При размяна на непарични активи или услуги като приход се отчита справедливата 
стойност на заменения актив. 

4.14.2. Продажба на стоки и готова продукция  

Приходите от продажбата на стоки и готова продукция, в хода на нормалната дейност, се 
признават по справедливата стойност на полученото, или което се очаква да се получи 
възнаграждение, намалено с върнатите стоки, отстъпки или рабати. Приход от продажба 
на стоки се признава в момента, когато съществените рискове от собствеността се 
прехвърлят към купувача, получаването на възнаграждението е вероятно, свързаните 
разходи и възможните връщания на стоки могат да се определят надеждно, няма 
продължаващо участие на ръководството в управлението на стоките, и сумата на прихода 
може да се измери надеждно. Ако е вероятно, че ще бъдат дадени отстъпки и тяхната 
стойност може да бъде надеждно измерена, тогава отстъпките се признават като 
намаление на приходите, когато се признават приходите. Прехвърлянето на рисковете и 
изгодите варира според конкретните условия на договора за продажба.  
Приходите от продажби на стоки на консигнация се признават, след като стоките бъдат 
продадени от консигнанта на трети лица. 
 

4.14.3. Приходи от комисиони  

Когато Дружеството действа в качеството си на агент, а не на принципал по дадена 
транзакция, признатият приход е нетната сума на комисионната получена от Дружеството. 
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4.14.4. Приходи от наеми  

 
Приходите от наеми от части от сгради (помещения) се признават в печалби и загуби по 
линеен метод за периода на наема. Получени допълнителни плащания се признават като 
неделима част от общия приход от наем за периода на наема. 

4.14.5. Приходи от финансиране 

Първоначално финансиранията се отчитат като приходи за бъдещи периоди 
(финансиране) когато има значителна сигурност, че Дружеството ще получи 
финансирането, и ще изпълни условията при които то е отпуснато. Финансиране, целящо 
да обезщети Дружеството за текущо възникнали разходи се признава като приход в същия 
период, в който са възникнали разходите. Финансиране, целящо да компенсира 
Дружеството за направени разходи по придобиване на активи, се признава като приход от 
финансиране пропорционално на начислената за периода амортизация на активите, 
придобити с полученото финансиране.   

Български пощи ЕАД има право да получава компенсация на несправедливата финансова 
тежест от извършване на универсалната пощенска услуга съгласно Закона за пощенските 
услуги и Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 
2008 г. за изменение на Директива 97/67/ЕО. Процедурата за получаване на 
финансирането е описана в чл. 29 и 29а на Закона за пощенските услуги и Методика за 
изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга, приета 
с ПМС № 199 от 11.07.2011 г., обн. ДВ. бр.55 от 19 юли 2011 г. 

Финансиране, получено под формата на компенсация на несправедливата финансова 
тежест от извършване на универсалната пощенска услуга съгласно Закона за пощенските 
услуги и Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 
2008 г. за изменение на Директива 97/67/ЕО, се признава като приход на систематична 
база в същия период в който са възникнали нетните разходи на база на Методика за 
изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга, приета 
с ПМС № 199 от 11.07.2011 г., обн. ДВ. бр.55 от 19 юли 2011 г. През 2011 г. приходът от 
финансиране е 22 750 хил.лв., а през 2012 г. поради съображенията описани в пояснение 
4.20.1. Дружеството не е в състояние да определи надеждно размера на компенсацията и 
няма сигурност относно получаването й. 

4.14.6. Печалба или загуба от преустановени дейности 

Преустановена дейност е компонент на Дружеството, който или е освободен, или е 
класифициран като държан за продажба, и:  

• представлява определен вид основна дейност или обхваща дейности от определена 
географска област;  

• е част от отделен съгласуван план за продажба на даден вид основна дейност или на 
дейности от определена географска област; или 

• представлява дъщерно предприятие, придобито с цел последваща продажба. 

Печалбата или загубата от преустановени дейности, както и компонентите на печалбата 
или загубата от предходни периоди, са представени като една сума в отчета за 
доходите/отчета за всеобхватния доход. 

Оповестяването на преустановените дейности от предходната година е свързано с всички 
дейности, които са били преустановени към датата на финансовия отчет за последния 
представен период. В случай че дейности, които са били представени като преустановени 
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в предходен период, бъдат подновени през текущата година, съответните оповестявания 
за предходния период биват променени. 

 

4.15. Плащания по лизингови договори 

Плащанията по оперативен лизинг се признават в печалби и загуби на база линейния 
метод за периода на лизинговия договор. Получени допълнителни плащания се 
признават в печалби и загуби като неразделна част от общите лизингови разходи през 
периода на договора. Минималните лизингови вноски по финансов лизинг се 
разпределят между финансови разходи и намаляване на неуредените задължения. 
Финансовите разходи се разпределят към всеки период за времето на лизинговия срок 
така, че да се постигне постоянен периодичен лихвен процент на остатъка от 
задължението. Условните лизингови плащания се отчитат като се ревизират минималните 
лизингови плащания за остатъчния срок на лизинга, когато корекцията по лизинга е 
потвърдена. 

При възникване на споразумението, Дружеството определя дали то е, или съдържа 
елементи на лизинг. Конкретен актив е предмет на лизинг, ако изпълнението на 
споразумението зависи от използването на този определен актив. Споразумение 
представлява предаване на правото на ползване на актива, ако споразумението предоставя 
на Дружеството правото да упражнява контрол върху използването на базовия актив.  
 
При възникване или след повторна оценка на споразумението, Дружеството разделя 
плащания и други изисквани възнаграждения от това споразумение, на такива за лизинг, и 
такива за другите елементи, въз основа на относителните им справедливи стойности. Ако 
Дружеството заключи, че за даден финансов лизинг е невъзможно да се разделят 
плащанията надеждно, актив и пасив се признават в размер, равен на справедливата 
стойност на базовия актив. След това пасивът се намалява, като плащанията се извършват, 
и вменен финансов разход върху пасива се признава като се използва диференциален 
лихвен процент на Дружеството. 
 

4.16. Разходи  

4.16.1. Оперативни разходи  

 
Оперативните разходи се начисляват в момента на тяхното възникване. 

Отсрочените разходи се отчитат както следва: 

• разходите за Униформено облекло се разсрочват в зависимост от определения срок на 
употреба съгласно Наредбата за безплатно  работно и униформено облекло. 
Униформеното облекло със срок на употреба една година се отчита на разход за 
годината в която е получено (съобразно изискванията на Наредбата). 

• разходът за рециклиране на пощенски клейма се признава на систематична база за две 
години. 

• другите видове отсрочени разходи се признават в отчета за доходи в зависимост от 
характера им и периода за който се отнасят. 
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4.17. Финансови приходи и разходи  

Финансовите приходи включват приходи от лихви по инвестирани средства и печалба от 
операции в чуждестранна валута. Приход от лихви се признава в момента на 
начисляването му по метода на ефективната лихва.  

Финансовите разходи включват разходи за лихви по заеми, разходи в резултат на 
увеличение на задължението, следствие на приближаване с един период на датата, 
определена за реализиране за провизии, и загуби от операции в чуждестранна валута. 
Разходи по заеми, които не могат да се отнесат пряко към придобиването, строителството 
или производството на отговарящ на условията актив, се признават в печалби и загуби 
като се използва метода на ефективния лихвен процент.  
Печалби и загуби от валутни курсови разлики се отчитат на нетна база. 
 

4.18. Данъци върху печалбата  

Данъкът върху печалбата за годината представлява текущи и отсрочени данъци. Данъкът 
върху печалбата се признава в печалби и загуби, с изключение на този, отнасящ се за 
статии, които са признати директно в собствения капитал, или в друг всеобхватен доход. 

Текущият данък е очакваното данъчно плащане върху облагаемата печалба за годината, 
прилагайки данъчните ставки в сила към датата на изготвяне на отчета и всички корекции 
за дължими данъци за предходни години. Отсрочените данъци се изчисляват чрез 
балансовия метод върху временните разлики между сумата на активите и пасивите, 
използвана за целите на изготвянето на финансовия отчет, и сумата използвана за 
данъчни цели.  

Отсрочен данък не се признава за временни разлики oт първоначално признаване на 
активи и пасиви при сделка не засягаща печалби и загуби, нито за счетоводни, нито за 
данъчни цели.  

Сумата на отсрочените данъци се базира на очакването те да се реализират или 
приспаднат, използвайки приложимите към датата на отчета данъчни ставки. 
Отсрочените данъчни активи и пасиви се нетират ако има правно основание за нетиране 
на текущи данъчни активи и пасиви или тези данъчни активи и пасиви ще се реализират 
едновременно. 

Актив по отсрочени данъци се начислява само до размера, до който е възможно бъдеща 
облагаема печалба да бъде налична при условие, че неизползваните данъчни загуби и 
кредити могат да бъдат използвани. Отсрочените данъчни активи се преглеждат към всяка 
отчетна дата и се намаляват доколкото не е вероятно повече бъдеща изгода да бъде 
реализирана. 
 

4.19. Отчитане по сегменти 

Ръководството на Дружеството определя един оперативен сегмент, който включва 
изграждане, използване и поддържане на националната пощенска мрежа, предоставяне на 
вътрешни и международни пощенски услуги, парично-преводна и разплащателна дейност 
и отпечатване и разпространение на пощенски марки. 

 

4.20. Значими преценки на ръководството при прилагане на счетоводната  
политика 

Значимите преценки на ръководството при прилагането на счетоводните политики на 
Дружеството, които оказват най-съществено влияние върху финансовите отчети, са 
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описани по-долу. Основните източници на несигурност при използването на 
приблизителните счетоводни оценки са описани в пояснение 4.21. 

Изготвянето на финансовия отчет в съответствие с МСФО изисква ръководството да 
прави преценки, приблизителни оценки и допускания, които влияят на прилагането на 
счетоводните политики и на отчетените суми на активите, пасивите, приходите и 
разходите. Реалният резултат може да бъде различен от тези приблизителни оценки.  

Очакванията и основните допускания се преразглеждат текущо. Преразглеждането на 
счетоводните оценки се признава в периода, в който оценката е преразгледана, когато 
преразглеждането засяга само този период, или в периода на преразглеждането и бъдещи 
периоди ако преразглеждането оказва влияние и на бъдещите периоди.  

Информация за значителни позиции, които са засегнати от оценки на несигурността и 
критични допускания при прилагане на счетоводните политики, които имат най-
значителен ефект върху сумите признати в финансовия отчет, се съдържа в пояснение  
4.20.1, както и следните пояснения: 

• пояснение 17 – Обезщетения при пенсиониране 
• пояснение 30 – Условни задължения. 
 

4.20.1.        Значими преценки на ръководството при определяне на прихода от 
компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на 
универсалната пощенска услуга 

 

Дружеството определя размера на прихода от компенсиране на несправедливата 
финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга въз основа на 
изискванията описани в Закона за пощенските услуги и Методиката за изчисляване на 
нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга, приета с ПМС № 199 
от 11.07.2011 г., обн. ДВ. бр.55 от 19 юли 2011 г. Съгласно чл. 29а от ЗПУ 
кандидатстването за компенсация и определянето на размера й става, чрез прилагане на 
конкретни изчисления, съгласно Методиката и за предходната финансова година. На база 
прогнози Дружеството е определило, че компенсацията за текушата година 2012 г. се 
очаква да бъде в размер на 11 650 хил. лв. Въпреки че Дружеството изпълнява условията 
свързани с компенсацията, то не е признало приход от финансиране за 2012 г., защото 
липсва надеждност в какъв размер ще бъде компенсацията за 2012 г. поради следните 
събития и обстоятелства:  

• На 21.02.2013 г. регулаторният орган КРС публикува за обществено обсъждане 
проект на нова Методика за изичсляване на нетните разходи от извършване на 
универсалната пощенска услуга, в която се изменят цялостната концепция и 
правилата за изчисляване на нетните разходи спрямо действащата методика. На 
28.02.2013 г. Български пощи ЕАД е подало намерение за кандидастване за 
компенсация за 2012 г. съгласно действащата методика и нормативни изисквания. 
При липса на сигурност и надеждност каква методика да приложи, Дружеството не 
може да определи точен размер на компенсацията за 2012 г..  
 

• Въпреки че има публикувано Решение на КРС No 2224/19.12.2012 г. и 
Дружеството е спазило изискванията на Закона за пощенските услуги и 
приложимата Методика за изчисляване на компенсацията за несправедливата 
финансова тежест от извършване на УПУ за 2011 г., в Закона за държавния бюджет 
за 2013 г. и  ПМС No 1 от 09.01.2013 г., Приложение No 5 към чл. 9 за 
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изпълнението му, за Български пощи ЕАД е включена субсидия от централния 
бюджет за 2013 г. само в размер на 2 млн.лв. Дружеството очаква, че пълният 
размер на финансирането за 2011 г. ще бъде получен, но счита че поради липсата 
на плащане от централния бъджет на Правителството на Република България в 
срок и в пълен размер към настоящия момент, е твърде рано и несигурно да 
признава приход от финансиране за 2012 г. поради принципа на предпазливост и 
МСС 20 „Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени 
отдържавата, и оповестяване на държавна помощ“, които изискват да е налице 
приемлива гаранция, че финансирането ще бъде получено. 
 

• В Писмо изх. No 11-00-28 / 18.01.2013 г. на Комисия за регулиране на 
съобщенията Дружеството е уведомено от регулаторния орган, че Европейската 
комисия е представила коментари, забележки и препоръки по отношение на 
съществуващата Методика, както и че КРС е извършила съответните изчисления 
на компенсацията определена за Български пощи ЕАД с Решение на КРС No 
2224/19.12.2012 г. съобразно забележките и коментарите на ЕК и е представила 
изчисленията в Министерство на финансите и Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията с Писмо на КРС с изх. No 03-07-
201/07.01.2013 г. Ръководството на Български пощи ЕАД няма допълнителна 
информация за преизчисленията, извършени от КРС и затова не може да 
определи как забележките и коментарите на ЕК и преизчисленията на КРС биха се 
отразили върху размера на компенсацията за текущия период 2012 г., която по 
прогнозни данни е 11 650 хил.лв., ако регулаторният орган ги вземе предвид при 
определяне на компенсацията за 2012 г. Дружеството не очаква КРС да промени 
вече одобрената компенсация за 2011 г. в пълен размер от 22 750 хил.лв., защото 
преизчисленията, направени от КРС не са съобразени с действащата Методика 
приета с ПМС № 199 от 11.07.2011 г., не са проверени от независим одитор и вече 
има влезнало в сила Решение на КРС No 2224/19.12.2012 г. при спазване на 
изискванията включени в Закона за пощенските услуги. 
 
 

4.21. Несигурност на счетоводните приблизителни оценки 

 

При изготвянето на финансовия отчет ръководството прави редица предположения, 
оценки и допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и 
разходи. 

Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките и 
допусканията на ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително 
оценените резултати. 

Информация относно съществените предположения, оценки и допускания, които оказват 
най-значително влияние върху признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и 
разходи е представена по-долу. 

 

4.21.1. Приходи и разходи, вземания и задължения свързани с чуждестранните 
пощи. 

Информация за несигурност в допусканията и оценките, за които има значителен риск да 
доведат до съществени корекции в следващата финансова година, е включена в пояснение 
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4.14.1, което обяснява политиката за приходи и разходи, вземания и задължения свързани 
с чуждестранните пощи. 

 

4.21.2. Обезценка 

 

За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден актив 
или единица, генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност, която 
е по-високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден 
актив, и неговата стойност в употреба. За да определи стойността в употреба, 
ръководството на Дружеството изчислява очакваните бъдещи парични потоци за всяка 
единица, генерираща парични потоци, и определя подходящия дисконтов фактор с цел 
калкулиране на настоящата стойност на тези парични потоци (вж. пояснение 4.10). При 
изчисляване на очакваните бъдещи парични потоци ръководството прави предположения 
относно бъдещите брутни печалби. Тези предположения са свързани с бъдещи събития и 
обстоятелства. Действителните резултати могат да се различават и да наложат значителни 
корекции в активите на Дружеството през следващата отчетна година. 

В повечето случаи при определянето на приложимия дисконтов фактор се прави оценка 
на подходящите корекции във връзка с пазарния риск и рисковите фактори, които са 
специфични за отделните активи. 

 

4.21.3. Полезен живот на амортизируеми активи 

 

Ръководството преразглежда полезния живот на амортизируемите активи в края на всеки 
отчетен период. 

Към 31 декември 2012 г. ръководството определя полезния живот на активите, който 
представлява очакваният срок на ползване на активите от Дружеството. Преносните 
стойности на активите са анализирани в пояснения 6 и 7. Действителният полезен живот 
може да се различава от направената оценка поради техническо и морално изхабяване, 
предимно на софтуерни продукти и компютърно оборудване. 

5. Ефект от корекция на грешки от предходни периоди 
 

Български пощи ЕАД има право да получава компенсация на несправедливата финансова 
тежест от извършване на универсалната пощенска услуга съгласно Закона за пощенските 
услуги и Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 
2008 г. за изменение на Директива 97/67/ЕО. Процедурата за получаване на 
финансирането е описана в чл. 29 и 29а на Закона за пощенските услуги и Методика за 
изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга, приета 
с ПМС № 199 от 11.07.2011 г., обн. ДВ. бр.55 от 19 юли 2011 г. 
 
Във връзка с нормативната база описана по-горе Дружеството е депозирало пред 
регулаторния орган Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) намерение за 
кандидастване за компенсация за 2011 г. на 01.03.2012 г. На 30.03.2012 г. Български поши 
ЕАД е предало поискана допълнителна информация до КРС по подаденото намерение за 
кандидатстване за компенсация. На 30.04.2012 г. Дружеството е получило положително 
решение от КРС за намерението за кандидатстване.  До 31.05.2012 г. Български поши 
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ЕАД е подало заявление за компенсиране на несправедливата финансова тежест, която е 
изчислена съгласно гореописаната методика и одобреното намерение за кандидатстване, 
която е в размер на 22 750 хил.лв.  
 
На 10.12.2012 г. с приключил независимия одит, назначен от КРС по отделно за:    

• резултатите от Системата за разпределение на приходите и разходите на Български 
пощи ЕАД за 2011 г.,  

• оценка на съотвветсвието между изчислените нетни разходи от извършване на 
универсална пощенска услуга за 2011 г. и Методиката за изчисляване на нетните 
разходи от извършване на универсалната пощенска услуга. 

Проверките на одитора са завършили с утвърдителни доклади.  
 
На 19.12.2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията издава Решение No 2224 / 
19.12.2012 г., с което приема, че общият размер на нетните разходи от 22 750 хил.лв. за 
2011 г. , определен от Български пощи ЕАД съгласно Методиката за изчисляване на 
нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга, приета с ПМС No 199 
от 11.07.2011 г. представлява несправедлива финансова тежест от извършването на 
универсалната пощенска услуга и определя размер на компенсацията от 22 750 хил.лв. 
дължима на Български пощи ЕАД за предоставяне на универсалната пощенска услуга 
през 2011 г.  
 
Не е необходимо уведомяване или разрешаване от страна на Европейската комисия за 
сумата на компенсацията в размер на 22 750 хил.лв., защото тя е под 15 млн. евро на 
година съгласно чл. 1 и чл. 2 на Решение на ЕК от 20 декември 2011 година относно 
прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, 
предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ 
икономически интерес. 
Съгласно Закона за държавния бюджет за 2013 г. и ПМС No 1 от 09.01.2013 г., 
Приложение No 5 към чл. 9 за изпълнението му, за Български пощи ЕАД е включена 
субсидия от централния бюджет за 2013 г. в размер на 2 млн.лв.  
 
Във връзка с гореописаните събития през 2012 г., които са настъпили след датата на 
публикуването на финансовия отчет за 2011 г., за Дружеството е възникнало основание за 
начисляване на приходи от финансиране за сумата на компенсацията 22 750 хил.лв., които 
се отнасят до текущите му разходи за 2011 г. и поради тази причина се е наложило 
преизичисление на финансовия резултат на Дружеството за 2011 г. за спазване на МСС 20 
и счетоводната политика на Дружеството относно признаване на приходи от 
финансиране (вижте пояснение 4.14.5).  Корекцията на грешка е довела до увеличаване на 
приходите от финансиране с 22 750 хил.лв. за 2011 г. и увеличаване на нетната печалба за 
2011 г. до 11 242 хил.лв. В резултат на преизчислението основният доход на акция за    
2011 г. е увеличен от загуба на 1 акция в размер на -1.95 лв. на доход от 1 акция в размер на 
2.38 лв. 
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Отчет за финансовото състояние за 2011 г.  
 

  
2011 Преизчисление 2011 

Преизчислен 
  ‘000 лв. ‘000 лв.  ‘000 лв. 
Активи       

Имоти, машини и съоръжения 59 902                           -  59 902  

Нематериални активи 6 268                           -  6 268  

Дългосрочни финансови активи  53                           -   53  

Отсрочени данъчни активи  2 277                  (2 277)  -  

Общо нетекущи активи 68 500                  (2 277) 66 223  

        

Материални запаси 4 320                           -  4 320  

Търговски и други вземания 19 736                  22 750  42 486  

Предплатени разходи  273                           -   273  

Пари и парични еквиваленти 20 312                           -  20 312  

Общо текущи активи 44 641                  22 750  67 391  

Активи, класифицирани като държани за продажба  687     687  

Общо активи  113 828                  20 473   134 301  

        

Собствен капитал       

Акционерен капитал 4 722                           -  4 722  

Допълнителен капитал и резерви 33 637                           -  33 637  

Натрупана загуба (12 604)                 20 454  7 850  

Общо собствен капитал 25 755                  20 454  46 209  

        

Пасиви       

Финансови пасиви – дългосрочна част 29 329                           -  29 329  

Обезщетения при пенсиониране 8 372                           -  8 372  

Финансиране  1 833                           -  1 833  

Отсрочени данъчни пасиви  -                         19   19  

Общо нетекущи пасиви 39 534                         19  39 553  

        

Финансови пасиви – краткосрочна част 6 305                           -  6 305  

Финансиране и приходи за бъдещи периоди 1 507                           -  1 507  

Търговскии други задължения 39 872                           -  39 872  

Обезщетения при пенсиониране  855                           -   855  

Общо текущи пасиви 48 539                           -  48 539  

Общо пасиви 88 073                         19  88 092  

Общо собствен капитал и пасиви   113 828                  20 473   134 301  

 

5.1 Преизчисление на неразпеределената печалба /(натрупаната загуба) за 2011 г. 
 
 ‘000 лв.

Увеличение на други приходи в резултат на  признаване на приходи 
от финансиране  за 2011 г. 22 750

Разход за данък в резултат на данъчни временни разлики от 
намаление на натрупани данъчни загуби от текущата и педходни 
години  (2 296)
Общ ефект – увеличение на неразпределената печалба 20 454
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5.2 Признаване на ефектите в активите за 2011 г. 
 

 ‘000 лв.

Увеличение на търговски и други вземания към 1 януари 2012 г. 22 750
Намаление на отсрочени данъчни активи (2 277)

Общ ефект – увеличение на активите 20 473
 
5.3 Признаване на ефектите в пасивите за 2011 г. 
 

 ‘000 лв.

Признаване на отсрочен данъчен пасив към 1 януари 2012 г. 19
Общ ефект – увеличение на пасивите 19

  

6.  Имоти, машини и съоръжения  

 

За годината  
към 31 декември 2012 г.  

Земя и 
сгради 

Съоръжения, 
машини и  

оборудване 

Транспортни 
средства 

Стопански 
инвентар  

В процес на 
изграждане 

Общо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност       
Салдо към 1 януари 2012 г. 53 953  30 820  19 546  5 420  6 692  116 431  
Новопридобити активи 184  662  -  45  272  1 163  
Прехвърлени активи -  -  -  1  (1) -  
Прекласифицирани от активи 
държани за продажба 1 398 - - - 

                     
18  1 416 

Отписани активи (14)  (213) (588) (37) -  (852) 
Салдо към 31.12.2012 г. 55 521  

 
 31 269  18 958  5 429  6 981  118 158  

       
Амортизация       
Салдо към 1 януари 2012 г.  (15 629)  (23 418)  (13 719)  (3 763)  -   (56 529) 
Амортизация за годината  (1 931)  (1 586)  (2 546)  (444)  -   (6 507) 
Прекласифицирани от активи 
държани за продажба  (757)  -   -   -   -  (757)  
Отписани активи  15   213   582   34   -   844  
Салдо към 31.12.2012 г.  (18 302)  (24 791)  (15 683)  (4 173)  -   (62 949) 
       
Балансова стойност към  
31 декември 2012г.   37 219     6 478     3 275     1 256     6 981     55 209    

 
 

За годината  
към 31 декември 2011 г.  

Земя и 
сгради 

Съоръжения, 
машини и  
оборудване 

Транспортни 
средства 

Стопански 
инвентар  

В процес на 
изграждане 

Общо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност       
Салдо към 1 януари 2011 г.  54 419  30 140  21 442   5 274   7 818  119 093  
Новопридобити активи 42   259   73   210   548  1 132  
Прехвърлени активи  1 005   623  -   2  (1 630)  -  
Прекласифицирани като активи 
държани за продажба  (1 438) -  -  -   (18) (1 456) 
Отписани активи (75) (202) (1 969)  (66)  (26) (2 338) 
Салдо към 31.12.2011 г.  53 953   30 820  19 546   5 420   6 692  116 431  
       
Амортизация       
Салдо към 1 януари 2011 г. (14 577)  (21 493)  (11 778) (3 338) -  (51 186) 
Амортизация за годината  (1 910)  (2 183) (2 861)  (447) -  (7 401) 
Прекласифицирани като активи 
държани за продажба 769  -  -  -  -   769  
Отписани активи 89   258   920   22  -  1 289  
Салдо към 31.12.2011 г.  (15 629)  (23 418)  (13 719) (3 763) -  (56 529) 
             
Балансова стойност към  
31 декември 2011 г.   38 324  7 402   5 827  1 657   6 692   59 902  
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За годината  
към 31 декември 2010 г.  

Земя и 
сгради 

Съоръжения, 
машини и  

оборудване 

Транспортни 
средства 

Стопански 
инвентар  

В процес на 
изграждане 

Общо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност       
Салдо към 1 януари 2010 г.  53 805  29 997  18 163   5 064   8 113   115 142  
Новопридобити активи  63  50   4 504   246   881   5 744  
Прехвърлени активи   721   244    -     -   (965)   -  
Отписани активи  (170) (151) (1 225)   (36) (211) (1 793) 
Салдо към 31.12.2010 г.  54 419  30 140  21 442   5 274    7 818    119 093  
       
Амортизация       
Салдо към 1 януари 2010 г. (12 811)   (18 755)   (10 526) (2 995)   -     (45 087) 
Амортизация за годината  (1 927)  (2 884) (2 467) (378)   -   (7 656) 
Отписани активи   161   146   1 215  35    -    1 557  
Салдо към 31.12.2010 г.   (14 577)   (21 493)   (11 778) (3 338)   -    (51 186) 
       
Балансова стойност към  
31 декември 2010г.   39 842    8 647   9 664    1 936    7 818  67 907  

 
Към 31 декември 2012 г. Дружеството е предоставило като залог по облигационен заем 
активи с балансова стойност 21 969 хил.лв., включващи земя с балансова стойност              
3 164 хил.лв., сгради с  балансова стойност 8 377 хил.лв. и оборудване на сортировъчния 
център с балансова стойност 10 428 хил.лв. 
 

Към 31 декември 2011 г. Дружеството е предоставило като залог по облигационен заем 
активи с балансова стойност 26 191 хил.лв., включващи земя с балансова стойност 3 164 
хил.лв., сгради с  балансова стойност 10 699 хил.лв. и оборудване на сортировъчния 
център с балансова стойност 12 328 хил.лв. 
 

Към 31 декември 2010 г. Дружеството е предоставило като залог по получен банков заем 
от Уникредит Булбанк АД следните дълготрайни материални активи с балансова 
стойност: Учебен Център “Липите” Банкя – 75 хил. лева; Учебен Център Априлци –        
55 хил. лева; Поземлен имот “Враждебна” – 1 600 хил. лева; Сграда разпределителен 
център “Враждебна” – балансова стойност 8 760 хил. лева. 
 
Активи без документи за собственост 
 

Към 31 декември 2012 г. Дружеството не притежава документи за собственост върху имоти 
с обща балансова стойност 802 хил. лева (2011 г.: 760  хил. лева, 2010 г.: 790 хил.лв.).  
 
Активи, които не се използват в дейността на дружеството 

В отчета за финансовото състояние са отчетени имоти, машини и съоръжения,  с 
балансова стойност 6 056 хил.лв. (2011 г.: 5 719 хил. лева; 2010 г.: 5 727 хил.лв.), които не 
са били използвани в оперативната дейност през последните няколко финансови години, 
за които Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е 
било уведомено. 

Активи в процес на изграждане 
 2012 2011 2010 
 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
    
ЦРП  1 897    1 897  1 897  
Гараж Горубляне  2 309    2 309  2 309  
Пощенска станция Черноморец  1 093    1093  486  
Газификация пощенски станции     198    198  128  
Обекти поделения  1 484    1195 2 998  
 6 981  6 692   7 818  
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7. Нематериални активи 

За годината към 31 декември 2012 г. 
Патенти, лицензи и 

търговски марки 
Софтуер Други  Общо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност     
Салдо към 1 януари 2012 г.   61  11 308    844   12 213  

Новопридобити активи  -     372   -     372  

Отписани активи  -    ( 7)  ( 1)  ( 8) 

Салдо към 31 декември 2012 г.   61   11 673    843   12 577  

     
Амортизация     
Салдо към 1 януари 2012 г.  ( 42)  (5 202)  ( 701)  (5 945) 

Амортизация  ( 6)  (1 221)  ( 29)  (1 256) 

Отписани активи  -     7    1    8  

Салдо към 31 декември 2021 г.  ( 48)  (6 416)  ( 729)  (7 193) 

     

Балансова стойност към 31 декември 2012 г.   13   5 257    114   5 384  

 
 
За годината към 31 декември 2011г. 

 
Патенти, лицензи и 

търговски марки 

 
Софтуер 

 
Други  

 
Общо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност     
Салдо към 1 януари 2011 г. 69  10 973   740   11 782  
Новопридобити активи -   328   125  453  
Трансфер  (8)  8  - -  
Отписани активи -   (1)  (21)  (22) 
Салдо към 31 декември 2011 г. 61   11 308   844   12 213  
     
Амортизация    -  
Салдо към 1 януари 2011 г.  (50)  (4 134)  (721)  (4 905) 
Амортизация  (5)  (1 060)  (16)  (1 081) 
Трансфер -  (10)  10  -  
Отписани активи 13   2   26  41  
Салдо към 31 декември 2011 г. (42) (5 202) (701) (5 945) 
     

Балансова стойност към 31 декември 2011 г. 19   6 106  143   6 268  

 
 

За годината към 31 декември 2010 г. Патенти, лицензи и 
търговски марки 

Софтуер Други  Общо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност     
Салдо към 1 януари 2010 г. 69 10 952 759  11 780  
Новопридобити активи - 21 - 21  
Отписани активи -  -   (19) (19) 
Салдо към 31 декември 2010 г.  69  10 973   740  11 782  
     
Амортизация     
Салдо към 1 януари 2010 г. (41) (3 027)  (706) (3 774) 
Амортизация ( 9) (1 107)  ( 34) (1 150) 
Отписани активи -  -   19  19  
Салдо към 31 декември 2010 г. (50) (4 134) ( 721)  (4 905) 
     
Балансова стойност към 31 декември 2010 г.  19  6 839  19   6 877  
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Най-значими нематериални активи на дружеството към 31 декември 2012 г., включени в 
групата на „софтуер” са както следва: информационна система с балансова стойност         
1 710 хил. лв.; софтуер за сортиране на писма с балансова стойност в размер на 1 106 хил. 
лв., система за входящо четене на писма с балансова стойност в размер на 810 хил. лв., 
софтуер за визуализация с балансова стойност в размер на 637 хил. лв.   
 

8. Дългосрочни финансови активи  

 

Дружеството притежава 1.17% от капитала на Българско пенсионно-осигурително 
дружество АД и класифицира инвестицията си в категорията на финансовите активи на 
разположение за продажба. 

 2012 2011 2010 
 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
    
Участие в Българско пенсионно-осигурително 
дружество АД (1.17% от капитала) 53 53 53 
Балансова стойност 53 53 53 

 

Финансовите активи на разположение за продажба са номинирани в български лева и не 
се търгуват на публична фондова борса, поради което справедливата им стойност не може 
да бъде определена въз основа на котирани цени към датата на финансовия отчет. 

 

9. Отсрочени данъчни активи 

 

Отсрочени данъчни активи (пасиви) 

1 януари 
2012 

Признати в 
печалбата или 

загубата 

31 декември 
2012 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 

    

Имоти, машини и съоръжения и нематериални активи (1 350) 231 (1 119) 

Търговски и други вземания 169 21 190 

Пенсионни и други задължения към персонала 1 016 17 1 033 

Неизползвани данъчни загуби                  146 921 1 067 

 (19) 1 190 1 171 

Признати като:    

Отсрочени данъчни активи 1 331  2 290 

Отсрочени данъчни пасиви (1 350)  (1 119) 

Нетно отсрочени данъчни активи (19)  1 171 
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Отсрочените данъци за сравнителния период 2011 г. могат да бъдат обобщени, както 
следва: 

Отсрочени данъчни активи (пасиви) 
 

1 януари 
2011 

 
‘000 лв. 

Признати в 
печалбата или 

загубата 
‘000 лв. 

31 декември 
2011 

 
‘000 лв. 

    

    

Имоти, машини и съоръжения и нематериални активи (1 226)  (124)  (1 350) 

Търговски и други вземания  186   (17) 169  

Пенсионни и други задължения към персонала 1 649   (633)  1 016  

Неизползвани данъчни загуби  930  (784)   146  

 1 539   (1 558)  (19)  

Признати като:    

Отсрочени данъчни активи 2 765    1 331  

Отсрочени данъчни пасиви (1 226)   (1 350) 

Нетно отсрочени данъчни активи 1 539   (19) 

10. Материални запаси 

 2012 2011 2010 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 

    

Материали 2 610   2 576   2 809  

Продукция 48  111    60  

Стоки 1 557   1 628   1 758  

Незавършено производство -  5   -  

 4 215   4 320   4 627  

Към 31.12.2012 г. не е отразявана обезценка на материални запаси. При извършения 
преглед са установени обездвижени материалните запаси на стойност на 359 хил. лв.  
(2011 г. 171 хил.лв.; 2010 г.: 168 хил. лева). Към датата на отчета няма материални запаси, 
заложени като обезпечения. 

11. Търговски и други вземания 

 2012 2011 2010 
 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
    
Вземания от клиенти и доставчици 21 689 15 842  20 972  

Обезценка на вземания от клиенти (429)  (414) (645) 

Вземания за компенсиране на несправедливата 
финансова тежест 

22 750 22 750 - 

Съдебни и присъдени вземания 1 272 1 268  1 280  

Обезценка на съдебни и присъдени вземания (1 238) (1 083) (653) 

Данък върху печалбата за възстановяване -  1  2 055  

Други вземания 2 711 4 315   895  

Обезценка на други вземания (230)  (193) (375) 

 46 525 42 486 23 529  
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12. Пари и парични еквиваленти 

 2012 2011 2010 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
    
Парични средства в каса 8 066 4 892   3 545  
Парични средства на път 1 393  814   1 021  
Парични средства в банки 14 524 14 472   13 228  
Пари и парични еквиваленти в отчета за 
паричните потоци 24 322 20 312   17 944  
    
Блокирани парични средства 339 134 150  
Общо пари и парични еквиваленти    

 

Към 31 декември 2012 г. Дружеството има блокирани парични средства в разер на 339 хил. 
лв.(2011 г.: 134 хил. лв., 2010 г.: 150 хил.лв.), които включват предимно гаранции по 
изпълнение на договори, по които дружеството е страна. 

 

13. Активи, класифицирани като държани за продажба 

 
Активите, класифицирани като държани за продажба, включват земи и сгради, за които в 
края на 2011 г. е взето решение, съгласувано с принципала на дружеството, Министерство 
на транспорта, информационните технологии и съобщенията  за тяхната продажба. Няма 
пасиви, свързани с тях. От тези активи през 2012 година са продадени земи с балансова 
стойност 19 хил. лв. и сгради с балансова стойност 9 хил. лв. Имотите, които не са 
продадени през 2012 са прекласифицирани обратно в имоти, машини и съоръжения в 
групата "Земи и сгради" поради липсата на надеждна оценка за вероятността за 
скорошната им продажба.  
 
Активите, класифицирани като държани за продажба могат да бъдат представени за     
2012 г. и 2011 г. както следва: 
 

        

  Земи Сгради Обшо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 

    

Салдо към 31 декември 2010 г.  -   -   -  

Прекласифицирани от Имоти, машини и съоръжения  162   525   687  

Салдо към 31 декември 2011 г.  162   525   687  

Продадени  (19)  (9)  (28) 

Прекласифицирани към Имоти, машини и съоръжения  (143)  (516)  (659) 
Салдо към 31 декември 2012 г.  -   -   -  
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14.     Собствен капитал  
14.1.    Акционерен капитал 

 

Към 31 декември 2012 година акционерният капитал на Дружеството включва 4,722,000 
броя обикновени акции (2011 г.: 4,722,000, 2010 г.: 4,722,000). Всички акции са с номинал 
от 1 лев. 

 

  2012 2011 2010 
 Брой 

акции 
Брой 

акции 
Брой 

акции 
     

Издадени към 1 януари 4 722 000 4 722 000 4 722 000 
Издадени към 31 декември – напълно изплатени 4 722 000 4 722 000 4 722 000 

 

Към 31 декември 2012 г. всички акции са собственост на Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията. 

 

 31 декември 31 декември 31 декември 31 декември 31 декември 31 декември 
 2012 2012 2011 2011 2010 2010 
 Брой акции % Брой акции % Брой акции % 
       
МТИТС 4 722 000 100 4 722 000 100 4 722 000 100 

 
14.2. Общи резерви 

 

Съгласно Търговския закон Дружеството е длъжно да поддържа към всеки един момент 
законови резерви в размер не по-малък от 10% от акционерния капитал. Към 31 декември 
2012 г. законовите резерви са в размер на 760 хил. лв. (2011 г.: 760 хил. лв., 2010 г.: 760 хил. 
лв.). 

 
14.3. Други резерви 

 

Към 31 декември 2012 г. други резерви са в размер на 26 705 хил. лв. (2011 г.:                     
26 703 хил.лв., 2010 г.: 26 526 хил.лв.). Тези резерви са предмет на разпределение съгласно 
разпоредбите на Търговския Закон и Устава на Дружеството. Останалите резерви се 
състоят от неразпределена печалба от предходни години, както и от преоценки на активи 
на “Български Пощи” ЕАД, извършени към 31 декември 1997 г.   

 
14.4. Преоценъчни резерви 

 
Преоценъчните резерви са формирани от преоценка на имоти, машини и съоръжения и 
към 31 декември 2012 г. са в размер на 6 173 хил. лв. (2011 г.: 6 174 хил. лв.,                     
2010 г.: 6 262 хил. лв.) след приспадане на отсрочените данъчни пасиви. 
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Преоценъчният резерв, формиран от преоценката на имоти, машини и съоръжения, не се 
разпределя за дивиденти до изписване на съответния преоценен актив.  

Като преоценъчен резерв в отчета на Дружеството са представени резултатите от 
ревалоризацията на стойността на дълготрайни активи от 1998 до 2001 година, направени 
съгласно действащото законодателство до края на 2001 година. Първоначалният ефект от 
отсрочените данъци върху преоценъчния резерв е признат директно в този резерв. 
Всички последващи изменения на отсрочените данъци върху преоценъчния резерв се 
признават в печалби и загуби. 

 

15. Финансови пасиви 

 
Финансовите пасиви на Дружеството включват заеми и задължения по финансов лизинг.  

Към 31.12.2012 г. Дружеството е емитент на облигации, които са приети за търговия на 
БФБ – София АД с борсов код: 0BP1 и е страна по договор за банков овърдрафт и един 
финансов лизинг. 

 

 Текущи   Нетекущи 

 
31 декември 

2012 
31 декември 

2011 
31 декември 

2010 
 

31 декември 
2012 

31 декември 
2011 

31 декември 
2010 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв.  ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Финансови пасиви, отчитани 
по амортизирана стойност: 

    -   

 Облигационен заем  7 230   -   -   22 032  29 262   -  
 Дължими лихви по 
облигационен заем, отчетени 
по метода на ефективния 
лихвен процент 38  261  -  - - - 
Финансов лизинг 67  179  16 115   - 67   -  
Овърдрафт от 
Райфайзенбанк ЕАД  5 865  5 865   7 820   -  -   -  
Обезпечен заем от 
Уникредит Булбанк АД  -   -   5 895   -  -   -  

Общо балансова стойност 
 13 200  6 305  29 830   22 032  29 329  -  

 

15.1.    Облигационен заем 

 
На 08.02.2011 г. Български пощи ЕАД емитира емисия корпоративни облигации (ISIN 
код BG2100003115) при следните условия:  

• размер на сключения облигационен заем: 15 000 000 (петнадесет милиона) евро;  

• брой на облигациите: 15 000 (петнадесет хиляди);  

• номинална и емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;  

• вид на облигациите: корпоративни, обикновени, лихвоносни, поименни, 
безналични, регистрирани при Централен депозитар АД, свободно прехвърляеми, 
неконвертируеми, обезпечени;  

• срочност: 60 (шестдесет) месеца;  

• дата на падеж на главница: 08.02.2016 г.;  

• плаващ купон в размер на 3М Euribor + 3.63% годишно;  

• периодичност на купонните плащания: на три месеца.  
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• погашението на главницата ще се извършва на 12 (дванадесет) равни вноски в 
размер на 1 250 000 евро, след изтичане на гратисния период за първите 24 месеца от 
датата на емисията.  

• Във връзка с облигационния заем Дружеството е учредило договорна ипотека, 
съгласно Нотариален акт 143 от 09.02.2011 г., върху земи и сгради в гр. София. 
 
Съгласно условията на облигационния заем Български пощи ЕАД следва да спазва 
следните финансови показатели: 

• Дълг/EBITDA ≤ 4:1 за първите 24 месеца; 

• EBITDA/Обслужване на дълга ≥ 1,1:1; 

• Капиталови разходи ≤ 4 000 хил.лв. за първите 24 месеца и ≤ 3 000 хил.лв. за 
следващите 36 месеца, като допълнителни капиталови разходи могат да бъдат 
осъществени след предварително съгласие на общото събрание на облигационерите 
при доказване на тяхната икономическа ефективност; 

 
Съгласно условията на облигационния заем, ако дружеството допусне нарушение на един 
или повече от финансовите показатели по облигационната емисия и същите не са 
приведени в рамките на определените нива в срок от три месеца от констатиране на 
нарушението, заемът става незабавно и предсрочно изискуем.  
 
Съгласно проведено общо събрание на облигационерите на 22.05.2012 г. е решено да 
отпадне изискването за спазване от страна на емитента Български пощи ЕАД на двата 
финансови показателя: „Дълг/EBITDA – максимално допустима стойност на 
съотношението е 4:1” и „EBITDA/Обслужване на дълга минимално допустима стойност на 
съотношението е 1.1:1” за срок до 31.03.2013 г., като неспазването на предварително 
заложените им в Проспекта на емисията, стойности до 31.03.2013 г. да не се счита за 
случай на неизпълнение по облигационния заем. Повишен е купонът по емисията с 
0.25%: от 3 м. EURIBOR + 363 б.т. на 3 м. EURIBOR + 388 б.т., считано от 23.05.212 г. до 
датата на привеждане на тези два финансови показатели в рамките на заложените в 
проспекта стойности.    

 

Към 31 декември 2012 г. финансовите показатели свързани с облигационния заем са както 
следва: 

• Дълг/EBITDA е в размер на минус 7.06  

• EBITDA/Обслужване на дълга е минус 2.57 и  

• капиталови разходи в размер на 1 263 хил.лв.  
 
Въпреки неспазването на два от горепосочените финансови показатели (Дълг/EBITDA и 
EBITDA/Обслужване на дълга) Дружеството не се счита в нарушение на финансовите 
условия по емитирания облигационен заем, защото в периода от 23.05.2012 г. до 
31.03.2013 г. е освободено от спазването на тези два показателя и изпълнява останалите 
изисквания съгласно проспекта на емисията, извършвайки в срок и в пълен размер 
периодичните лихвени плащания.  
 
15.2. Овърдрафт от Райфайзенбанк 

 
На 16.12.2011 г. Дружеството е сключило договор с Райфайзенбанк за получаване на 
овърдрафт за оборотни средства до 5 867 хил.лв. (3 милиона евро). Към 31 декември     
2011 г. овърдрафтът е напълно усвоен. Дружеството е предоставило като обезпечение по 
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договора залог в полза на банката на всички свои наличности по банкови сметки в 
Райфайзенбанк. Приложимият лихвен процент, уговорен между страните е 1-месечен 
EURIBOR+4.5% годишно. Овърдрафтът е погасен на 27.02.2013 г. 
 
 
15.3. Финансов лизинг 

 

Към 31 декември 2012 г. Дружеството има един действащ договор за финансов лизинг, 
който следва да приключи през 2013 г. Балансовата стойност на активите, придобити при 
условията на финансов лизинг е 97 хил.лв. и представляват 6 автобуса включени в групата 
на транспортните средства като част от „Имоти, машини и съоръжения“.  
 

 Дължими минимални лизингови плащания 
 До 1 година От 1 до 5 години Общо 
 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
31 декември 2012 г.    
Лизингови плащания 69 - - 
Дисконтиране 2 - - 
Нетна настояща стойност 67 - - 
31 декември 2011 г.    
Лизингови плащания 195 69 264 
Дисконтиране 16 2 18 
Нетна настояща стойност 179 67 246 
31 декември 2010 г.    
Лизингови плащания 18 275 - 18 275 
Дисконтиране 2 160 - 2 160 
Нетна настояща стойност 16 115 - 16 115 
    

15.4. Оперативен лизинг като лизингополучател 
 
Дружеството има и сключени договори по оперативен лизинг, като лизингополучател.  
Сумата на бъдещите минимални лизингови плащания е както следва: 
 
    Дължими минимални лизингови плащания 
 До 1 

година 
От 1 до 5 

години 
Над 5 

години 
Общо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
     
Към 31 декември 2012 г. 883 1 326 95 2 305 
Към 31 декември 2011 г. 1 099 3 409 337 4 845 
     
Към 31 декември 2010 г.  908 2 105 121  3 134 

 
Сублизингови плащания или условни плащания по наеми не са извършени или 
получени. Приход от сублизинг не се очаква да бъде реализиран, тъй като всички активи, 
придобити по договори за оперативен лизинг, се използват само от Дружеството. 

Договорите за оперативен лизинг на Дружеството не съдържат клаузи за условен наем. 
Нито един от договорите за оперативен лизинг не съдържа опция за подновяване или 
покупка, клаузи за увеличение или ограничения относно дивиденти, по-нататъшен лизинг 
или допълнителен дълг. 
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15.5. Оперативен лизинг като лизингодател 
 
Дружеството има и сключени договори по оперативен лизинг, като лизингодател. Сумата 
на бъдещите минимални лизингови плащания е както следва: 
 
             Минимални лизингови постъпления  
 До 1 година От 1 до 5 години Над 5 

години 
Общо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
     
Към 31 декември 2012 г. 739 350 45 1 134 
Към 31 декември 2011 г.     864  811 - 1 675 
Към 31 декември 2010 г.                578   912    -          1 490    

 

16. Финансиране и приходи за бъдещи периоди 

 

Отразената в отчета за финансовото състояние дългосрочна част на финансиране в 
размер на 2 035 хил. лева представлява частта от полученото финансиране за 
придобиване на дълготрайни активи, които не са амортизирани към 31 декември 2012 г. 
(2011 г.: 1 833 хил. лв., 2010 г.: 1 712 хил. лв.) 
 

Краткосрочната част на отсроченото финансиране е равна на размера на 
амортизационните отчисления на съответните дълготрайни активи, които ще бъдат 
начислени в следващата финансова  година. 
 
 2012 2011 2010 
 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
    
Отсрочено финансиране за дълготрайни активи 2 035     1 833        1 712  
    
Отсрочено финансиране за дълготрайни активи 591          69             60  
Приходи за бъдещи периоди 1 486     1 438        1 350  
 2 077     1 507        1 410  
    
 4 112     3 340         3 122  

17. Обезщетения при пенсиониране 

 
Начислената провизия за обезщетение при пенсиониране към 31 декември 2012 г. е в 
размер на 9 541 хил. лева (31 декември 2011 г.: 9 227 хил. лева, 31 декември 2010 г.:             
9 447 хил. лева). Приблизителния размер на условните задължения към 31 декември 2012 
година и разходите за заплати на служителите за 2012 година се основават на актюерски 
доклад, при който се използвани следните параметри и предположения: 

• Норма на дисконтиране: 5% (2011: 6%); 
• Очаквано увеличение на заплатите (базирано на очакванията на ръководството за 

ръста на възнагражденията): 0% за целия срок до момента на придобиване на 
пенсионни права. Дата на пенсиониране: съгласно разпоредбите за прослужено време 
и възраст; 
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• Актюерските печалби и загуби са признати веднага и в пълен размер в печалби и 
загуби; 

 Колективният трудов договор (до 30 април 2014 г.)  е взет предвид при прогнозиране на 
бъдещи парични потоци за обезщетения при пенсиониране за служители, които ще се 
пенсионират по време на този период. 

Движенията в стойността на нетните задължения за обезщетение при пенсиониране 
признати в отчета за финансовото състояние са както следва: 

 2012 2011 2010 
 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
    
    
Настояща стойност на задълженията към 1 януари  9 227      9 447    11 818  
Изплатени обезщетения при пенсиониране (358)     (1 686)    (2 641) 
Разходи, признати в печалби и загуби (виж по-долу) 671      1 466      270  
Настояща стойност на задълженията  
към 31 декември 9 541      9 227   9 447  

     
 2012 2011 2010 
 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
    
Стойност на придобитите права през годината 601      591      588  
Лихви върху задължения 461      567      709  
Актюерска печалба / (загуба) за периода (390)      308     (1 027) 
 671       1 466      270  

  

 2012 2011 2010 
 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
    
Нетекущи задължения 8 792  8 372   8 307  
Текущи задължения  749  855   1 140  
 9 541 9 227   9 447  

 

18. Търговски и други задължения 

 2012 2011 2010 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 

    

Задължения към доставчици и клиенти 23 611 14 574  18 353  

Задължения по договори за възложителство 16 678 13 632  10 327  
Задължения във връзка с разпространение  
на вестници и списания 2 560   2 577    2 933  

Задължения към бюджета 2 733   1 921    2 548  

Задължения към персонала 2 198   2 637    3 036  
Задължения по социално осигуряване 1 479   1 558    1 662  

Други  4 582   2 973    6 433  

 53 841  39 872   45 292  
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19. Приходи от дейността 

 2012 2011 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Приходи от предоставяне на услуги:   
- универсална пощенска услуга 31 061 39 181  
- неуниверсални пощенски услуги 18 739 22 398  
- други търговски дейности 59 854 54 186  
- приходи от международни пощенски услуги 8 364  7 977  
Приходи от продажба на стоки и продукция 10 120  11 579  
 128 138  135 321  

 

20. Други приходи 

 

 

21. Разходи за персонала 

 2012 2011 

 ‘000 лв. ‘000 лв. 

   

Заплати и възнаграждения 66 264  68 859  
Разходи за социално осигуряване и надбавки 18 864  20 788  
Компенсации и обезщетения при напускане и пенсиониране 671 1 466  

 85 799   91 113  

 

22. Печалба от продажба на нетекущи активи 

 2012 2011 

 ‘000 лв. ‘000 лв. 

 
Приходи от продажба на нетекущи активи 802 1 734 
Балансова стойност на продадените нетекущи активи (33) (1 041) 

Печалба от продажбата на нетекущи активи 769       693  

 
 
 

 2012 2011 

 ‘000 лв. ‘000 лв. 

   

Приходи от финансиране на несправедливата финансова 
тежест от извършване на универсалната пощенска услуга - 22 750 
Приходи от финансиране на дълготрайни активи 380 69  
Други приходи 1 239  1 803  

 1 619 24 622  
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23. Други разходи за дейността 

 

 2012 2011 

 ‘000 лв. ‘000 лв. 

   

Разходи за командировки 782 927 

Разходи за еднократни данъци 983             -   

Разходи за униформено облекло 15 20 

Разходи за охрана на труда 141 290 

Непризнат ДДС 2 052 1730 

Други 1 238 3 418 

 5 211       6 385  

 
 
Разходите за одит на Дружеството съгласно подписани договори са 35 хил.лв. за 2012 г.           
(2011 г.: 38 хил.лв). 
 
 

24. Финансови приходи и разходи 

 

 2012 2011 

 ‘000 лв. ‘000 лв. 

   

Разходи за лихви по финансови задължения, които не се 
отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата (1 381) (1 808)  
Нетна загуба от промяна на валутните курсове (130)  (1 910)  

Финансови разходи (1 511)  (3 718)  
 
 
 

 2012 2011 

 ‘000 лв. ‘000 лв. 

   

Приходи от лихви по финансови активи, които не се  отчитат 
по справедлива стойност в печалбата или загубата 57 22 
Нетна печалба от промяна на валутните курсове -  2 166  

Приходи от дивиденти от финансов актив на разположение  
за продажба 12 8  

Други финансови приходи 2 3  

Финансови приходи 71  2 199  
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25. Приходи от данък върху дохода 

Очакваните разходи за данъци, базирани на ефективната данъчна ставка в размер на 10 % 
(2012 г.: 10 %), и действително признатите данъчни разходи в печалбата или загубата 
могат да бъдат равнени, както следва: 
 

 2012 2011 

 ‘000 лв. ‘000 лв. 

   

Загуба / печалба преди данъчно облагане (12 581) 12 800 

Данъчна ставка  10% 10% 

Очакван разход за данъци върху дохода                 -            (1 280) 

   

Увеличения на финансовия резултат за данъчни цели (9 813) (12 307)  

Намаления на финансовия резултат за данъчни цели 7 070 12 324 

Намаление на данъчни загуби от предходни периоди - 1 263 

Текущ разход за данъци върху дохода - - 

   

Отсрочени данъчни приходи:   

  Възникване и обратно проявление на временни разлики 1 190 (1 558) 

Приходи от данъци върху дохода 1 190 (1 558) 

 

26. Загуба /доход на акция на акция и дивиденти 
26.1. Загуба/доход на акция 

 
Основната загуба / доход на акция е изчислена, като за числител е използвана нетната 
загуба / печалба, подлежаща на разпределение между акционерите на Дружеството.  
 
Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основната загуба на 
акция, както и нетната загуба / печалба, подлежаща на разпределение между 
притежателите на обикновени акции, е представен, както следва: 
 
 2012 2011 

преизчислено 
   
Загуба/ печалба, подлежаща на разпределение (в лв.) (11 391 000) 11 242 000 
 
Среднопретеглен брой акции  4 722 000 4 722 000 
 
Основна загуба/доход на акция (в лв. за акция) (2.41)  2.38 
 

26.2. Дивиденти 

През 2011 г. Дружеството е платило на едноличния собственик дивиденти в размер на    
200 хил. лв. Към 31.12.2011 г. Български пощи ЕАД има задължения към едноличния 
акционер за дивиденти в размер на 157 хил.лв., които са платени през първото 
шестмесечие на 2012 г.  
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27. Категории финансови активи и пасиви   

Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Дружеството могат да бъдат 
представени в следните категории: 
 
 Пояснение 2012 2011 2010 

  ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Финансови активи     
Финансови активи на разположение за 
продажба: 

   
 

       Акции 6 53 53  53  
Кредити и вземания:     
       Търговски и други вземания 9 44 725   17 344  19 479  
 Пари и парични еквиваленти 12 24 322   20 312  17 944  
  69 047   37 656  37 423  

     

Финансови пасиви     
Финансови пасиви, отчитани по 
амортизирана стойност: 

    

Нетекущи пасиви:     
Заеми 13 22 032 29 262  -  
Задължения по финансов лизинг 13  -  67   -  
   22 032    29 329    - 

Текущи пасиви:     
Заеми 13  13 133   6 126  13 715  
Търговски и други задължения 16  23 590    31 321  37 234  
Задължения по финансов лизинг 13 67   179  18 275  
   36 790    37 626  69 224  

     

   58 822    66 955  69 224  

 
Вижте пояснение 4.4 за информация относно счетоводната политика за всяка категория 
финансови инструменти. Описание на политиката и целите за управление на риска на 
Дружеството относно финансовите инструменти е представено в пояснение 28. 

28. Рискове, свързани с финансовите инструменти 

 
Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска  
 
Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си 
инструменти. За повече информация относно финансовите активи и пасиви по категории 
на Дружеството вижте пояснение 27. Най-значимите финансови рискове, на които е 
изложено Дружеството са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск. 

Управлението на риска на Дружеството се осъществява от централната администрация на 
Дружеството в сътрудничество със съвета на директорите. Приоритет на ръководството е 
да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци. 

Най-съществените финансови рискове, на които е изложено Дружеството, са описани по-
долу. 
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28.1. Анализ на пазарния риск 

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 финансова дейност на Дружеството. 

28.2. Валутен риск 

Дружеството е изложено на валутен риск при покупки и продажби във валута, различна от 
функционалната валута на Дружеството. Тези покупки и продажби са предимно в DTS 
(разчетна единица на Международния валутен фонд) съгл. чл. 7 от Устава на ВПС. Базата 
за превръщане във функционалната валута на Дружеството е валутният курс, обявен от 
МВФ за деня, в който се извършва транзакцията. 
 
Към 31.12.2012 г. Дружеството има финансови задължения по облигационен заем,  банков 
овърдрафт и финансов лизинг  в евро. Поради факта, че българският лев е фиксиран към 
еврото в съотношение 1 евро = 1.95583 лева при условията на Валутен борд в България,  
Дружеството не е изложено на съществени валутни рискове по отношение на своите 
заеми.  
 
Дружеството не използва инструменти за хеджиране за своите вземания и задължения 
деноминирани в чуждестранна валута. 
 
Експозицията на дружеството към валутен риск е както следва: 
 
Излагане на краткосрочен риск: DTS DTS 
 2012 2011 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 

   
   
Финансови активи 5 268 9 583 
Финансови пасиви 4 931 8 756 
Нетна експозиция 337 827 

 
Следните значими валутни курсове са приложими през периода: 
 

 Среден курс за периода  Курс към датата на отчета 

 2012 2011  2012 2011 

Специални права 
на тираж (DTS) 2.31381 2.22002 

 
2.28017 2.32068 

 

28.3. Лихвен риск 

Към 31 декември 2012 г. Дружеството е изложено на риск от промяна на пазарните 
лихвени проценти във връзка със задълженията си по облигационния заем и банков 
овърдрафт, които са с променлив лихвен процент. Всички други финансови активи и 
пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти.  

Представените по-долу таблици показват чувствителността на годишния нетен финансов 
резултат след данъци и на собствения капитал към вероятна промяна на лихвените 
проценти по заемите с плаващ лихвен процент, базиран на ЕURIBOR, в размер на        
+/- 0.30 % (за 2011 г. +/- 0.20%). Тези промени се определят като вероятни въз основа на 
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наблюдения на настоящите пазарните условия. Изчисленията се базират на промяната на 
средния пазарен лихвен процент и на финансовите инструменти, държани от 
Дружеството към края на отчетния период, които са чувствителни спрямо промени на 
лихвения процент. Всички други параметри са приети за константни. 
 
 Нетен финансов резултат   Собствен капитал 
 увеличение 

на лихвения 
процент 

намаление 
на лихвения 

процент  

увеличение 
на лихвения 

процент 

намаление 
на лихвения 

процент 
      
      
Заеми (ЕURIBOR 0.30%) 
към 31 декември 2012 г.   (95) 95      (95)   95  
Заеми (ЕURIBOR 0.20%) 
към 31 декември 2011 г.   (64) 64      (64)   64 

 

28.4. Кредитен риск 

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си 
към Дружеството. Дружеството е изложена на този риск във връзка с различни финансови 
инструменти, като напр. при възникване на вземания от клиенти, депозиране на средства, 
и други. Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на 
балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период, както 
е посочено в следващата таблица: 

 2012 2011 2010 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 

    

Групи финансови активи – балансови 
стойности: 

  
 

Финансови активи на разположение за продажба 53 53  53  

Кредити и вземания:    

          Търговски и други вземания 46 525 19 736 23 529  

Пари и парични еквиваленти   24 322 20 312 17 944  

Балансова стойност 70  900 40 101   41 526  

 
Максималната кредитна експозиция към датата на отчета за търговски и други вземания на 
дружеството, по географски райони е както следва: 

 2012 2011 2010 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 

    

В страната 34 301 11 280  13 629  

Страни от еврозоната 7 414 5 663 6 216  

Страни извън еврозоната 4 810 2 793 3 684  

 46 525  19 736  23 529  

  



Български пощи ЕАД  
Финансов отчет 
31 декември 2012 г. 
 

 

Търговски и други вземания 

Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на 
отделните клиенти. Тази експозиция също така може да зависи от риск от неплащане, 
присъщ за индустрията или за вътрешния пазар, на който Дружеството оперира. 

Дружеството е реализирало приходи от услуги по договори за възложителство с 
концентрация над 46.5% от общо реализираните приходи само с един клиент – 
Националния Осигурителен Институт. Дружеството не разработва специфична кредитна 
политика, тъй като основната част от значимите клиенти при продажби на услуги с 
отсрочено плащане са големи компании, опериращи на местния пазар, както и държавни 
организации и агенции. По отношение на останалите търговскити други вземания 
Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск към нито един отделен 
контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики.  
Дружеството отчита обезценка, която представлява очакваните загуби по отношение на 
търговските и други вземания и инвестиции. 

Инвестиции 

Дружеството ограничава експозицията си на кредитен риск като инвестира само в банкови 
депозити с матуритет до 3 месеца. Инвестициите на Дружеството в малцинствени участия 
са възникнали при създаването на Дружеството и политиката на Дружеството е да не 
инвестира в допълнителни такива участия. 

Времевата структура на търговските и други вземания на дружеството към датата на отчета 
е: 

 2012 2012 2011 2011 2010 2010 

 
Брутна 

 сума 
Обезценка Брутна  

сума 
Обезценка Брутна  

сума 
Обезценка 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
 
С ненастъпил падеж 39 913   16 611   - 22 476 - 
Просрочени до 90 дни 1 705  3 091   - 882 - 
Просрочени от  90 до 180 дни 2 060    11   - 196 (25) 
Просрочени над 180 дни  4 745 (1 898) 1 713  (1 690) 1 648 (1 648) 
 48 423   21 426  (1 690) 25 202 (1 673) 

 
Промените в обезценката на търговските и другите вземания през годината са както 
следва: 
 
 2012 2011 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Обезценка на 1 януари 1 690 1 673  
Отписани несъбираеми вземания (63) (74) 
Обезценка, отчетена през годината 271   91 
Обезценка към 31 декември 1 898 1 690  

 

28.5. Ликвиден риск 

Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите 
задължения. Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно 
следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, 
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както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната 
дейност.  

Към 31 декември 2012 г. падежите на договорните задължения на Дружеството 
(съдържащи лихвени плащания, където е приложимо) са обобщени, както следва: 
 

Текущи  Нетекущи 
           

31 декември 2012 г. 
До 6 

месеца 
Между 6 и 
12 месеца 

  От 1 до 2 
години 

От 2 до 5 
години 

  ‘000 лв. ‘000 лв.   ‘000 лв.  ‘000 лв. 
            
Облигационен заем  2 434   4 834   9 766 12 266 
Овърдрафт  5 865   -     -  -  
Задължения по финансов лизинг  67   -     -  -  
Търговски и други задължения   23 590   -    -  -  

Общо  31 956   4 834     9 766  12 266  

 
В предходните отчетни периоди падежите на договорните задължения на Дружеството   
са обобщени, както следва: 
 

Текущи  Нетекущи 
           

31 декември 2011 г. 
До 6 

месеца 
Между 6 и 
12 месеца 

  От 1 до 2 
години 

От 2 до 5 
години 

  ‘000 лв. ‘000 лв.   ‘000 лв.  ‘000 лв. 
            
Облигационен заем  772  772   8 777   23 446  
Овърдрафт   -   5 865   -  - 
Задължения по финансов лизинг  98 97  69  - 
Търговски и други задължения  38 567   -  -  - 
Общо 39 437    6 734   8 846   23 446  

 
 
31 декември 2010 г. До 6 месеца 
  ‘000 лв. 
    
Обезпечени банкови заеми        5 895  
Овърдрафт        7 820  
Задължения по финансов лизинг       18 275  
Търговски и други задължения        45 811  
Общо       77 801  

 
 
 
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 към отчетната дата. 
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28.6. Оперативен риск 

Оперативен риск е рискът от преки или косвени загуби, произтичащи от широк кръг от 
причини, свързани с процесите, персонала, технологиите и инфраструктурата на 
Дружеството, както и от външни фактори, различни от кредитни, пазарни и ликвидни 
рискове, като например тези, произтичащи от правни и регулаторни изисквания и 
общоприети стандарти на корпоративно поведение. Оперативни рискове възникват от 
всички операции на Дружеството. 

Целта на Дружеството е да се управлява оперативния риск, така че да се балансира между 
избягването на финансови загуби и увреждане на репутацията на Дружеството, и 
цялостната ефективност на разходите и да се избягват процедурите за контрол, които 
ограничават инициативата и творчеството. 

Основната отговорност за разработване и прилагане на контроли за оперативния риск се 
възлага на висшето ръководство. Тази отговорност се подпомага от развитието на общи 
стандарти за Дружеството за управление на оперативния риск в следните области:  
• изисквания за подходящо разпределение на задълженията, включително и независимо 
оторизиране на сделки  
• изисквания за равняване и мониторинг на сделките  
• съответствие с регулаторните и други правни изисквания  
• документация за контрол и процедури  
• изисквания за периодична оценка на оперативните рискове и адекватността на 
контролите и процедурите за справяне с идентифицираните рискове  
• изисквания за докладване на оперативни загуби и предложените коригиращи действия  
• развитие на аварийни планове  

• обучение и професионално развитие  
• етични и бизнес стандарти  
• намаляване на риска, включително застраховка, когато това е ефективно. 
Съответствието със стандартите на Дружеството е подкрепено от програма за периодични 
прегледи, предприети от вътрешния контрол и контрол осъществяван от принципала – 
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 
Резултатите от осъществения контрол се обсъждат с управлението на бизнес звеното, към 
което се отнасят, с резюмета, представени на старшия ръководен състав на Дружеството. 
 

29. Ангажименти за придобиване на имоти, машини и съоръжения 

 
Към 31 декември 2012 г. и 2011 г.  Дружеството няма поети ангажименти за придобиване 
на имоти, машини и съоръжения. 
Към 31 декември 2010 г., Дружеството има поети ангажименти за придобиване на имоти, 
машини и съоръжения в размер на 1 282 хил. лева. 
 

30. Условни задължения 

30.1. Съдебни спорове  

В нормалния ход на дейността за Дружеството възникват съдебни спорове и искове. 
Според ръководството на Дружеството разходите, необходими за разрешаване на тези 
спорове и искове, няма да окажат съществено влияние върху финансовата позиция и 
паричните потоци в бъдещи финансови периоди.  
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30.2. Стоки и материали на консигнация от трети лица 

Към 31 декември 2012 година Дружеството отчита задбалансово стоките държани на 
консигнация в размер на 3 582 хил. лева (2011 г.: 3 344 хил. лв., 2010 г.: 3 061 хил. лв.). 
 

30.3. Активи без документи за собственост 

Към 31 декември 2012 година в отчета за финансовото състояние на Дружеството са 
отразени имоти, за които няма надлежни документи за собственост (вижте пояснение 5.1). 
В случай на обстоятелства, които налагат отписване на тези имоти от отчета на 
Дружеството или извършване на допълнителни разходи, е възможно да възникнат загуби 
в следващи отчетни периоди.  Към датата на отчета същите не могат да бъдат надеждно 
оценени. 
 

30.4. Гаранции 

Политиката на Дружеството е да дава финансови гаранции само след предварително 
одобрение от Съвета на директорите. Към 31 декември 2012 г. Дружеството е 
предоставило обезпечение на Райфайзен банк във връзка с получения овърдрафт през 
декември 2011 г (вижте пояснение 15.2) под формата на залог на наличностите си по 
всички открити свои банкови сметки в Райфайзенбанк.  
 

31. Свързани лица 

 
Свързани лица на Дружеството са едноличния собственик Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията и ключовия управленски 
персонал (Съвета на директорите, Одитния комитет и изпълнителния директор), както и 
всички предприятия от публичния сектор, които са под общ контрол на министерствата 
към Министерски съвет.   
 

31.1. Транзакции с едноличния собственик Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията 

През 2011 г. са изплатени дивиденти на стойност 200 хил.лв. и към 31 декември 2011 г. 
сумата на дължимите неплатени дивиденти е в размер на 157 хил.лв. През 2012 г. са 
изплатени останалите дивиденти в размер на 157 хил.лв.. 
 

31.2. Възнаграждение на ключовия управленски персонал 

 

 2012 2011 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 
   
Краткосрочни възнаграждения:   

Заплати 86 90 
Разходи за социални осигуровки 9 12 

Общо краткосрочни възнаграждения: 95 102 
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32. Политика и процедури за управление на капитала 

Поради специфичната дейност на Дружеството, ръководството не разработва специална 
политика за  подържане на капиталовата база, тъй като целите на дейността са с 
предимство пред гарантиране капиталовата възвръщаемост за собственика (т.е. 
Правителството).  

Български Пощи ЕАД, като акционерно дружество, е длъжно да заделя до 10% от 
печалбите за всяка година като законови резерви до достигане на минимален праг от 10% 
от регистрирания капитал, както и да поддържа собствен капитал (нетни активи) в размер 
по-голям от регистрирания акционерен капитал.  Дружеството не е предмет на други 
специфични договорни или законови капиталови изисквания, с изключение на 
изискванията за поддържане на определени финансови показатели в конкретни 
минимални или максималн норми, които са подробно описани в пояснение 15.1. 
 
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 собствениците, като определя цената на 
продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска. 

 
Дружеството наблюдава капитала на базата на съотношението на собствения капитал към 
нетния дълг. Нетният дълг се изчислява като общ дълг, намален с балансовата стойност на 
парите и паричните еквиваленти. Целта на Дружеството е да поддържа съотношението на 
капитала към общото финансиране от 1:6 до 1:4.  Дружеството управлява структурата на 
капитала и прави необходимите корекции в съответствие с промените в икономическата 
обстановка и рисковите характеристики на съответните активи. 
 
Капиталът за представените отчетни периоди може да бъде анализиран, както следва: 
 
  2012 2011 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 

      
Собствен капитал 34 828   46 209  
     
Дълг 102 717   88 092  
- Пари и парични еквиваленти (24 322)  (20 312) 
Нетен дълг 78 395   67 780  
     
Съотношение на собствен капитал към нетен дълг 1:2.25 1:1.5 

 

33. Събития след края на отчетния период 

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между 
датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване, с изключение на 
погасяване на 5 867 хил.лв. овърдрафт за оборотни средства по договор с Райфайзенбанк 
на 27.02.2013 г.   

34. Одобрение на финансовия отчет 

Финансовият отчет към 31 декември 2012 г. (включително сравнителната информация) е 
одобрен и приет от Съвета на директорите на 28.03.2013 г.  


