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1. База за изготвяне на консолидиран финансов отчет
Консолидираният финансов отчет на Групата е съставен в съответствие с
Международните стандарти за финансово отчитане, разработени и публикувани
от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския
съюз (МСФО, приети от ЕС). По смисъла на параграф 1, точка 8 от Допълнителните
разпоредби на Закона за счетоводството, приложим в България, терминът „МСФО,
приети от ЕС“ представляват Международните счетоводни стандарти (МСС), приети
в съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета.
Консолидираният финансов отчет е съставен в български лева, което е
функционалната валута на предприятието майка. Всички суми са представени в
хиляди лева (хил. лв.) (включително сравнителната информация за 2020 г.), освен
ако не е посочено друго.
2. Промени в счетоводната политика
2.1. Нови стандарти, влезли в сила от 1 януари 2021 г.
Групата е приела следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО,
издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти и одобрени от ЕС,
които са уместни и в сила за финансовите отчети на Групата за годишния период,
започващ на 1 януари 2021 г., но нямат значително влияние върху финансовите
резултати или позиции на Групата:
- МСФО 4 Застрахователни договори – отлагане на МСФО 9 в сила от 1 януари 2021
г., приет от ЕС
- МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 16 Реформа на референтния лихвен
процент – Фаза 2 в сила от 1 януари 2021 г., приета от ЕС
- МСФО 16 Лизинг: Намаление на наемите, свързани с Covid-19 след 30 юни 2021 г.,
в сила от 1 април 2021 г., приет от ЕС
2.2. Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се
прилагат от по-ранна дата от Групата
Към датата на одобрение на този консолидиран финансов отчет са публикувани
нови стандарти, изменения и разяснения към съществуващи вече стандарти, но не
са влезли в сила или не са приети от ЕС за финансовата година, започваща на 1
януари 2021 г., и не са били приложени от по-ранна дата от Групата. Ръководството
очаква всички стандарти и изменения да бъдат приети в счетоводната политика
на Групата през първия период, започващ след датата на влизането им в сила. Подолу е даден списък с промените в стандартите:
- Изменения в МСФО 3 Бизнес Комбинации, МСС 16 Имоти, машини и съоръжения,
МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи в сила от 1 януари 2022 г.,
приети от ЕС
- Годишни подобрения 2018-2020 г. в сила от 1 януари 2022 г., приети от ЕС
- Изменения в МСФО 17 Застрахователни договори в сила от 1 януари 2013 г., приет
от ЕС
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- Изменения в МСС 1 Представяне на финансовите отчети: Класификация на
пасивите като текущи и нетекущи, в сила от 1 януари 2023 г., все още не е приет от
ЕС
- Изменения на МСС 1 Представяне на финансовите отчети, МСФО Изявления за
приложение 2: Оповестяване на счетоводни политики, в сила от 1 януари 2023 г., все
още не са приети от ЕС
- Изменения в МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни
оценки и грешки: Определение на счетоводни приблизителни оценки, в сила от 1
януари 2023 г., все още не са приети от ЕС
- Изменения в МСС 12 Данъци върху дохода: Отсрочените данъци свързани с активи
и пасиви произтичащи от единични транзакции в сила от 1 януари 2023 г. все още
не са приети от ЕС
- Изменения в МСФО 17 Застрахователни договори: Първоначално прилагане на
МСФО 17 и МСФО 9 – Сравнителна информация в сила от 1 януари 2023 г., все още не
са приети от ЕС.
- Изменения в МСФО 14 „Отсрочени сметки при регулирани цени” в сила от 1 януари
2016 г., все още не са приети от ЕС
3. Счетоводна политика
3.1.

Общи положения

Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на този
консолидиран финансов отчет, са представени по-долу.
Консолидираният финансов отчет е изготвен при спазване на принципите за
оценяване на отделните видове активи, пасиви, приходи и разходи, съгласно МCФО.
Базите за оценка са оповестени подробно по-долу.
Следва да се отбележи, че при изготвянето на представения консолидиран финансов
отчет са използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки че те са базирани на
информация, предоставена на ръководството към датата на изготвяне на
консолидирания финансов отчет, реалните резултати могат да се различават от
направените оценки и допускания.
3.2.

Представяне на консолидирания финансов отчет

Консолидираният финансов отчет е представен в съответствие c МCC 1
„Представяне на финансови отчети”. Групата прие да представя консолидирания
отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход в единен отчет.
В консолидирания отчет за финансовото състояние се представят два сравнителни
периода, когато Групата прилага счетоводна политика ретроспективно,
преизчислява ретроспективно позиции в консолидирания финансов отчет или
преклаcифицира позиции в консолидирания финансов отчет и това има съществен
ефект върху информацията в консолидирания отчет за финансовото състояние към
началото на предходния период.
3.3.

База за консолидация

Във финансовия отчет на Групата са консолидирани финансовите отчети на
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предприятието майка и всички дъщерни предприятия към 31 декември 2021 г.
Дъщерни предприятия са всички предприятия, които се намират под контрола на
компанията майка. Налице е контрол, когато компанията майка е изложена на, или
има права върху, променливата възвръщаемост от своето участие в предприятието,
в което е инвестирано, и има възможност да окаже въздействие върху тази
възвръщаемост посредством своите правомощия върху предприятието, в което е
инвестирано. Всички дъщерни предприятия имат отчетен период, приключващ към
31 декември.
Всички вътрешногрупови сделки и салда се елиминират, включително
нереализираните печалби и загуби от транзакции между дружества в Групата.
Когато нереализираните загуби от вътрешногрупови продажби на активи се
елиминират, съответните активи се тестват за обезценка от гледна точка на
Групата. Сумите, представени във финансовите отчети на дъщерните предприятия
са коригирани, където е необходимо, за да се осигури съответствие със
счетоводната политика, прилагана от Групата.
Печалба или загуба и друг всеобхватен доход на дъщерни предприятия, които са
придобити или продадени през годината, се признават от датата на придобиването,
или съответно до датата на продажбата им.
Неконтролиращото участие като част от собствения капитал представлява делът от
печалбата или загубата и нетните активи на дъщерното предприятие, които не се
притежават от Групата. Общият всеобхватен доход или загуба на дъщерното
предприятие се отнася към собствениците на предприятието майка и
неконтролиращите участия на базата на техния относителен дял в собствения
капитал на дъщерното предприятие.
Ако Групата загуби контрол над дъщерното предприятие, всякаква инвестиция,
задържана в бившето дъщерно предприятие, се признава по справедлива стойност
към датата на загубата на контрол, като промяната в балансовата стойност се
отразява в печалбата или загубата. Справедливата стойност на всяка инвестиция,
задържана в бившето дъщерно предприятие към датата на загуба на контрол се
счита за справедлива стойност при първоначално признаване на финансов актив в
съответствие с МСФО 9 „Финансови инструменти“ или, където е уместно, за
себестойност при първоначално признаване на инвестиция в асоциирано или
съвместно контролирано предприятие. В допълнение всички суми, признати в друг
всеобхватен доход по отношение на това дъщерно предприятие, се отчитат на
същата база, както би било необходимо, ако Групата директно се е била освободила
от съответните активи или пасиви (напр. рекласифицирани в печалбата или
загубата или отнесени директно в неразпределената печалба съгласно
изискванията на съответния МСФО).
Печалбата или загубата от отписването на инвестиция в дъщерно предприятие
представлява разликата между i) сумата от справедливата стойност на полученото
възнаграждение и справедливата стойност на всяка задържана инвестиция в
бившето дъщерно предприятие и ii) балансовата сума на активите (включително
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репутация) и пасивите на дъщерното предприятие и всякакво неконтролиращо
участие.
3.4.

Бизнес комбинации

Всички бизнес комбинации се отчитат счетоводно по метода на покупката.
Прехвърленото възнаграждение в бизнес комбинация се оценява по справедлива
стойност, която се изчислява като сумата от справедливите стойности към датата
на придобиване на активите, прехвърлени от придобиващия, поетите от
придобиващия задължения към бившите собственици на придобиваното
предприятие и капиталовите участия, емитирани от Групата. Прехвърленото
възнаграждение включва справедливата стойност на активи или пасиви,
възникнали в резултат на възнаграждения под условие. Разходите по
придобиването се отчитат в печалбата или загубата в периода на възникването им.
Методът на покупката включва признаване на разграничимите активи и пасиви на
придобиваното предприятие, включително условните задължения, независимо
дали те са били признати във финансовите отчети на придобиваното предприятие
преди бизнес комбинацията. При първоначалното признаване активите и пасивите
на придобитото дъщерно предприятие са включени в консолидирания отчет за
финансовото състояние по тяхната справедлива стойност, която служи като база за
последващо оценяване в съответствие със счетоводната политика на Групата.
За всяка бизнес комбинация Групата оценява всяко неконтролиращо участие в
придобиваното предприятие, което представлява дял от собствения му капитал и
дава право на ликвидационен дял, или по справедлива стойност или по
пропорционален дял на неконтролиращото участие в разграничимите нетни активи
на придобиваното предприятие. Другите видове неконтролиращо участие се
оценяват по справедлива стойност или, ако е приложимо, на база, определена в друг
МСФО.
Репутацията се признава след определяне на всички разграничими нематериални
активи. Тя представлява превишението на сумата от а) справедливата стойност на
прехвърленото възнаграждение към датата на придобиване и б) размера на всяко
неконтролиращо участие в придобиваното предприятие и в) в бизнес комбинация,
постигната на етапи, справедливата стойност към датата на придобиване на
държаното преди капиталово участие на Групата в придобиваното предприятие,
над справедливата стойност на разграничимите нетни активи на придобиваното
дружество към датата на придобиване. Всяко превишение на справедливата
стойност на разграничимите нетни активи над изчислената по-горе сума се
признава в печалбата или загубата непосредствено след придобиването.
При бизнес комбинация, постигната на етапи, Групата преоценява държаното преди
капиталово участие в придобиваното предприятие по справедлива стойност към
датата на придобиване (т.е. към датата на придобиване на контрол) и признава
произтичащата печалбата или загубата, ако има такива, в печалбата или загубата.
Сумите, признати в другия всеобхватен доход от дялово участие в придобиваното
предприятие преди датата на придобиване на контрол, се признават на същата база,
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както ако Групата се е освободила директно от държаното преди капиталово
участие.
Ако първоначалното счетоводно отчитане на бизнес комбинацията не е
приключено до края на отчетния период, в който се осъществява комбинацията,
Групата отчита провизорни суми за статиите, за които отчитането не е приключило.
През периода на оценяване, който не може да надвишава една година от датата на
придобиване, Групата коригира със задна дата тези провизорни суми или признава
допълнителни активи или пасиви, за да отрази новата получена информация за
фактите и обстоятелствата, които са съществували към датата на придобиване и,
ако са били известни, щяха да повлияят на оценката на сумите, признати към тази
дата.
Всяко възнаграждение под условие, дължимо от придобиващия, се признава по
справедлива стойност към датата на придобиване и се включва като част от
прехвърленото възнаграждение в замяна на придобиваното предприятие.
Последващи промени в справедливата стойност на възнаграждението под условие,
което е класифицирано като актив или пасив, се признават в съответствие с
изискванията на МСФО 9 „Финансови инструменти“ или в печалбата или загубата
или като промяна в другия всеобхватен доход. Ако възнаграждението под условие е
класифицирано като собствен капитал, то не се преоценява до окончателното му
уреждане в собствения капитал. Промени в справедливата стойност на
възнаграждението под условие, които представляват провизорни суми през
периода на оценяване, се отразяват ретроспективно за сметка на репутацията.
3.5.

Сделки с неконтролиращи участия

Промени в дела на Групата в собствения капитал на дъщерните дружества, които не
водят до загуба на контрол, се третират като транзакции със собственици на
Групата. Отчетните стойности на дела на Групата и на неконтролиращите участия
се коригират с цел отразяването на промяната на относителния им дял в капитала
на дъщерното дружество. Всяка разлика между сумата, с която са променени
неконтролиращите участия, и справедливата стойност на полученото или платено
възнаграждение, се признава директно в собствения капитал и се отнася към
собствениците на предприятието-майка.
3.6.

Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия

Асоциирани са тези предприятия, върху които Групата е в състояние да оказва
значително влияние, но които не са нито дъщерни предприятия, нито съвместно
контролирани предприятия. Инвестициите в асоциирани предприятия се
признават първоначално по себестойност, а впоследствие се отчитат по метода на
собствения капитал. В себестойността на инвестицията се включват разходите по
нейното придобиване.
Репутация или корекции в справедливата стойност на дела на Групата в
асоциираното предприятие, се включва в стойността на инвестицията.
Всички последващи промени в размера на участието на Групата в собствения
капитал на асоциираното предприятие се признават в балансовата стойност на
6

инвестицията. Промени, дължащи се на печалбата или загубата, реализирана от
асоциираното предприятие, се отразяват в консолидирания отчет за печалбата или
загубата и другия всеобхватен доход на ред “Печалба/ (Загуба) от инвестиции,
отчитани по метода на собствения капитал”. Тези промени включват последваща
амортизация или обезценка на определената при придобиването справедлива
стойност на активи и пасиви на асоциираното предприятие.
Промените в другия всеобхватен доход на асоциираното предприятие, както и в
позиции, признати директно в собствения капитал на асоциираното предприятие,
се признават съответно в другия всеобхватен доход или в собствения капитал на
Групата. В случаите, в които делът на Групата в реализираните загуби на
асоциираното предприятие надвиши размера на участието й в асоциираното
предприятие, включително и необезпечените вземания, Групата не признава своя
дял в по-нататъшните загуби на асоциираното предприятие, освен ако Групата няма
поети договорни или фактически задължения или е извършила плащания от името
на асоциираното предприятие. Ако впоследствие асоциираното предприятие
реализира печалби, Групата признава своя дял дотолкова, доколкото делът на
печалбата надвиши натрупания дял на загубите, които не са били признати по-рано.
Нереализираните печалби и загуби от транзакции между Групата и нейните
асоциирани и съвместни предприятия се елиминират до размера на дела на Групата
в тези предприятия. Когато се елиминират нереализирани загуби от продажби на
активи, съответните активи се тестват за обезценка от гледна точка на Групата.
Сумите, отразени във финансовите отчети на асоциираните и съвместни
предприятия, са преизчислени, където е необходимо, за да се осигури съответствие
със счетоводната политика на Групата.
При загуба на значително влияние над асоциирано дружество Групата оценява и
признава всяка запазена инвестиция в него по справедлива стойност. Всяка разлика
между балансовата стойност на инвестицията в асоциираното дружество при загуба
на значителното влияние и сумата от справедливата стойност на запазеното
участие и постъпленията при отписването се признава в печалбата или загубата.
Ако дяловото участие в асоциираното дружество е намалено, но без загуба на
значително влияние, само пропорционална част от сумите, признати в другия
всеобхватен доход, се рекласифицира в печалбата или загубата.
3.7.

Сделки в чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута на
съответното дружество от Групата по официалния обменен курс към датата на
сделката (обявения фиксинг на Българска народна банка). Печалбите и загубите от
курсови разлики, които възникват при уреждането на тези сделки и
преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута към края на
отчетния период, се признават в печалбата или загубата.
Непаричните позиции, оценявани по историческа цена в чуждестранна валута, се
отчитат по обменния курс към датата на сделката (не са преоценени). Непаричните
позиции, оценявани по справедлива стойност в чуждестранна валута, се отчитат по
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обменния курс към датата, на която е определена справедливата стойност.
Функционалната валута на отделните дружества от Групата не е променяна в
рамките на отчетния период.
При консолидация всички активи и пасиви се преизчисляват в български лева по
заключителния курс към датата на консолидирания финансов отчет. Приходите и
разходите са преизчислени във валутата на представяне на Групата по средния курс
за отчетния период. Валутните курсови разлики водят до увеличение или
намаление на другия всеобхватен доход и се признават в резерва от преизчисления
в собствения капитал. При освобождаването от нетна инвестиция в чуждестранна
дейност натрупаните валутни разлики от преизчисления, признати в собствения
капитал, се рекласифицират в печалбата или загубата и се признават като част от
печалбата или загубата от продажбата. Репутацията и корекциите, свързани с
определянето на справедливи стойности към датата на придобиване, се третират
като активи и пасиви на чуждестранното предприятие и се преизчисляват в
български лева по заключителния курс.
Българският лев е фиксиран към еврото в съотношение 1 EUR = 1.95583 лв.
3.8.

Отчитане по сегменти

Ръководството определя оперативните сегменти на базата на основните продукти
и услуги, които предлага Групата.
Оперативните сегменти в групата са следните: Интелигентна еволюция на
организациите, Финансов сегмент и Системна интеграция. Всеки от тези
оперативни сегменти се управлява отделно, тъй като за всяка продуктова линия се
използват различни технологии, ресурси и маркетингови подходи. Всички сделки
между сегментите се осъществяват по цени на съответстващи сделки между
независими страни.
При отчитането по сегменти според МСФО 8 „Оперативни сегменти” Групата
прилага политика на оценяване, съответстваща на политиката на оценяване,
използвана в консолидирания финансов отчет с изключение на:
•

разходите за пенсионни възнаграждения;

•
разходите за научно-изследователска дейност относно нови стопански
дейности; и
които не се включват при определянето на оперативната печалба на оперативните
сегменти.
Освен това, активите на Групата, които не се отнасят директно към дейността на
някой от сегментите, не се разпределят по сегменти.
Информацията относно резултатите на отделните сегменти, която се преглежда
регулярно от лицата, отговорни за вземане на оперативни решения, не включва
ефектите от единични неповторяеми събития. Финансовите приходи и разходи не
се включват в резултатите на оперативните сегменти, които редовно се преглеждат
от лицата, отговорни за вземане на оперативни решения.
Не са настъпили промени в методите за оценка, използвани за определяне на
печалбата или загубата на сегментите в предходни отчетни периоди. Не се прилага
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асиметрично разпределение между сегментите.
3.9.

Приходи

Основните приходи, които Групата генерира са свързани с от продажби на услуги и
стоки, приходи от лихви, приходи от съучастия, приходи от финансиране и други
приходи.
За да определят дали и как да признаят приходи, дружествата от Групата използват
следните 5 стъпки:
1) Идентифициране на договора с клиент
2) Идентифициране на задълженията за изпълнение
3) Определяне на цената на сделката
4) Разпределение на цената на сделката към задълженията за изпълнение
5) Признаване на приходите, когато са удовлетворени задълженията за изпълнение.
Приходите се признават или в даден момент или с течение на времето, когато или
докато Групата удовлетвори задълженията за изпълнение, прехвърляйки
обещаните стоки или услуги на своите клиенти.
Групата признава като задължения по договор възнаграждение, получено по
отношение на неудовлетворени задължения за изпълнение и ги представя като
други задължения в консолидирания отчет за финансовото състояние. По същия
начин, ако Групата удовлетвори задължение за изпълнение, преди да получи
възнаграждението, то признава в консолидирания отчет за финансовото състояние
или актив по договора, или вземане, в зависимост от това дали се изисква нещо
друго освен определено време за получаване на възнаграждението.
Групата сключва и многокомпонентни сделки, обхващащи няколко продукти и
услуги, например за доставка на телекомуникационен хардуер, софтуер и
свързаното с тях/него следпродажбено обслужване.
Във всички случаи общата цена на сделката за даден договор се разпределя между
различните задължения за изпълнение въз основа на относителните
самостоятелни продажни цени на отделните продукти и услуги. Цената на сделката
по договора изключва всички суми, събрани от името и за сметка на трети страни.
3.9.1.

Приходи, които се признават с течение на времето

Хардуер и софтуер
Приходите от продажбата на хардуер и софтуер за фиксирана сума се признават,
когато Групата прехвърли контрола върху активите на клиента. Фактурите за
прехвърлени стоки или услуги се издават при получаване на активите от клиента.
За самостоятелни продажби на телекомуникационен хардуер и / или софтуер, които
не са нито персонализирани от Групата, нито подлежат на значителни
интеграционни услуги, контролът се прехвърля в момента, в който клиентът
приема неоспоримо доставката на стоките. Когато такива продукти са
персонализирани или продадени заедно със значителни интеграционни услуги,
стоките и услугите представляват едно комбинирано задължение за изпълнение, за
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което се счита, че контролът се прехвърля с течение на времето. Това е така, защото
комбинираният продукт е уникален за всеки клиент (няма алтернативна употреба)
и Групата има изпълнимо право на плащане за извършената до момента работа.
Приходите от тези задължения за изпълнение се признават с течение на времето,
когато се извършва персонализирането или интеграцията, като за оценка на
напредъка се използва метода, отчитащ вложените ресурси. Тъй като разходите
обикновено се извършват равномерно с напредването на работата и се считат за
пропорционални на резултатите на Групата, методът, отчитащ вложените ресурси,
отразява най-точно прехвърлянето на стоки и услуги на клиента.
За продажби на софтуер, които не са нито персонализирани от Групата, нито
подлежат на значителни интеграционни услуги, срокът на лиценза започва от
момента на доставката. За продажби на софтуер, свързани със значителни услуги за
персонализиране или интеграция, срокът на лиценза започва от началото на
свързаните с него услуги. Групата разпределя цената на сделката между
материалното право и другите задължения за изпълнение, определени в договор,
на база на тяхната относително самостоятелна продажна цена. Приходите от
материалното право се признават на по-ранната от датата, на която клиентите са
използвали точките и датата, на която те изтичат. Групата предоставя основна 1годишна продуктова гаранция за своя телекомуникационен хардуер, независимо
дали се продава самостоятелно или като част от интегрирана телекомуникационна
система. Съгласно условията на тази гаранция, клиентите могат да върнат продукта
за ремонт или замяна, ако той не работи в съответствие с публикуваните
спецификации. Тези гаранции се отчитат съгласно МСС 37.
Следпродажбени услуги
Групата сключва договори за поддръжка на фиксирана цена и удължена гаранция
със своите клиенти за срок от една до три години. Клиентите се задължават да
заплатят предварително за всеки дванадесетмесечен период на обслужване, като
съответните срокове за плащане са посочени във всеки един договор.
•
Договори за поддръжка – Групата сключва договори със своите клиенти, за
да извършва редовно планирани услуги по поддръжка на телекомуникационния
хардуер, закупен от Групата. Приходите се признават във времето въз основа на
съотношението между броя на часовете услуги за поддръжка, предоставени през
текущия период, и общия брой часове, които се очаква да бъдат предоставени по
всеки договор. Този метод най-добре представя прехвърлянето на услуги на
клиента, тъй като: а) подробностите за услугите, които трябва да бъдат
предоставени, са предварително определени от ръководството като част от
публикуваната програма за поддръжка и б) Групата има дълга история на
предоставяне на тези услуги на своите клиенти, което му позволява да направи
надеждни оценки на общия брой часове, свързани с предоставянето на услугата.
Консултации и ИТ услуги
Групата предоставя консултантски услуги, свързани с проектирането на стратегии
за телекомуникационни системи и ИТ сигурност. Приходите от тези услуги се
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признават на база време и материали, когато услугите се предоставят.
Фактуриранията към клиентите се извършват ежеседмично на база напредъка на
работата. Всички суми, които остават некоригирани в края на отчетния период, се
представят в консолидирания отчет за финансовото състояние като вземания, тъй
като се изисква само изтичане на време преди плащането на тези суми да бъде
дължимо.
Групата предоставя и аутсорсинг на ИТ услуги, включително обработка на заплати
в замяна на фиксирана месечна такса. Приходите се признават на база линейния
метод за срока на всеки договор. Тъй като размерът на работата, която се изисква за
изпълнение на тези договори, не се различава съществено всеки месец, линейният
метод отразява вярно прехвърлянето на стоки или услуги.
Изграждане на телекомуникационни системи
Групата сключва договори за проектиране, разработване и инсталиране на
телекомуникационни системи срещу фиксирана такса и признава свързаните
приходи с течение на времето. Поради високата степен на взаимозависимост между
различните елементи на тези проекти те се отчитат като едно задължение за
изпълнение. Когато даден договор включва и обещания за извършване на услуги
след продажбата, общата цена на сделката се разпределя за всяко от отделните
задължения за изпълнение, които могат да бъдат идентифицирани по договора въз
основа на тяхната относително самостоятелна продажна цена.
За да представи напредъка, с който Групата прехвърля контрола върху системите
на клиента, и да установи кога и до каква степен приходите могат да бъдат
признати, Групата измерва напредъка си към пълно удовлетворяване на
задължението за изпълнение, като сравнява реалните вложените часове до момента
с общите очаквани/планирани часове, необходими за проектиране, разработване и
инсталиране на всяка система. Методът, отчитащ вложените работни часове,
представя най-вярно прехвърлянето на стоки и услуги на всеки клиент поради
способността/наличните ресурси на Групата да прави надеждни оценки за общия
брой часове, необходими за изпълнение, произтичащи от неговия значителен
исторически опит в изграждането на подобни системи.
В допълнение към фиксираната такса, някои договори включват бонус плащания,
които Групата може да получи, като завърши даден проект преди определената дата
на доставка. При започването на всеки договор Групата започва да оценява размера
на бонуса, който трябва да получи, като използва подхода "най-вероятна сума".
Впоследствие, тази сума се включва в оценката на цената на сделката от страна на
Групата, само ако е много вероятно, че няма да настъпи съществено
изменение/коригиране на приходи, след като се реши несигурността около бонуса.
При извършването на тази оценка Групата взема предвид историческите си
резултати от изпълнението на подобни договори, дали има достъп до трудовите и
материални ресурси, необходими за спазването на договорената дата/договорените
срокове за завършване, както и потенциалното въздействие на други разумно
предвидими ограничения.
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Повечето такива договорености включват подробни графици за плащане от страна
на клиентите. Когато плащанията, получени от клиенти, надвишават приходите,
признати до момента за конкретен договор, всяко превишение (договорно
задължение) се отчита в консолидирания отчет за финансовото състояние като
други пасиви.
Изграждането на телекомуникационни системи обикновено отнема 10-12 месеца от
началото на проектирането до завършването на инсталацията. Тъй като периодът
между плащането от страна на клиента и изпълнението ще бъде винаги една година
или по-малко, Групата прилага практическата целесъобразна мярка съгласно МСФО
15.63 и не коригира обещаното възнаграждение за ефекта от значителния
компонент на финансиране.
При получаване на тези договори Групата извършва редица допълнителни разходи,
като например комисионни, платени на персонала по продажбите. Тъй като
амортизационният период на тези разходи, ако те бъдат капитализиран, ще бъде
по-малък от една година, Групата използва практическата целесъобразна мярка
съгласно МСФО 15.94 и ги признава като текущ разход, когато те възникнат.
3.9.2.

Приходи, които се признават към определен момент

Продажба на стоки
Продажбата на стоки включва продажба на стоки в областта на компютърната
техника, офис оборудване и софтуер. Приход се признава, когато Групата е
прехвърлила на купувача контрола върху предоставените стоки. Счита се, че
контролът се прехвърля на купувача, когато клиентът е приел стоките без
възражение.
Приходите от продажба на стоки в областта на компютърната техника, офис
оборудване и софтуер, които не са обвързани с договор за бъдеща сервизна
поддръжка, се признават към момента на доставката. Когато стоките изискват
приспособяване към нуждите на клиента, модификация или внедряване, Групата
прилага метод за измерване на вложените ресурси.
Предоставяне на услуги
Приходите от софтуерни услуги се признават, когато контролът върху ползите от
предоставените услугите е прехвърлен върху ползвателя на услугите. Приход се
признава с течение на времето на база изпълнение на отделните задължения за
изпълнение.
При признаване на приходите от предоставената услуга, Групата прилага метод,
отчитащи вложените ресурси.
3.9.3.

Приходи от отдаване под наем на имоти

Наемният доход от договори за оперативен лизинг се признава като доход по
линейния метод за срока на лизинговия договор, освен в случаите, в които
ръководството на Групата прецени, че друга системна база отразява по-точно
времевия модел, при чието използване е намалена извлечената полза от наетия
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актив.
3.9.4.

Приходи от лихви и дивиденти

Приходите от лихви са свързани с предоставени депозити и заеми. Те се отчитат
текущо по метода на ефективната лихва.
Приходите от дивиденти се признават в момента на възникване на правото за
получаване на плащането.
3.9.5.

Приходи от финансиране

Първоначално финансиранията се отчитат като приходи за бъдещи периоди
(финансиране), когато има значителна сигурност, че Групата ще получи
финансирането и ще изпълни условията, при които то е отпуснато. Финансиране,
целящо да обезщети Групата за текущо възникнали разходи се признава като
приход в същия период, в който са възникнали разходите. Финансиране, целящо да
компенсира Групата 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.
Безвъзмездните средства, предоставени от държавата (финансирания,
правителствени дарения), представляват получена помощ от правителството,
правителствени агенции и други подобни органи под формата на прехвърляне на
ресурси към Групата в замяна на бъдещо съответствие с определени условия по
отношение на оперативната й дейност. Безвъзмездните средства, предоставени от
държавата, могат да бъдат свързани с активи и свързани с приходи.
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата се признават при наличие на
приемлива гаранция, че Групата ще изпълни условия, свързани с тях и помощта ще
бъде получена.
Групата е отговорила на условията и изискванията за изплащане на компенсации по
тези мерки за запазване на заетостта. Приходите от правителствена помощ са
признати в консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен
доход на ред „Други приходи”.
3.9.6.

Активи и пасиви по договори с клиенти

Групата признава активи и/или пасиви по договор, когато една от страните по
договора е изпълнила задълженията си в зависимост от връзката между дейността
на предприятието и плащането от клиента. Групата представя отделно всяко
безусловно право на възнаграждение като вземане. Вземане е безусловното право
на предприятието да получи възнаграждение.
Пасиви по договор се признават в консолидирания отчет за финансовото състояние,
ако клиент заплаща възнаграждение или Групата има право на възнаграждение,
което е безусловно, преди да е прехвърлен контрола върху стоката или услугата.
Групата признава активи по договор, когато задълженията за изпълнение са
удовлетворени и плащането не е дължимо от страна на клиента. Актив по договор е
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правото на предприятието да получи възнаграждение в замяна на стоките или
услугите, които предприятието е прехвърлило на клиент.
Последващо Групата определя размера на обезценката за актив по договора в
съответствие с МСФО 9 „Финансови инструменти”.
3.10.

Оперативни разходи

Оперативните разходи се признават в печалбата или загубата при ползването на
услугите или на датата на възникването им.
Групата отчита два вида разходи, свързани с изпълнението на договорите за
доставка на услуги/стоки/с клиенти: разходи за сключване/ постигане на договора
и разходи за изпълнение на договора. Когато разходите не отговарят на условията
за разсрочване съгласно изискванията на МСФО 15, същите се признават като
текущи в момента на възникването им като например не се очаква да бъдат
възстановени или периодът на разсрочването им е до една година.
Следните оперативни разходи винаги се отразяват като текущ разход в момента на
възникването им:
–

Общи и административни разходи (освен ако не са за сметка на клиента);

–

Разходи за брак на материални запаси;

–

Разходи, свързани с изпълнение на задължението;

–
Разходи, за които предприятието не може да определи, дали са свързани с
удовлетворено или неудовлетворено задължение за изпълнение.
3.11.

Разходи за лихви и разходи по заеми

Разходите за лихви се отчитат текущо по метода на ефективната лихва.
Разходите по заеми основно представляват лихви по заемите на Групата. Всички
разходи по заеми, които директно могат да бъдат отнесени към закупуването,
строителството или производството на един отговарящ на условията актив, се
капитализират през периода, в който се очаква активът да бъде завършен и
приведен в готовност за използване или продажба. Останалите разходи по заеми се
признават като разход за периода, в който са възникнали, в консолидирания отчет
за печалбата или загубата и другия всеобхватния доход на ред „Финансови разходи”.
3.12.

Репутация

Репутацията представлява бъдещите икономически ползи, произтичащи от други
активи, придобити в бизнес комбинация, които не са индивидуално
идентифицирани и признати отделно. Вижте пояснение 3.4 за информация относно
първоначалното определяне на репутацията. За целите на теста за обезценка
репутацията се разпределя към всяка една единица, генерираща парични потоци, на
Групата (или група от единици, генериращи парични потоци), която се очаква да
има ползи от бизнес комбинацията, независимо от това дали други активи или
пасиви на придобитото дружество са разпределени към тези единици. Репутацията
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се оценява по стойност на придобиване, намалена с натрупаните загуби от
обезценка. Вижте пояснение 4.166 за информация относно тестовете за обезценка.
При отписване на единица, генерираща парични потоци, съответната част от
репутацията се включва в определянето на печалбата или загубата от отписването.
3.13.

Нематериални активи

Нематериалните активи включват продукти от развойна дейност, програмни
продукти, права върху софтуерни модули, разходи за придобиване на нематериални
активи и други. Те се отчитат по цена на придобиване, включваща всички платени
мита, невъзстановими данъци и направените преки разходи във връзка с
подготовка на актива за експлоатация, при което капитализираните разходи се
амортизират въз основа на линейния метод през оценения срок на полезен живот
на активите, тъй като се счита, че той е ограничен. При придобиване на
нематериален актив в резултат на бизнес комбинация себестойността му е равна на
справедливата стойност в деня на придобиването.
Последващото оценяване се извършва по цена на придобиване, намалена с
натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се
отчитат като разход и се признават в консолидирания отчет за печалбата или
загубата и другия всеобхватен доход за съответния период.
Последващите разходи, които възникват във връзка с другите нематериални
активи след първоначалното им признаване, се признават в консолидирания отчет
за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход в периода на тяхното
възникване, освен ако благодарение на тях активът може да генерира повече от
първоначално предвидените бъдещи икономически ползи и тези разходи могат
надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. Ако тези условия са изпълнени,
разходите се добавят към себестойността на актива.
Остатъчната стойност и полезният живот на другите нематериални активи се
преценяват от ръководството на Групата към всяка отчетна дата.
Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения
полезен срок на годност на отделните активи, както следва:
•

софтуер

•

други

5-20 години
2-20 години

Разходите за амортизация са включени в консолидирания отчет за печалбата или
загубата и другия всеобхватен доход на ред „Амортизация на нефинансови активи”.
Разходи за научно-изследователска дейност (или в научно-изследователска фаза по
вътрешен проект) се признават като разходи в момента на възникването им.
Разходите, които могат да бъдат отнесени директно към фазата на разработване на
нематериален актив, се капитализират, ако отговарят на следните критерии:
•
Завършването на нематериалния актив е технически изпълнимо, така че той
да бъде на разположение за ползване или продажба;
•

Групата възнамерява да завърши нематериалния актив и да го използва или
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продаде;
•

Групата има възможност да използва или да продаде нематериалния актив;

•
Нематериалният актив ще генерира вероятни бъдещи икономически ползи.
Освен това съществува пазар за продукцията на нематериалния актив или за самия
нематериален актив или ако той ще се използва в дейността на Групата, ще генерира
икономически ползи;
•
Налични са адекватни технически, финансови и други ресурси за
приключване на развойната дейност и за ползването или продажбата на
нематериалния актив;
•
Разходите, отнасящи се до нематериалния актив по време на неговото
разработване, могат да бъдат надеждно оценени.
Разходите по разработването на нематериални активи, които не отговарят на тези
критерии за капитализиране, се признават в момента на възникването им.
Разходите, директно отнесени към фазата на развойна дейност, включват разходи
за заплати и социални осигуровки, разходи за външни услуги и разходи за
амортизации. Вътрешно създадените нематериални активи се оценяват
последващо както закупените нематериални активи. Преди завършването на
проекта по развойна дейност активите се тестват за обезценка, както е описано в
пояснение 3.16.
Печалбата или загубата от продажбата на нематериални активи се определя като
разлика между постъпленията от продажбата и балансовата стойност на активите и
се отразява в консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен
доход на ред „Печалба/(Загуба) от продажба на нетекущи активи”.
Избраният праг на същественост за другите нематериални активи на Групата е в
размер на 700 лв.
3.14.

Имоти, машини и съоръжения

Имотите, машините и съоръженията се оценяват първоначално по себестойност,
включваща цената на придобиване, както и всички преки разходи за привеждането
на актива в работно състояние.
Последващото оценяване на имотите, машините и съоръженията се извършва по
цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка.
Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в консолидирания
отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за съответния период.
Последващите разходи, свързани с определен актив от имоти, машини и
съоръжения, се прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно
Групата да има икономически ползи, надвишаващи първоначално оценената
ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се
признават за разход за периода, в който са направени.
Остатъчната стойност и полезният живот на имоти, машини и съоръжения се
преценяват от ръководството към всяка отчетна дата.
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Имоти, машини и съоръжения, придобити при условията на договори за лизинг, се
амортизират на база на очаквания полезен срок на годност на подобни собствени
активи на Групата, или на база на лизинговия договор, ако неговият срок е пократък.
Амортизацията на имоти, машини и съоръжения се изчислява, като се използва
линейният метод върху оценения полезен живот на отделните групи активи, както
следва:
•

сгради

50 години

•

машини

3-8 години

•

транспортни средства

4 години

•

стопански инвентар

7,5 години

•

компютри

2-5 години

•

други

7,5 години

Разходите за амортизация са включени в консолидирания отчет за печалбата или
загубата и другия всеобхватен доход на ред „Разходи за амортизация на
нефинансови активи”.
Печалбата или загубата от продажба на актив от имоти, машини и съоръжения се
определя като разлика между постъпленията от продажбата и балансовата
стойност на актива и се признава в консолидирания отчет за печалбата или загубата
и другия всеобхватен доход на ред „Печалба/ (Загуба) от продажба на нетекущи
активи”.
Избраният праг на същественост за имоти, машини и съоръжения на Групата е в
размер на 700 лв.
3.15.

Лизинг

Групата като лизингополучател
За новите договори Групата преценява дали даден договор е или съдържа лизинг.
Лизингът се определя като „договор или част от договор, който предоставя правото
да се използва актив (базовият актив) за определен период от време в замяна на
възнаграждение.“ За да приложи това определение, Групата извършва три основни
преценки:
•
дали договорът съдържа идентифициран актив, който или е изрично посочен
в договора, или е посочен по подразбиране в момента, когато активът бъде
предоставен за ползване
•
Групата има правото да получава по същество всички икономически ползи от
използването на актива през целия период на ползване, в рамките на определения
обхват на правото му да използва актива съгласно договора
•
Групата има право да ръководи използването на идентифицирания актив
през целия период на ползване.
Групата оценява дали има правото да ръководи „как и с каква цел“ ще се използва
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активът през целия период на ползване.
Оценяване и признаване на лизинг от Групата като лизингополучател
На началната дата на лизинговия договор Групата признава актива с право на
ползване и пасива по лизинга в консолидирания отчет за финансовото състояние.
Активът с право на ползване се оценява по цена на придобиване, която се състои от
размера на първоначалната оценка на пасива по лизинга, първоначалните преки
разходи, извършени от Групата, оценка на разходите, които лизингополучателят ще
направи за демонтаж и преместване на основния актив в края на лизинговия
договор и всякакви лизингови плащания, направени преди датата на започване на
лизинговия договор (минус получените стимули по лизинга).
Групата амортизира актива с право на ползване по линейния метод от датата на
започване на лизинга до по-ранната от двете дати: края на полезния живот на
актива с право на ползване или изтичане на срока на лизинговия договор. Групата
също така преглежда активите с право на ползване за обезценка, когато такива
индикатори съществуват.
На началната дата на лизинговия договор Групата оценява пасива по лизинга по
настоящата стойност на лизинговите плащания, които не са изплатени към тази
дата, дисконтирани с лихвения процент, заложен в лизинговия договор, ако този
процент може да бъде непосредствено определен или диференциалния лихвен
процент на Групата.
За да определи диференциалния лихвен процент, Групата използва приложимия
лихвен процент от последното финансиране от трети страни, коригиран с цел да
отрази промените в условията за финансиране, които са настъпили след това
последно финансиране.
Лизинговите плащания, включени в оценката на лизинговото задължение, се
състоят от фиксирани плащания (включително по същество фиксирани),
променливи плащания въз основа на индекс или процент, суми, които се очаква да
бъдат дължими от лизингополучателя по гаранциите за остатъчна стойност и
плащания, произтичащи от опции, ако е достатъчно сигурно, че Групата ще упражни
тези опции.
След началната дата пасивът по лизинга се намалява с размера на извършените
плащания и се увеличава с размера на лихвата. Пасивът по лизинга се преоценява,
за да отрази преоценките или измененията на лизинговия договор или да отрази
коригираните фиксирани по същество лизингови плащания.
Когато задължението за лизинг се преоценява, съответната корекция се отразява в
актива с право на ползване или се признава в печалбата или загубата, ако
балансовата стойност на актива с право на ползване вече е намалена до нула.
Групата е избрала да отчита краткосрочните лизингови договори и лизинга на
активи с ниска стойност, като използва практическите облекчения, предвидени в
стандарта. Вместо признаване на активи с право на ползване и задължения по
лизингови договори, плащанията във връзка с тях се признават като разход в
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печалбата или загубата по линейния метод за срока на лизинговия договор.
В консолидирания отчет за финансовото състояние, активите с право на ползване
са включени в имоти, машини и съоръжения, а задълженията по лизингови
договори са представени на отделен ред.
Опциите за удължаване и прекратяване са включени в редица наеми на имоти и
оборудване в Групата. Те се използват за увеличаване на оперативната гъвкавост по
отношение на управлението на активите, използвани в операциите на Групата.
Повечето притежавани опции за удължаване и прекратяване се упражняват само от
Групата, а не от съответния лизингодател.
Групата като лизингодател
Счетоводната политика на Групата, съгласно МСФО 16, не се е променила спрямо
сравнителния период.
Като лизингодател Групата класифицира своите лизингови договори като
оперативен или финансов лизинг.
Лизинговият договор се класифицира като договор за финансов лизинг, ако с него
се прехвърлят по същество всички рискове и изгоди от собствеността върху
основния актив, и като договор за оперативен лизинг, ако с него не се прехвърлят
по същество всички рискове и изгоди от собствеността върху основния актив.
3.16. Тестове за обезценка на репутация, нематериални активи и имоти, машини и
съоръжения

При изчисляване на размера на обезценката Групата дефинира най-малката
разграничима група активи, за която могат да бъдат определени самостоятелни
парични потоци (единица, генерираща парични потоци). В резултат на това някои
от активите подлежат на тест за обезценка на индивидуална база, а други - на база
на единица, генерираща парични потоци. Репутацията е отнесена към единиците,
генериращи парични потоци, които вероятно ще извличат ползи от съответната
бизнес комбинация и които представляват най-ниското ниво в Групата, на което
ръководството наблюдава репутацията.
Единиците, генериращи парични потоци, към които е отнесена репутацията, се
тестват за обезценка поне веднъж годишно. Всички други отделни активи или
единици, генериращи парични потоци, се тестват за обезценка, когато събития или
промяна в обстоятелствата индикират, че тяхната балансова стойност не може да
бъде възстановена.
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 Групата 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. Данните, използвани при тестването за обезценка, се базират на
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последния одобрен бюджет на Групата, коригиран при необходимост с цел
елиминиране на ефекта от бъдещи реорганизации и значителни подобрения на
активи. Дисконтовите фактори се определят за всяка отделна единица, генерираща
парични потоци, и отразяват съответния им рисков профил, оценен от
ръководството на Групата.
Загубите от обезценка на единица, генерираща парични потоци, се разпределят в
намаление на балансовата стойност първо на репутацията, отнасяща се към тази
единица, и след това на останалите активи от единицата, пропорционално на
балансовата им стойност. С изключение на репутацията за всички други активи на
Групата ръководството преценява последващо дали съществуват индикации за
това, че загубата от обезценка, призната в предходни години, може вече да не
съществува или да е намалена. Обезценка, призната в предходен период, се
възстановява, ако възстановимата стойност на единицата, генерираща парични
потоци, надвишава нейната балансова стойност.
3.17. Финансови инструменти
3.17.1. Признаване и отписване

Финансовите активи и финансовите пасиви се признават, когато Групата стане
страна по договорните условия на финансовия инструмент.
Финансовите активи се отписват, когато договорните права върху паричните
потоци от финансовия актив изтичат или когато финансовият актив и по същество
всички рискове и изгоди се прехвърлят.
Финансовите пасиви се отписват, когато задължението, посочено в договора, е
изпълнено, е отменено или срокът му е изтекъл.
3.17.2. Класификация и първоначално оценяване на финансови активи

Първоначално финансовите активи се отчитат по справедлива стойност,
коригирана с разходите по сделката, с изключение на финансовите активи по
справедлива стойност през печалбата или загубата и търговските вземания, които
не съдържат съществен финансов компонент. Първоначалната оценка на
финансовите активи по справедлива стойност през печалбата или загубата не се
коригира с разходите по сделката, които се отчитат като текущи разходи.
Първоначалната оценка на търговските вземания, които не съдържат съществен
финансов компонент представлява цената на сделката съгласно МСФО 15.
В зависимост от начина на последващо отчитане, финансовите активи се
класифицират в една от следните категории:
•

дългови инструменти по амортизирана стойност;

•

финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата;

•
финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход с
или без рекласификация в печалбата или загубата в зависимост дали са дългови или
капиталови инструменти.
Класификацията на финансовите активи се определя на базата на следните две
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условия:
•

бизнес моделът на Групата за управление на финансовите активи;

•

характеристиките на договорните парични потоци на финансовия актив.

Всички приходи и разходи, свързани с финансовите активи, които са признати в
печалбата и загубата, се включват във финансови разходи, финансови приходи или
други финансови позиции с изключение на обезценката на търговските вземания,
която се представя на ред Други разходи в консолидирания отчет за печалбата или
загубата и другия всеобхватен доход.
3.17.3. Последващо оценяване на финансовите активи

Процентите на очакваните загуби се основават на профилите на плащанията за
продажби, както и на съответните исторически кредитни загуби, настъпили през
този период. Историческите стойности на загубите се коригират, за да отразяват
текущата и прогнозната информация за макроикономическите фактори, които
влияят върху способността на клиентите да уреждат вземанията. Групата е
определила БВП и равнището на безработица на страните, в които продава своите
стоки и услуги, като най-важните фактори и съответно коригира историческите
загуби въз основа на очакваните промени в тези фактори.
Финансови активи по амортизирана стойност
Финансовите активи се оценяват по амортизирана стойност, ако активите
изпълняват следните критерии и не са определени за оценяване по справедлива
стойност през печалбата и загубата:
•
Групата управлява активите в рамките на бизнес модел, чиято цел е да държи
финансовите активи и да събира техните договорни парични потоци;
•
съгласно договорните условия на финансовия актив на конкретни дати
възникват парични потоци, които са единствено плащания по главница и лихва
върху непогасената сума на главницата.
Тази категория включва недеривативни финансови активи като заеми и вземания с
фиксирани или определими плащания, които не се котират на активен пазар. След
първоначалното признаване те се оценяват по амортизирана стойност с използване
на метода на ефективната лихва. Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от
него е несъществен. Дружеството класифицира в тази категория паричните
средства, търговските и другите вземания.
•

Търговски вземания

Търговските вземания са суми, дължими от клиенти за продадени стоки или услуги,
извършени в обичайния ход на стопанската дейност. Обикновено те се дължат за
уреждане в кратък срок и следователно са класифицирани като текущи.
Търговските вземания се признават първоначално в размер на безусловното
възнаграждение, освен ако съдържат значителни компоненти на финансиране.
Групата държи търговските вземания с цел събиране на договорните парични
потоци и следователно ги оценява по амортизирана стойност, като използва метода
на ефективната лихва. Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от него е
2
1

несъществен.
3.17.4. Обезценка на финансовите активи

Изискванията за обезценка съгласно МСФО 9 използват информация, ориентирана
към бъдещето, за да признаят очакваните кредитни загуби – моделът за
„очакваните кредитни загуби“.
Инструментите, които попадат в обхвата на новите изисквания, включват заеми и
други дългови финансови активи, оценявани по амортизирана стойност, търговски
вземания, активи по договори, признати и оценявани съгласно МСФО 15, както и
кредитни ангажименти.
Признаването на кредитни загуби вече не зависи от настъпването на събитие с
кредитна загуба. Вместо това Групата разглежда по-широк спектър от информация
при оценката на кредитния риск и оценяването на очакваните кредитни загуби,
включително минали събития, текущи условия, разумни и поддържащи прогнози,
които влияят върху очакваната събираемост на бъдещите парични потоци на
инструмента.
При прилагането на тази подход, насочен към бъдещето, се прави разграничение
между:
•
финансови инструменти, чието кредитното качество не се е влошило
значително спрямо момента на първоначалното признаване или имат нисък
кредитен риск (Фаза 1) и
•
финансови инструменти, чието кредитното качество се е влошило
значително спрямо момента на първоначалното признаване или на които
кредитния риск не е нисък (Фаза 2)
•
„Фаза 3“ обхваща финансови активи, които имат обективни доказателства за
обезценка към отчетната дата.
12-месечни очаквани кредитни загуби се признават за първата категория, докато
очакваните загуби за целия срок на финансовите инструменти се признават за
втората категория. Очакваните кредитни загуби се определят като разликата между
всички договорни парични потоци, които се дължат на Дружеството и паричните
потоци, които тя действително очаква да получи („паричен недостиг“). Тази разлика
е дисконтирана по първоначалния ефективен лихвен процент (или с коригирания
спрямо кредита ефективен лихвен процент).
Изчисляването на очакваните кредитни загуби се определя на базата на
вероятностно претеглената приблизителна оценка на кредитните загуби през
очаквания срок на финансовите инструменти.
Търговски и други вземания, активи по договор и вземания по лизингови договори
Групата използва опростен подход при отчитането на търговските и други
вземания, както и на активите по договор и признава загуба от обезценка като
очаквани кредитни загуби за целия срок. Те представляват очакваният недостиг в
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договорните парични потоци, като се има предвид възможността за неизпълнение
във всеки момент от срока на финансовия инструмент. Дружеството използва своя
натрупан опит, външни показатели и информация в дългосрочен план, за да
изчисли очакваните кредитни загуби.
Групата обезценява с 50% стойностите, които са с изтекъл срок от 180 до 365 дни и
със 100% - стойностите, които са с изтекъл срок повече от 365 дни.
3.17.5. Класификация и оценяване на финансовите пасиви

Финансовите пасиви на Групата включват получени заеми, задължения по
лизингови договори, търговски и други финансови задължения и деривативни
финансови инструменти.
Финансовите пасиви се оценяват първоначално по справедлива стойност и, където
е приложимо, се коригират по отношение на разходите по сделката, освен ако
Групата не е определило даден финансов пасив като оценяван по справедлива
стойност през печалбата и загубата.
Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност,
използвайки метода на ефективната лихва, с изключение на деривативи и
финансови пасиви, които са определени за оценяване по справедлива стойност през
печалбата или загубата (с изключение на деривативни финансови инструменти,
които са определени и ефективни като хеджиращ инструмент).
Всички разходи свързани с лихви и, ако е приложимо, промени в справедливата
стойност на инструмента, които се отчитат в печалбата или загубата, се включват
във финансовите разходи или финансовите приходи.
3.18.

Материални запаси

Материалните запаси включват материали, незавършено производство и стоки. В
себестойността на материалните запаси се включват директните разходи по
закупуването или производството им, преработката и други преки разходи,
свързани с доставката им, както и част от общите производствени разходи,
определена на базата на нормален производствен капацитет. Финансовите разходи
не се включват в стойността на материалните запаси. Към края на всеки отчетен
период материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността им и
тяхната нетна реализуема стойност. Сумата на всяка обезценка на материалните
запаси до нетната им реализуема стойност се признава като разход за периода на
обезценката.
Нетната реализуема стойност представлява очакваната продажна цена на
материалните запаси, намалена с очакваните разходи по продажбата. В случай че
материалните запаси са били вече обезценени до нетната им реализуема стойност
и в последващ отчетен период се окаже, че условията довели до обезценката не са
вече налице, то се възприема новата им нетна реализуема стойност. Сумата на
възстановяването може да бъде само до размера на балансовата стойност на
материалните запаси преди обезценката. Сумата на обратно възстановяване на
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стойността на материалните запаси се отчита като намаление на разходите за
материали за периода, в който възниква възстановяването.
Групата определя разходите за материални запаси, като използва метода
среднопретеглена стойност.
При продажба на материалните запаси тяхната балансова стойност се признава като
разход в периода, в който е признат съответният приход.
3.19.

Данъци върху дохода

Разходите за данъци, признати в печалбата или загубата, включват сумата на
отсрочените и текущи данъци, които не са признати в другия всеобхватен доход или
директно в собствения капитал.
Текущите данъчни активи и/или пасиви представляват тези задължения към или
вземания от данъчните институции, отнасящи се за текущи или предходни отчетни
периоди, които не са платени към датата на консолидирания финансов отчет.
Текущият данък е дължим върху облагаемия доход, който се различава от печалбата
или загубата в консолидирания финансов отчет. Изчисляването на текущия данък е
базиран на данъчните ставки и на данъчните закони, които са в сила към края на
отчетния период.
Отсрочените данъци се изчисляват по пасивния метод за всички временни разлики
между балансовата стойност на активите и пасивите и тяхната данъчна основа.
Отсрочен данък не се предвижда при първоначалното признаване на репутация или
при първоначалното признаване на актив или пасив, освен ако съответната
транзакция не е бизнес комбинация или засяга данъчната или счетоводната
печалба. Отсрочени данъци за временни разлики, свързани с акции в дъщерни и
съвместни предприятия не се предвиждат, ако обратното проявление на тези
временни разлики се контролира от Групата и е вероятно то да не настъпи в близко
бъдеще.
Отсрочените данъчни активи и пасиви не се дисконтират. При тяхното изчисление
се използват данъчни ставки, които се очаква да бъдат приложими за периода на
реализацията им, при условие че те са влезли в сила или е сигурно, че ще влезнат в
сила към края на отчетния период.
Отсрочените данъчни пасиви се признават в пълен размер.
Отсрочени данъчни активи се признават, само ако съществува вероятност те да
бъдат усвоени чрез бъдещи облагаеми доходи. Относно преценката на
ръководството за вероятността за възникване на бъдещи облагаеми доходи, чрез
които да се усвоят отсрочени данъчни активи, вижте пояснение 3.25.2.
Отсрочени данъчни активи и пасиви се компенсират, само когато Групата има право
и намерение да компенсира текущите данъчни активи или пасиви от същата
данъчна институция.
Промяната в отсрочените данъчни активи или пасиви се признава като компонент
от данъчния приход или разход в печалбата или загубата, освен ако те не са
свързвани с позиции, признати в другия всеобхватен доход или директно в
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собствения капитал, при което съответният отсрочен данък се признава в другия
всеобхватен доход или в собствения капитал.
3.20.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се състоят от налични пари в брой, парични
средства по банкови сметки и други.
3.21. Нетекущи активи и пасиви, класифицирани като държани за продажба и
преустановени дейности

Когато Групата възнамерява да продаде нетекущ актив или група активи (група за
освобождаване) и ако продажбата е много вероятно да бъде осъществена в 12месечен срок, активът или групата за освобождаване се класифицират като
държани за продажба и се представят отделно в консолидирания отчет за
финансовото състояние.
Пасиви се класифицират като държани за продажба и се представят като такива в
консолидирания отчет 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. Някои активи, държани за продажба, като финансови активи или активи по
отсрочени данъци, продължават да се оценяват в съответствие със счетоводната
политика относно тези активи на Групата. Активите, класифицирани като държани
за продажба, не подлежат на амортизация след тяхното класифициране като
държани за продажба.
3.22.

Собствен капитал и резерви

Акционерният капитал отразява номиналната стойност на емитираните акции на
предприятието майка.
Премийният резерв включва премии, получени при първоначалното емитиране на
акционерен капитал. Всички разходи по сделки, свързани с емитиране на акции, са
приспаднати от внесения капитал, нетно от данъчни облекчения.
Другите резерви включват законови резерви и резерв от преизчисления.
Неразпределената печалба включва текущия финансов резултат и натрупаните
печалби и непокрити загуби от минали години.
Задълженията за плащане на дивиденти на акционерите са включени на ред
„Задължения към свързани лица” в консолидирания отчет за финансовото
състояние, когато дивидентите са одобрени за разпределение от общото събрание
акционерите преди края на отчетния период.
Всички транзакции със собствениците на предприятието майка се представят
отделно в консолидирания отчет за собствения капитал.
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3.23.

Пенсионни и краткосрочни възнаграждения на служителите

Групата отчита краткосрочни задължения по компенсируеми отпуски, възникнали
поради неизползван платен годишен отпуск в случаите, в които се очаква той да
бъдат ползван в рамките на 12 месеца след датата на отчетния период, през който
наетите лица са положили труда, свързан с тези отпуски. Краткосрочните
задължения към персонала включват надници, заплати и социални осигуровки.
Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото
правоотношение, след като служителят е придобил право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст, Групата е задължено да му изплати обезщетение в
размер до шест брутни работни заплати. Групата е начислила правно задължение за
изплащане на обезщетения на наетите лица при пенсиониране в съответствие с
изискванията на МСС 19 „Доходи на наети лица” на база на прогнозирани плащания
за следващите пет години, дисконтирани към настоящия момент с дългосрочен
лихвен процент на безрискови ценни книжа.
Групата не е разработвало и не прилага планове за възнаграждения на служителите
след напускане.
Нетните разходи за лихви, свързани с пенсионните задължения, са включени в
консолидирания отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред
„Финансови разходи”. Разходите по трудовия стаж са включени в „Разходи за
персонала”.
Краткосрочните доходи на служителите, включително и полагаемите се отпуски, са
включени в текущите пасиви на ред „Други задължения към персонала” по
недисконтирана стойност, която Дружеството очаква да изплати.
3.24.

Провизии, условни пасиви и условни активи

Провизиите се признават, когато има вероятност сегашни задължения в резултат от
минало събитие да доведат до изходящ поток на ресурси от Групата и сумата на
задължението може да бъде надеждно оценена. Възможно е да съществува
несигурност относно срочността или сумата на изходящия паричен поток. Сегашно
задължение се поражда от наличието на правно или конструктивно задължение
вследствие на минали събития, например гаранции, правни спорове или
обременяващи договори. Провизиите за преструктуриране се признават само ако е
разработен и приложен подробен формален план за преструктуриране или
ръководството е обявило основните моменти на плана за преструктуриране пред
засегнатите лица. Провизии за бъдещи загуби от дейността не се признават.
Сумата, която се признава като провизия, се изчислява на база най-надеждната
оценка на разходите, необходими за уреждане на сегашно задължение към края на
отчетния период, като се вземат в предвид рисковете и несигурността, включително
свързани със сегашното задължение. Когато съществуват редица подобни
задължения, вероятната необходимост от изходящ поток за погасяване на
задължението се определя, като се отчете групата на задълженията като цяло.
Провизиите се дисконтират, когато ефектът от времевите разлики в стойността на
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парите е значителен.
Обезщетения от трети лица във връзка с дадено задължение, които Групата със
сигурност ще получи, се признават като отделен актив. Възможно е този актив да не
надвишава стойността на съответната провизия.
Провизиите се преразглеждат в края на всеки отчетен период и стойността им се
коригира, за да се отрази най-добрата приблизителна оценка.
В случаите, в които се счита, че е малко вероятно да възникне изходящ поток на
икономически ресурси в резултат на текущо задължение, пасив не се признава,
освен ако не става въпрос за бизнес комбинация (вж. пояснение 3.4). При бизнес
комбинация условните задължения се признават при разпределянето на цената на
придобиване към активите и пасивите, придобити в бизнес комбинацията.
Условните пасиви следва да се оценяват последващо по по-високата стойност между
описаната по-горе сравнима провизия и първоначално признатата сума, намалена с
натрупаната амортизация.
Вероятни входящи потоци на икономически ползи, които все още не отговарят на
критериите за признаване на актив, се смятат за условни активи.
3.25.

Значими преценки на ръководството при прилагане на счетоводната политика

Значимите преценки на ръководството при прилагането на счетоводната политика
на Групата, които оказват най-съществено влияние върху консолидирания
финансов отчет, са описани по-долу. Основните източници на несигурност при
използването на приблизителните счетоводни оценки са описани в пояснение 3.25.
3.25.1. Вътрешно създадени
изследователска дейност

нематериални

активи

и

разходи

за

научно-

Ръководството контролира вътрешните проекти за научно-изследователска и
развойна дейност, използвайки система за управление на проекти. Значима
преценка е необходима при разграничаването на научно-изследователската от
развойната фаза. Разходите за развойна дейност се признават като актив, когато
отговарят на всички критерии, докато разходите за научно-изследователска
дейност се отразяват в момента на възникването им.
За разграничаването на научно-изследователската фаза на даден проект от
развойната дейност, счетоводната политика на Групата изисква подробна прогноза
за продажбите или намаляването на разходи, които се очаква да се реализират от
нематериалния актив. Прогнозата се включва в общата бюджетна прогноза, когато
капитализацията на разходите за развойна дейност започне. По този начин се
гарантира, че управленското счетоводство, тестовете за обезценка и
осчетоводяването на вътрешно създадените нематериални активи се базира на
едни и същи данни.
Ръководството на Групата също съблюдава дали разходите за развойна дейност
продължават да отговарят на критериите за признаване. Това е необходимо, тъй
като успешната пазарна реализация на разработвания продукт е несигурна и може
да подлежи на бъдещи технически проблеми след момента на признаване.
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3.25.2. Отсрочени данъчни активи

Оценката на вероятността за бъдещи облагаеми доходи за усвояването на
отсрочени данъчни активи се базира на последната одобрена бюджетна прогноза,
коригирана относно значими необлагаеми приходи и разходи и специфични
ограничения за пренасяне на неизползвани данъчни загуби или кредити.
Данъчните норми в различните юрисдикции, в които Групата извършва дейност,
също се вземат предвид. Ако надеждна прогноза за облагаем доход предполага
вероятното използване на отсрочен данъчен актив особено в случаи, когато активът
може да се употреби без времево ограничение, тогава отсроченият данъчен актив се
признава изцяло. Признаването на отсрочени данъчни активи, които подлежат на
определени правни или икономически ограничения или несигурност, се преценява
от ръководството за всеки отделен случай въз основа на специфичните факти и
обстоятелства.
3.25.3. Срок на лизинговите договори

При определяне на срока за лизинговите договори, ръководството взема предвид
всички факти и обстоятелства, които създават икономически стимул да упражняват
опция за удължаване или не упражняват опция за прекратяване. Опциите за
удължаване (или периодите след опциите за прекратяване) са включени в срока на
лизинга само ако е достатъчно сигурно, че лизинговият договор е удължен (или не
е прекратен).
3.25.4. Признаване на отсрочени данъци във връзка с активи и пасиви, възникващи от
лизингови договори

Когато в резултат на лизингов договор възникват активи и пасиви, които водят до
първоначалното признаване на облагаема временна разлика, свързана с актива
право на ползване, и равна по стойност приспадаща се временна разлика по
задължението за лизинг, това води до нетна временна разлика в размер на нула.
Групата не признава отсрочени данъци във връзка с посочените лизингови сделки,
дотолкова, доколкото в рамките на полезния срок на актива и падежа на пасива,
нетните данъчни ефекти ще са нула. Отсроченият данък се признава, когато
възникнат временни разлики при положение, че са налице общите условия за
признаване на данъчни активи и пасиви по реда на МСС 12.
3.26.

Несигурност на счетоводните приблизителни оценки

При изготвянето на консолидирания финансов 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.
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При изготвянето на представения консолидиран финансов отчет значимите
преценки на ръководството при прилагането на счетоводните политики на Групата
и основните източници на несигурност на счетоводните приблизителни оценки не
се различават от тези, оповестени в годишния консолидиран финансов отчет на
Групата към 31 декември 2020 г.
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.
3.26.1. Обезценка на нефинансови активи и репутация

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 Групата 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 3.16). 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 Групата 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.
3.26.2. Полезен живот на амортизируеми активи

Ръководството преразглежда полезния живот на амортизируемите активи в края на
всеки отчетен период.
Към 31 декември 2021 г. ръководството определя полезния живот на активите,
който представлява очакваният срок на ползване на активите от Групата.
Преносните стойности на активите са анализирани в пояснение 10 и пояснение 11.
Действителният полезен живот може да се различава от направената оценка поради
техническо и морално изхабяване, предимно на софтуерни продукти и компютърно
оборудване.
3.26.3. Материални запаси

Материалните запаси се оценяват по по-ниската стойност от цената на придобиване
и нетната реализуема стойност. При определяне на нетната реализуема стойност
ръководството взема предвид най-надеждната налична информация към датата на
приблизителната оценка. Основната дейност на Групата е изложена на
технологични промени, които могат да доведат до резки изменения в продажните
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цени.
3.26.4. Измерване на очакваните кредитни загуби

Кредитните загуби представляват разликата между всички договорни парични
потоци, дължими на Групата и всички парични потоци, които Групата очаква да
получи. Очакваните кредитни загуби са вероятностно претеглена оценка на
кредитните загуби, които изискват преценката на Групата. Очакваните кредитни
загуби са дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процент (или с
коригирания спрямо кредита ефективен лихвен процент за закупени или
първоначално създадени финансови активи с кредитна обезценка).
3.26.5. Задължение за изплащане на дефинирани доходи

Ръководството оценява веднъж годишно с помощта на независим актюер
задължението за изплащане на дефинирани доходи. Действителната стойност на
задължението може да се различава от предварителната оценка поради нейната
несигурност. Оценката на задължението за изплащане на дефинирани доходи на
стойност 356 хил. лв. (2020 г.: 320 хил. лв.) се базира на статистически показатели за
инфлация, разходи за здравно обслужване и смъртност. Друг фактор, който оказва
влияние,
са предвидените от Групата бъдещи увеличения на заплатите.
Дисконтовите фактори се определят към края на всяка година спрямо лихвените
проценти на висококачествени корпоративни облигации, които са деноминирани
във валутата, в която ще бъдат изплащани дефинираните доходи и които са с падеж,
съответстващ приблизително на падежа на съответните пенсионни задължения.
Несигурност в приблизителната оценка съществува особено по отношение на
актюерските допускания, която може да варира значително в бъдещите оценки на
стойността на задълженията за изплащане на дефинирани доходи и свързаните с
тях разходи.
* * *
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