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1. Статут и предмет на дейност
ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД (Дружеството) е еднолично акционерно дружество, регистрирано в
Софийски градски съд фирмено дело 14555/2007 г. и в регистъра на Агенцията по вписванията с ЕИК
175370769.
Седалището и адреса на управление на Дружеството е гр. София, бул. Цар Освободител № 14, ет. 2.
Едноличен собственик на капитала е “ЕВН България” ЕАД, България.
Съветът на директорите на “ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД е в състав: Паул Борис Калуца председател, Робърт Дик – зам.-председател, Диана Чобанова - Иванова – изпълнителен член.
“ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД се представлява и управлява заедно от всеки двама от членовете на
Съвета на директорите или заедно от един прокурист и един член на Съвета на директорите.
Предметът на дейност на Дружеството е: предоставяне на консултантски, технически и инженерингови
услуги в областта на осъществяване на търговски сделки с енергия, включително набавянето на
първична енергия и нейни деривати, оптимизиране на производството на електроенергия, както и
осъществяване на енергийни услуги и дейности в енергийния сектор.
Дружеството притежава лиценз N Л-264-15/14.04.2008 година за търговия с електрическа енергия на
територията на страната за срок от 10 години, издаден от ДКЕВР. През 2012 година с решение И1-Л264/10.09.2012 год. лицензията е изменена и допълнена с права и задължения за Дружеството като
координатор на стандартна балансираща група. През 2014 година с решение № И2-Л-264/06.11.2014,
лицензията е изменена и допълнена с права и задължения за Дружеството като координатор и на
комбинирана балансираща група. Дружеството заплаща лицензионни такси за лицензията, посочени в
тарифа одобрена от Министерски съвет. Таксите са: първоначална, която е била заплатена във връзка с
издаване на лицензията и годишни такси за срока на лицензията, които се заплащат от лицензианта за
всяка година следваща издаването на лицензията. Годишната такса е определена съгласно Тарифата за
таксите събирани от КЕВР в размер на 2000 лв. плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството
за съответната лицензионна дейност съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и
отчетната информация по видове дейност.
Дружеството има лицензии за търговия с електрическа енергия и в Сърбия, Македония, Румъния,
Гърция, Унгария, и Косово. Компанията е регистрирана на Румънската борса за електрическа енергия
(ОPCOM), Гръцката електроенергийна борса (LAGIE), Унгарската електроенергийна борса (HUPX) и
Българската независима енергийна борса (БНЕБ).
2. База за изготвяне
а) База за изготвяне
Този самостоятелен финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за
финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС). Това е самостоятелният финансов отчет,
който Дружеството като предприятие-майка изготвя по закон съгласно МСС 27 „Самостоятелни
финансови отчети“ в който инвестициите в дъщерните дружества се отчитат по цена на придобиване.
Финансовият отчет е одобрен за издаване от Съвета на директорите на 28 юли 2017 година.
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2. База за изготвяне (продължение)
б) Действащо предприятие
Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие, който допуска че ликвидността
на Дружеството ще е достатъчна и ще позволи нормално осъществяване на оперативната дейност в
обозримо бъдеще.
Ръководството счита, че принципа за действащо предприятие е подходяща база за съставяне на
финансовите отчети на база на следната информация:
- Пълно прилагане на третия европейски либерализационен пакет и съответно пълна либерализация на
пазара на едро по подобие на добре функциониращите енергийни пазари в централна Европа.
- През 2018 г очакванията са да се създадат основните предпоставки за конкуретно функциониращ пазар
на едро – премахване на „експортна“ и „импортна“ такса, присъединяване на България към Вътрешния
европейски енергиен пазар, промяна в пазарния модел, продажби на всички енергийни продукти по
профил и време през БНЕБ.
- От 2019 очаква се трансформиране на хибридния модел на регулиран и пазарен сегмент в чист пазарен
модел, което ще доведе до по-усилени темпове на либерализация и в сегмент домакинства.
- Извършено е увеличение на капитала през 2015 г. с цел осигуряване на средства, с които да се увеличи
ликвидността на Дружеството. Тези действия на едноличния собственик потвърждават осъществена
финансова подкрепа на Дружеството. Сумата на увеличението на регистрирания капитал в размер на
17,400 хил. лева е постъпила в патримониума на предприятието през 2015 г.
Ръководството на компанията–майка – EVN AG, е декларирало продължаващата си финансова подкрепа
за дейността на ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД.
На базата на горните факти и обстоятелства Ръководството на Дружеството оценява, че няма
съществени несигурности, които да доведат до съмнение относно приложимостта на принципа за
действащо предприятие. Ръководството има разумно очакване, че Дружеството има адекватни ресурси
и ликвидността на предприятието ще му позволи да продължи своето оперативно съществуване за
обозримото бъдеще и Дружеството ще е в състояние да реализира своите активи по признатите им
стойности, включително нематериални активи, и да погасява задълженията си в нормалния ход на
дейността по отчетените стойности във финансовия отчет.
Поради стойността на отчетената загуба от Дружеството за 2016 г. и за периода януари – юни 2017г.
стойността на нетното имущество на Дружеството е по-ниска от регистрирания капитал. Към 30 юни
2017г. Дружеството не отговаря на изискванията на Търговския закон, за поддържане на чистата
стойност на имуществото над размера на вписания капитал. Ръководството на Дружеството ще
предприеме мерки за разрешаване на въпроса с капиталовия дефицит възникнал през текущата година.
Детайлна информация за счетоводните политики на Дружеството, включително промени, са оповестени
в бележка 30 Значими счетоводни политики.
3. Функционална валута и валута на представяне
Този финансов отчет е представен в български лева (BGN), която е функционалната валута на
Дружеството. Цялата финансова информация е представена в лева, закръглена до хиляда, освен когато
е посочено друго.
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4. Използване на приблизителни оценки и преценки
При изготвянето на този финансов отчет, ръководството е направило преценки, приблизителни оценки и
допускания, които влияят на прилагането на счетоводните политики на Дружеството и на отчетените
суми на активите и пасивите, приходите и разходите. Реалният резултат може да бъде различен от тези
приблизителни оценки. Приблизителните оценки и основните допускания се преразглеждат текущо.
Преразглеждането на приблизителните оценки се признава проспективно.
Преценки
Информация за преценки, направени при прилагане на счетоводните политики, които имат найзначителен ефект върху признатите суми във финансовия отчет, се съдържа в следните бележки:
•

Бележка 5: Приходи от продажба на електрическа енергия - Дружеството действа като агент във
връзка с таксите определени от КЕВР, събирани от клиенти и заплащани на Енергийния системен
оператор и Националната Електрическа компания.

Несигурност в допусканията и оценките
Информация за несигурност в допусканията и оценките, за които има значителен риск да доведат до
съществени корекции в следващата финансова година, се съдържа в следните бележки:
•

Бележка 25 – признаване и оценка на условни задължения: основни допускания за вероятността и
размера на изходящи ресурси.

Справедливи стойности
Някои от счетоводните политики и оповестявания на Дружеството изискват оценка на справедливи
стойности за финансови и за не-финансови активи и пасиви.
Когато оценява справедливата стойност на актив или пасив, Дружеството използва наблюдаеми данни,
доколкото е възможно. Справедливите стойности се категоризират в различни нива в йерархията на
справедливите стойности на базата на входящите данни в техниките за оценка, както следва:
•
•
•

Ниво 1: котирани цени (некоригирани) на активни пазари за сходни активи или пасиви.
Ниво 2: входящи данни различни от котирани цени, включени в Ниво 1, които, пряко (т.е. като цени)
или косвено (т.е. получени от цени), са достъпни за наблюдаване за актива или пасива.
Ниво 3: входящи данни за актива или пасива, които не са базирани на наблюдаеми пазарни данни
(ненаблюдаеми входящи данни).

Ако входящите данни, използвани за оценка на справедливата стойност на актива или пасива, могат да
се категоризират в различни нива от йерархията на справедливите стойности, тогава оценката на
справедливата стойност се категоризира в нейната цялост в това ниво от йерархията на справедливите
стойности, чиято входяща информация е от значение за цялостната оценка.
Дружеството признава трансфери между нивата на йерархията на справедливите стойности към края на
отчетния период, през който е станала промяната.

ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД
Самостоятелен междинен финансов отчет за шестмесечието приключващо на 30 юни 2017

11

4. Използване на приблизителни оценки и преценки (продължение)
Справедливи стойности (продължение)
Повече информация за допусканията, направени при оценка на справедливите стойности, е включена в
следните бележки:
•

Бележка 24 – Финансови инструменти.

5. Приходи от продажба на електрическа енергия
Виж счетоводна политика в Бележка 30(а)
Приходи от продажби на електрическа енергия
в хиляди лева
Продажби на електрическа енергия на трети лица
Продажби на електрическа енергия на свързани лица
Продажба на търговски права за пренос

януари юни 2017
82,244
11,137
36
95,417

януари юни 2016
81,391
4,063
76
85,530

Въз основа на решения от КЕВР, Дружеството се задължава да събира такси за пренос и достъп от клиентите
и да ги заплаща на Енергийния системен оператор и операторите на разпределителни мрежи ( такси за
пренос и достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа) и Националната Електрическа
компания (такса задължение към общество). По отношение на тези такси, ръководството счита, че
Дружеството действа като агент поради факта, че цената на таксите се определя от КЕВР и не може да бъде
променена от Дружеството. Следователно тези такси са изключени от приходите от продажба на енергия и
от разходите за покупка на енергия. През отчетния период Дружеството е събрало от клиенти такси за
пренос и достъп до преносната мрежа, които е изплатило на ЕСО в размер на 5,798 хиляди лева (януари –
юни 2016г: 4,470 хиляди лева), както и такси "цена задължение към обществото" които изплаща на НЕК в
размер на 33,350 хиляди лева (януари – юни 2016г: 38,159 хиляди лева).
Дружеството включва в разходите за закупуване на електрическа енергия такси за достъп и пренос, които
остават като разходи за Дружеството и не се събират от клиентите. Повечето от тези разходи произтичат
съгласно разпоредбите в правилата за търговия с електрическа енергия ал 30. (2).
Разходи за закупуване на електрическа енергия
в хиляди лева
Разходи за закупуване на електрическата енергия от трети
страни
Разходи за закупуване на електрическата енергия от свързани
лица
Разходи за пренос и достъп на електрическа енергия
Разходи за търговски права за пренос

януари юни 2017

януари юни 2016

(103,835)

(78,396)

(2,910)
(364)
(639)
(107,748)

(1,289)
(271)
(712)
(80,668)
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6. Приходи от продажба на услуги
Виж счетоводна политика в Бележки 30(а) и (в)
Приходите от предоставени консултантски услуги на стойност 194 хил. лв. включват основно
предоставени от Дружеството услуги на свързани лица, включващи дейности свързани с проучване и
анализи в областта на търговията с електрическа енергия. Дружеството е предоставило и услуги по
въпроси, свързани с либерализация на енергийния пазар и на други членове от ЕВН групата.
7. Други оперативни приходи
Виж счетоводна политика в Бележки 30 (в)
в хиляди лева
Неустойки за забавени плащания
Други

януари юни 2017
120
12
132

януари юни 2016
123
7
130

януари юни 2017
(1,914)
(9)
(55)
(66)
(14)
(10)
(129)
(39)
(2,236)

януари юни 2016
(1,798)
(2)
(62)
(45)
(16)
(11)
(82)
(39)
(2,055)

8. Разходи за външни услуги
в хиляди лева
Разходи за административни услуги
Разходи за одит
Разходи във връзка с лицензии
Разходи за софтуерни услуги
Разходи за правни услуги
Разходи за оперативен лизинг
Разходи за участия на енергийни борси
Разходи за други външни услуги

Разходите за други външни услуги за периода 1 януари – 30 юни 2017 г. включват разходи за такси в
размер на 8 хил.лева, телефонни и пощенски разходи в размер на 15 хил.лева, разходи за абонаменти
за 9 хил.лева, разходи за реклама за 3 хил.лева и други.
Разходите за други външни услуги за периода 1 януари – 30 юни 2016 г. включват разходи за такси в
размер на 4 хил.лева, телефонни и пощенски разходи в размер на 11 хил.лева, разходи за абонаменти
за 11 хил.лева, разходи за реклама за 4 хил.лева и други.
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9. Разходи за възнаграждения на наети лица
Виж счетоводна политика в Бележка 30(г)
в хиляди лева
Разходи за заплати
Разходи за социални осигуровки

януари юни 2017
(377)
(45)
(422)

януари юни 2016
(351)
(40)
(391)

януари юни 2017
(4)
(1)
(2)

януари юни 2016
(5)
(2)
(8)

(124)

(102)

(6)
(137)

(14)
(131)

10. Други оперативни разходи
в хиляди лева
Разходи за командировки
Разходи за данъци върху разходите ЗКПО
Разходи за повишаване квалификацията на персонала
Разходи за вноска във Фонд "Сигурност на електроенергийната
система"
Други

Други оперативни разходи за периода 1 януари – 30 юни 2017 на стойност 6 хил. лева включват разходи
за представителни цели – 3 хил. лв., и други разходи - 3 хил.лв.
Други оперативни разходи към 1 януари – 30 юни 2016 на стойност 78 хил. лева включват разходи за
представителни цели – 4 хил. лв., и други разходи - 10 хил.лв.

11. Финансови приходи и разходи
Виж счетоводна политика в Бележка 30 (б), (в), и (з)
Признати в печалби и загуби
в хиляди лева
Приходи от лихви по разплащателни сметки
Общо финансови приходи
Финансови разходи
Нетни загуби от валутни разлики
Разходи за лихви и такси по кредити
Разходи за такси по обслужване на банкови сметки
Общо финансови разходи
Нетни финансови разходи признати в печалби и загуби

януари юни 2017
1
1

януари юни 2016
-

(47)
(65)
(122)
(234)
(233)

(10)
(78)
(76)
(164)
(164)
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11. Финансови приходи и разходи (продължение)
Изброените по-горе финансови приходи и разходи включват следните лихвени приходи и разходи за
активи (пасиви), които не се отчитат по справедлива стойност в печалби и загуби:
Общ лихвен приход от финансови активи
Общ лихвен разход за финансови пасиви

1
(65)

(78)

януари юни 2017
-

януари юни 2016
(151)
(151)

-

(14)
(165)

12. Разходи за данъци
Виж счетоводна политика в Бележка 30(д)
в хиляди лева
Текущ данък
Данък за текущата година
Отсрочен данък
Възникване и обратно проявление на временни разлики
Общо разходи за данъци
Обяснение за ефективната данъчна ставка
В хиляди лева
Нетна печалба за периода
Разходи за данъци

януари юни 2017
(15,248)

януари юни 2016
2,030

-

(165)

(15,248)

2,195

Печалба преди облагане с данъци
Корпоративен данък на база законова
данъчна ставка
Непризнати разходи за данъчни цели

(10.00%)

(1,525)

10.00%

220

-

-

0.09%

2

Данък върху печалба на чуждестранна
дейност

-

-

(2.60%)

(57)

10.00%

1,525

-

-

-

-

7.49%

165

Текущи загуби, за които не е признат отсрочен
данъчен актив
Общо разходи за данъци

Съответните данъчни периоди на Дружеството могат да бъдат обект на проверка от данъчните органи до
изтичането на 5 години от края на годината, в която е подадена декларация или е следвало да бъде
подадена декларация, като могат да бъдат наложени допълнителни данъчни задължения или глоби
съобразно интерпретирането на данъчното законодателство.
На ръководството на Дружеството не са известни обстоятелства, които биха могли да доведат до
възникване на допълнителни съществени задължения в тази област.
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13. Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Виж счетоводна политика в Бележки 30 (е), (i)(ii)

в хиляди лева

Машини,
Активи в
съоръжения Измервател- Стопански
процес на
ни уреди инвентар
и
изграждане
оборудване

Общо

Отчетна стойност
Салдо към 1 януари 2016
Придобити
Отписани
Трансфер
Салдо към 31 Декември 2016

4
4

30
30

57
(1)
9
65

1
12
(9)
4

92
12
(1)
103

Салдо към 1 януари 2017
Придобити
Отписани
Трансфер
Салдо към 30 юни 2017

4
4

30
30

65
12
77

4
12
(12)
4

103
12
115

Амортизации и загуби от
обезценка
Салдо към 1 януари 2016
Амортизация за годината
Отписани
Салдо към 31 Декември 2016

(1)
(1)

(9)
(6)
(15)

(15)
(21)
1
(35)

-

(25)
(27)
1
(51)

Салдо към 1 януари 2017
Амортизация за годината
Отписани
Салдо към 30 юни 2017

(1)
(1)

(15)
(3)
(18)

(35)
(11)
(46)

-

(51)
(14)
(65)

3
3
3

21
15
12

42
30
31

1
4
4

67
52
50

Балансова стойност
Към 1 януари 2016
Към 31 Декември 2016
Към 30 юни 2017
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14. Нематериални активи
Виж счетоводна политика в Бележки 30 (ж) и (i)(ii)

Лицензии

Софтуер

Активи в
процес на
изграждане

Общо

Отчетна стойност
Салдо към 1 януари 2016
Придобити
Отписани
Трансфер
Салдо към 31 Декември 2016

71
71

603
239
842

239
(239)
-

674
239
913

Салдо към 1 януари 2017
Придобити
Отписани
Трансфер
Салдо към 30 юни 2017

71
71

842
1
843

1
(1)
-

913
1
914

Амортизации и загуби от обезценка
Салдо към 1 януари 2016
Амортизация за годината
Отписани
Салдо към 31 Декември 2016

(25)
(5)
(30)

(158)
(163)
(321)

-

(183)
(168)
(351)

Салдо към 1 януари 2017
Амортизация за периода
Отписани
Салдо към 30 юни 2017

(30)
(2)
(32)

(321)
(102)
(423)

-

(351)
(104)
(455)

46
41
39

445
521
420

-

491
562
459

в хиляди лева

Балансова стойност
Към 1 януари 2016
Към 31 Декември 2016
Към 30 юни 2017
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15. Инвестиции в дъщерни предприятия
Виж счетоводна политика в Бележки 30 (з), (и), и (в)
в хиляди лева

30 юни
2017
98
98
19
215

Дял

ЕВН Трейдинг ДОО Белград, Сърбия
ЕВН Трейдинг ДООЕЛ Скопие, Македония
ЕВН Трейдинг Прищина, Косово

100%
100%
100%

31 декември
2016
98
98
19
215

Дружеството отчита инвестициите в дъщерни предприятия в съответствие с МСС 27 – по цена на
придобиване, намалена с евентуалната загуба от обезценка. Във връзка с изготвянето на финансовите
отчети на ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД за шестмесечния период завършващ на 30.06.2017, за
всяка инвестиция е направен преглед за индикации за обезценка. Ръководството вярва, че не
съществуват индикации за обезценка на инвестициите в ЕВН Трейдинг ДОО Белград, ЕВН Трейдинг
ДООЕЛ Скопие и ЕВН Трейдинг Прищина.

16. Отсрочени данъчни активи и пасиви
Виж счетоводна политика в Бележки 30 (д)
Отсрочените данъчни активи и пасиви към 30 юни 2017 и 31 декември 2016 са възникнали по
отношение на следните балансови позиции:
30 юни
2017
В хиляди лева
Материални и нематериални нетекущи
активи
Задължения за възнаграждения на наети
лица
Обезценка на вземания
Данъчни (активи)/ пасиви
Нетиране на данъците
Нетни отсрочени данъчни (активи)/
пасиви

31 декември
2016

Активи Пасиви Активи Пасиви

31
декември
2016
Нетно
Нетно

30 юни
2017

-

21

-

18

21

18

(2)
(20)

-

(7)
(12)

-

(2)
(20)

(7)
(12)

(22)
21

21
(21)

(19)
18

18
(18)

(1)
-

(1)
-

(1)

-

(1)

-

(1)

(1)

При определяне на текущия и отсрочените данъци, Дружеството е възприело за счетоводна база, базата
описана в значими счетоводни политики (бележка 30). Използваната данъчна ставка, представлява
законово определената ставка за 2017 година за корпоративен данък върху печалбата, който е в размер
на 10% (2016: 10%).
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16. Отсрочени данъчни активи и пасиви (продължение)
Движение на временните данъчни разлики през периода
В хиляди лева

Салдо 1
януари
2016

Признати в
печалби и
загуби

Салдо 31
декември
2016

11

7

18

3

21

(13)
(1)

6
(11)

(7)
(12)

6
(9)

(1)
(21)

(3)

2

(1)

-

(1)

Материални и нематериални нетекущи
активи
Задължения за възнаграждения на
наети лица
Обезценка на вземания
Нетни отсрочени данъчни (активи)/
пасиви

Признати в
Салдо 30
печалби и
юни 2017
загуби

Непризнати отсрочени данъчни активи
Отсрочени данъчни активи в размер на 1,525 хил.лв. не са били признати върху данъчната загуба за
признаване, защото не е вероятно, че бъдещи облагаеми печалби ще са налични, срещу които
Дружеството да може да ги използва. Данъчната загуба изтича в срок от 5 години.

17. Търговски и други вземания
Виж счетоводна политика в Бележка 30 (з)

Други вземания

30 юни
2017
30,448
(108)
96
(96)
4,493
34,833
27

31 декември
2016
27,768
(41)
80
(78)
1,033
28,762
1

Търговски и други вземания

34,860

28,763

34,860

28,763

в хиляди лева

Бел.

Търговски вземания
Обезценка на вземания
Съдебни вземания
Обезценка на съдебни вземания
Гаранции за участие
24

Нетекущи
Текущи

Дружеството има предоставени гаранционни депозити на обща стойност 4,493 хил.лева свързани с
участие в търгове за търговия с електрическа енергия и за участие на либерализиран пазар.
Експозицията на Дружеството към кредитен и валутен риск, и загуби от обезценка свързани с търговски
и други вземания са представени в бележка 24 Финансови инструменти.
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18. Данъци за възстановяване
30 юни
2017
6
2
8

31 декември
2016
6
6

24

30 юни
2017
2,029
6,914
8,943

31 декември
2016
2,876
3,320
6,196

23,24

-

-

8,943

6,196

в хиляди лева
ДДС за възстановяване
Други данъци за възстановяване

19. Пари и парични еквиваленти
Виж счетоводна политика в Бележка 30 (з)(ii)
в хиляди лева
Парични средства по банкови сметки
Парични средства в специална банкова сметка (*)
Общо пари и парични еквиваленти
Овърдрафт
Пари и парични еквиваленти в отчета за
паричните потоци

Бел.

(*) Съгласно правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и
електроразпределителните мрежи, за обезпечаване на задълженията си по сделките с електрическа
енергия, търговецът е задължен да поддържа в специална банкова сметка сума в размер на 1/24 от
годишния си оборот от търговията с електрическа енергия на територията на България, но не по-малко от
150 хил.лева. Дружеството поддържа наличност по специална банкова сметка, паричните средства по която
могат да бъдат използвани за изпълнение на задълженията по лицензионната дейност, като дружеството е
задължено да възстанови сумата до определения размер, така както е споменато по-горе, в срок до 20
банкови дни.

20. Капитал и резерви
Виж счетоводна политика в Бележка 30(з)
Към 30 юни 2017 година акционерният капитал на ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД е в размер на 20 000
хил. лева (31 декември 2016: 20 000 хил. лева) . Капиталът е изцяло внесен. Всяка акция дава право на един
глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съизмерим с
номиналната стойност на акцията.
Дивиденти
За периода януари – юни 2017г. Дружеството не е декларирало и изплатило дивиденти на едноличния
собственик.
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20. Капитал и резерви (продължение)
Законови резерви
Законовите резерви в размер на 342 хил.лева (31 декември 2016: 342 хил. лева) са формирани чрез
прехвърляне на 1/10 от нетната печалба, която се отделя, докато средствата във фонда стигнат 1/10 или
по-голяма част от капитала, определена от устава на дружеството и съгласно чл.246 ал 1 и 2 от
Търговския закон. Средствата от законови резерви могат да бъдат използвани за покриване на загуби от
дейността на Дружеството. Когато сумата на законови резерви надхвърли 1/10 част от капитала, поголемият размер може да бъде използван и за увеличаване на капитала, предвид разпоредбата на член
246, ал.(4) от Търговския закон.
Други резерви
Другите резерви на стойност 2,676 хил. лева (31 декември 2016: 2,676 хил.лева) са формирани на база
натрупаната печалба за 2010, 2011, 2012, 2014 и 2015 години нетно от сумите прехвърлени в законови
резерви.

21. Търговски и други задължения
Виж счетоводна политика в Бележка 30 (з)
в хиляди лева
Задължения към доставчици
Задължения за доходи на персонала
Гаранции
Търговски и други задължения

Бел.

24

30 юни
2017
18,782
69
94
18,945

31
декември
2016
13,592
77
50
13,719

Задълженията към доставчици към 30 юни 2017 година включват основно задължения за закупена
електрическа енергия на обща стойност 18,207 хил. лв. (31 декември 2016: 13,027 хил. лв.).
Експозицията на Дружеството към валутен и ликвиден риск свързана с търговски и други задължения е
оповестена в бележка 24 Финансови инструменти.

22. Други задължения
в хиляди лева
Акцизи
Задължения за социални осигуровки
Задължения по данъци
Други

30 юни
2017
370
14
633
1
1,018
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декември
2016
344
15
905
2
1,266
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23. Задължения за заеми
Виж счетоводна политика в Бележки 30 (з)
Тази бележка дава информация за договорните условия на лихвоносните заеми на Дружеството, които
се отчитат по амортизирана стойност. За повече информация за експозицията на Дружеството към
лихвен, валутен и ликвиден риск, вижте бележка 24 Финансови инструменти.
в хиляди лева

Бел.

Текуща част на търговски заеми
Необезпечен заем от свързани лица

19,24,27

30 юни
2017

31
декември
2016

21,565
21,565

5,674
5,674

Условията по заемите са както следва:

Валута

Необезпечен овърдрафт банка А

EUR

Кредитна линия банка А

EUR

Необезпечен овърдрафт банка Б

EUR

Необезпечен заем от свързани
лица

EUR

30 юни 2017
Лимит в
Лимит в
евро
лева

Номинален
лихвен
процент

Година
на
падеж

1 месечен
EURIBOR +
2.45%

2017

3,000,000

5,867,490

2017

15,000,000

29,337,450

2018

500,000

977,915

2018

12,750,000

24,936,833

0.75%
1 месечен
EURIBOR +
2%
1 месечен
EURIBOR +
1.25%

Овърдрафт
Дружеството е сключило договор за кредит (овърдрафт) с Банка A на 30 септември 2016 за сума до
3,000 хил. евро. Към 30 юни 2017 г. няма непогасена част по заема. Дружеството е сключило кредитна
линия за издаване на банкови гаранции с Банка А на 10 октомври 2016 за сума до 15,000 хил. евро. (виж
бел. 25 „Условни задължения).
Дружеството е сключило договор за кредит (овърдрафт) с Банка Б на 25 януари 2017 за сума до 500 хил.
евро. Към 30 юни 2017 г. е изцяло усвоен под формата на банкови гаранции.
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23. Задължения за заеми (продължение)
Заеми от свързани лица
Към 30 юни 2017г. е в сила, сключен договор от 26 юни 2017 за предоставяне на заем между дружество
от ЕВН групата и ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД. Срока на договора е 1 година. Усвоеният размер на
кредита към 30 юни 2017 е 11,026 хил. евро (21,553 хил.лева главница и 12 хил.лева лихви). Към 31
декември 2016 г. усвоеният размер на кредита е 2,902 хил. евро (5,672 хил.лева главница и 2 хил.лева
лихви).
Банкови овърдрафти, които са платими при поискване и формират неразделна част от управлението на
паричните наличности на Дружеството са включени в пари и парични еквиваленти за целите на отчета за
паричния поток (виж бележка 24).

24. Финансови инструменти
(а) Счетоводни класификации и справедливи стойности
Таблицата показва балансовите и справедливите стойности на финансовите активи и финансовите
пасиви, включително нивата им в йерархията на справедливите стойности. Не е включена информация
за справедливите стойности ако балансовата стойност е разумно приближение на справедливата
стойност.
30 юни 2017
Бел.
В хил. лева

Заеми
и
вземания

Други
фин-ви
пасиви

Общо

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3

Общо

Финансови активи, които не се оценяват по справедлива стойност
Търговски вземания
17
30,367
30,367
Гаранционни
17
4,493
4,493
депозити
Търговски вземания
27
1,422
1,422
от свързани лица
Пари и парични
19
8,943
8,943
еквиваленти
45,225
45,225
Финансови пасиви, които не се оценяват по справедлива стойност
Търговски
задължения
към
21
18,945
18,945
трети лица
Търговски
задължения към
27
4,831
4,831
свързани лица
Задължения към
23,
свързани лица по
21,565
21,565
27
заеми
45,341
45,341
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24. Финансови инструменти (продължение)
(а) Счетоводни класификации и справедливи стойности (продължение)
31 декември 2016
Бел.
В хил. лева

Заеми
и
вземания

Други
фин-ви
пасиви

Общо

Ниво 1

Ниво 2

Ниво 3

Общо

Финансови активи, които не се оценяват по справедлива стойност
Търговски вземания
17
27,729
27,729
Гаранционни
17
1,033
1,033
депозити
Търговски вземания
27
4,154
4,154
от свързани лица
Пари и парични
19
6,196
6,196
еквиваленти
39,112
39,112
Финансови пасиви, които не се оценяват по справедлива стойност
Търговски
задължения
към
21
13,719
13,719
трети лица
Търговски
задължения към
27
4,156
4,156
свързани лица
Задължения към
23,
свързани лица по
5,674
5,674
27
заеми
23,549
23,549
На база на направените анализи ръководството счита, че балансовите стойности на финансовите активи
и пасиви могат да се приемат за разумно приближение с тяхната справедлива стойност.
(б) Управление на финансовия риск
Дружеството определя като риск, опасността от непостигането на бизнес целите, дължащо се на
негативни отклонения от планираните бизнес задачи. Шансове и възможности също се взимат под
внимание при оценка и управление на риска.
Опазване на съществуващите и бъдещите доходи, както и потенциала за паричните потоци е основната
цел на управлението на риска на EVN.
Централизираното управление на риска, осигурява на всички рискови мениджъри на местно ниво,
подходящи методи и инструменти за идентифициране и оценка на рисковете, като част от системата на
EVN за управление на риска. Бизнес звената, отговорни за управление на риска за съответните рискови
позиции комуникират с централизираното звено за управление на риска. Заедно, те определят
подходящи действия, предназначени да намалят до минимум рисковете; тези действия се изпълняват от
бизнес единиците на местно ниво. Цялостната позиция на риска на групата EVN се анализира и оценява
чрез централизиран контрол на риска.
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24. Финансови инструменти (продължение)
(б) Управление на финансовия риск (продължение)
Процесът по управление на риска включва:
• идентификация на рисковете, въз основа на идентифициране на нови позиции на риска;
• оценка и анализ на количествена и качествена оценка на идентифицираните рискове;
• сумиране на рисковете според различни подходи за оценка и моделиране на разпределение на
печалбата;
• докладване чрез предаване на рисковите доклади за управлението на риска на Надзорния съвет на
групата EVN, обсъждане и оценка на експозициите в „Риск работен комитет” и „Риск комитет на
Групата”
Процес на преглед: Методическо идентифициране на организационните единици, които трябва да бъдат
подложени на изрична оценка на риска, както и редовни прегледи, за да се определи дали установените
методи за идентифициране и оценка на рисковете трябва да бъдат изменени в светлината на
променените условия.
Дружеството има експозиция към следните рискове от употребата на финансови инструменти:
• пазарен и конкурентен риск;
• оперативен риск;
• финансов риск;
Тази бележка представя информация за експозицията на Дружеството към всеки един от горните
рискове, целите на Дружеството, политиките и процесите за измерване и управление на риска, и
управлението на капитала на Дружеството. Допълнителни количествени оповестявания са включени в
бележките към финансовия отчет.
Основни положения за управление на риска
Съветът на директорите на Дружеството носи отговорността за установяване и управление на рисковете,
с които се сблъсква Дружеството. Съветът на директорите е създал комитет по управление на риска
отговорен за развиването на политиките по управление на риска на Дружеството. Комитетът отчита
регулярно своята дейност пред съветът на директорите. Политиките за управление на риска в
Дружеството идентифицират и анализират рисковете, влияещи върху Дружеството, установяват лимити
за поемане на рискове по отделни видове, дефинират правила за контрол върху рисковете и
съответствие с установените лимити.
Политиките и системите по управление на рисковете подлежат на регулярна проверка с цел
установяване на настъпили изменения на пазара и дейностите на Дружеството.
Групата ЕВН в България чрез въвеждане и прилагане на установени стандарти и процеси цели да развие
дисциплина и конструктивна контролна среда, където всички служители разбират тяхната роля и
задължения.
Пазарен и конкурентен риск
Пазарният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба, в резултат на промяна в броя
и/или поведението на участниците на пазара. Целта на управлението на пазарния риск е да се управлява
и да се установи контрол над пазарната експозиция при приемливи параметри при оптимизиране на
възвращаемостта.
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24. Финансови инструменти(продължение)
(б) Управление на финансовия риск (продължение)
Оперативен риск
Оперативен риск е рискът, че Дружеството ще има ограничения или трудности при получаване на
навременни и ефективни доставки. В групата на оперативните рискове Дружеството разглежда няколко
под-категории: технологичен риск, инфраструктурен риск, организационен риск.
Финансов риск
Финансовите рискове включват кредитен, ликвиден риск, валутен и пазарен риск.
Кредитен риск
Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или
страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения. Кредитният риск
произтича от вземания от клиенти.
Търговски и други вземания
Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на отделните клиенти.
Ръководството отчита влиянието на икономическата обстановка в която клиентите оперират, тъй като
този фактор оказва влияние върху кредитния риск, особено в момента на влошаващи се икономически
условия. Дружеството анализира всеки нов клиент индивидуално за неговата кредитоспособност и
определя кредитни лимити. Ако клиент не покрие своите задължения след започване на доставката с
електрическа енергия, доставката се прекратява съгласно вътрешните правила. Възстановяването на
доставката с електрическа енергия може да стане след плащане на всички задължения на клиента или
подписване на погасителен план за разсрочено плащане.
Експозиция спрямо кредитен риск
Балансовата стойност на финансовите активи представлява максималната кредитна експозиция. Към
датата на отчета максималната кредитна експозиция е:
в хиляди лева
Търговски вземания
Гаранционни депозити
Търговски вземания от свързани лица
Пари и парични еквиваленти

Бел.
17
17
27
19

30 юни
2017
30,367
4,493
1,422
8,943
45,225
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декември
2016
27,729
1,033
4,154
6,196
39,112
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24. Финансови инструменти(продължение)
(б) Управление на финансовия риск (продължение)
Кредитен риск (продължение)
Обезценка
Времевата структура на търговски и други вземания към датата на отчета, вкл. необезценени, е както
следва:
в хиляди лева

Без просрочие
Просрочени от 1 до 360 дни
Просрочени над 360 дни

Брутна
стойност на
търговски
вземания
30.06.2017
34,231
2,141
87
36,459

Обезценка
30.06.2017

Брутна
стойност на
търговски
вземания
31.12.2016

Обезценка
31.12.2016

(199)
(5)
(204)

25,574
2,256
18
27,848

(113)
(6)
(119)

Ликвиден риск
Ликвидният риск е рискът, че Дружеството ще има трудности при изпълнение на задълженията,
свързани с финансовите пасиви, които се уреждат в пари или чрез друг финансов актив. Подходът на
Дружеството за управление на ликвидността е да се осигури, доколкото е възможно, че винаги ще има
достатъчно ликвидност, за да изпълни задълженията си, както при нормални, така и при стресови
условия, както и без да се понесе неприемливи загуби или да се навреди на репутацията на Дружеството.
За тази цел Дружеството поддържа следните кредитни линии/овърдрафти.
В хиляди лева

Сума в хил.евро

Крайна дата на
договора

Заемодател:
Банка А (овърдрафт)
Банка Б (револвиращ кредит)
Заем от свързано лице

3,000

31.10.2017

500

28.02.2018

12,750

26.06.2018

Дружеството е сключило кредитна линия с Банка А за издаване на банкови гаранции в различни валути в
размер на 15,000 хил. евро с краен срок на усвояване до 31 октомври 2017 година. Към 30 юни 2017, от
банката са издадени гаранции на обща стойност 22,700 хил.лева.
Дружеството е сключило договор за овърдрафт с Банка А с лимит до 3,000 хил. евро, с краен срок на
усвояване до 31 октомври 2017 година.
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24. Финансови инструменти(продължение)
(б) Управление на финансовия риск (продължение)
Ликвиден риск (продължение)
Дружеството е сключило договор за овърдрафт с Банка Б с лимит до 500 хил. евро, с краен срок на
усвояване до 28 февруари 2018 година. По същият договор с Банка Б, банкови гаранции могат да се
издават до 500 хил. евро. Към 30 юни 2017, от банката са издадени гаранции на обща стойност 963
хил.лева.
По-долу са договорните падежи на финансови пасиви, включително очаквани плащания на лихви,
изключващи ефекта от договорености за нетиране:
30 юни 2017
Недеривативни финансови задължения
в хиляди лева /
Бел.
Задължения
към свързани
лица
Задължения по
заеми към
свързани лица
Търговски и
други
задължения

Балансова
стойност

Договорни
парични
потоци

До 6
месеца

6 - 12
месеца

1-2
години

2-5
години

Над 5
години

4,831

(4,831)

(4,831)

-

-

-

-

21,565

(21,677)

(56)

(21,621)

-

-

-

18,945
45,341

(18,945)
(45,453)

(18,945)
(23,832)

(21,621)

-

-

-

27

27

21

31 декември 2016
Недеривативни финансови задължения
в хиляди лева /
Бел.
Задължения
към свързани
лица
Задължения по
заеми към
свързани лица
Търговски и
други
задължения

Балансова
стойност

Договорни
парични
потоци

До 6
месеца

6 - 12
месеца

1-2
години

2-5
години

Над 5
години

4,156

(4,156)

(4,156)

-

-

-

-

5,674

(5,775)

(5,775)

-

-

-

-

13,719
23,549

(13,719)
(23,650)

(13,719)
(23,650)

-

-

-

-

27

27

21

Не се очаква, че паричните потоци включени в падежния анализ могат да възникнат значително по-рано
или на значително различни суми.
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24. Финансови инструменти(продължение)
(б) Управление на финансовия риск (продължение)
Валутен риск
Експозиция към валутен риск
Дружеството няма експозиция към валутен риск.
Анализ на чувствителността
Дружеството оперира в условията на валутен борд. Българският лев (BGN) е фиксиран към евро (EUR) по
обменен курс от BGN 1.95583 / EUR 1.0 и не се променя под влияние на международните валутни пазари
и лихвените нива. Всички сделки във валута различна от местната са извършени в EUR.
Дружеството е генерирало нетни валутни разлики за периода януари – юни 2017 в размер на 47 хил. лв.
(януари – юни 2016: 10 хил.лв.), които са възникнали във връзка с необходимостта от закупуване на евро
за целите на погасяване на задълженията към чуждестранни контрагенти.
Лихвен риск
Профил
Към отчетната дата лихвения профил на лихвоносните финансови инструменти на Дружеството е както
следва:
В хиляди лева

Бел.

30 юни 2017

31 декември
2016

19

8,943

6,196

-

-

Инструменти с фиксирана лихва
Финансови активи
Финансови пасиви
Инструменти с плаваща лихва
Финансови активи
Финансови пасиви

19,23

-

-

21,565

5,674

Анализ на чувствителността на справедливата стойност за инструменти с фиксирана лихва
Дружеството не е осчетоводявало финансови активи и пасиви с фиксирана лихва по справедлива
стойност в печалби и загуби, и Дружеството не определя деривативи (лихвени суапове) като хеджиращи
инструменти по модела на отчитане на хеджинг на справедлива стойност. Поради това, промени в
лихвените нива към датата на баланса не биха засегнали печалби и загуби.
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24. Финансови инструменти(продължение)
(б) Управление на финансовия риск (продължение)
Лихвен риск (продължение)
Анализ на чувствителността на паричните потоци за инструменти с променлива лихва
Промяна от 25 базисни пункта в лихвените нива към отчетната дата би увеличила (намалила) собствения
капитал и печалби и загуби със сумите посочени по-долу. Този анализ допуска ,че всички останали
променливи, особено обменните курсове на чуждестранна валута, остават непроменени. Анализът е
направен на същата база за 2016 г.

Ефект в хиляди лева

Печалби и загуби
25 б.п.
25 б.п.
увелинамачение
ление

Собствен капитал
25 б.п.
25 б.п.
увелинамачение
ление

30 юни 2017
Инструменти с променлива лихва
Чувствителност на паричните потоци (нетно)

(28)
(28)

28
28

-

-

31 декември 2016
Инструменти с променлива лихва
Чувствителност на паричните потоци (нетно)

(18)
(18)

18
18

-

-

Управление на капитала
Политиката на Съветът на директорите е да се поддържа силна капиталова база така, че да се поддържа
доверието на инвеститорите, кредиторите и на пазара като цяло, и да могат да се осигурят условия за
развитие на бизнеса в бъдеще. Капиталът се състои от регистриран акционерен капитал, резерви и
текуща печалба.
Съветът на директорите следи възвръщаемостта на капитала, като се стреми да поддържа баланс между
възвръщаемост и сигурност. Като акционерно дружество, размерът на собствения капитал следва да е
по-висок от регистрирания акционерен капитал, и Дружеството следва да поддържа задължителни
резерви в размер минимум 10% от регистрирания капитал.
Дружеството съблюдава изискванията на член 252 от Търговския закон, за поддържане на чистата
стойност на имуществото над размера на вписания капитал. Поради стойността на отчетената загуба от
Дружеството за 2016 година и през периода януари – юни 2017 г. стойността на нетното имущество на
Дружеството е по-ниска от регистрирания капитал. Ръководството на Дружеството ще предприеме
мерки за разрешаване на въпроса с капиталовия дефицит възникнал през текущата година.
През годината не е имало промени в подхода за управлението на капитала на Дружеството.
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25. Условни задължения
Банкови гаранции
Дружеството е регистриран участник на пазара на електрическа енергия. Съгласно Правилата за търговия
с електрическа енергия то е задължено да предостави гаранционно обезпечение за сделките си в полза
на електроенергийни оператори. Обезпеченията представляват гаранционни депозити внесени по
банкови сметки или неотменяеми банкови гаранции.
Към датата на отчета Дружеството е предоставило банкови гаранции на контрагенти свързани с
изпълнение на търговските договори за сделки с електрическа енергия на обща стойност 23,663
хил.лева (31 декември 2016: 18,491 хил.лева).
Предявени твърдения на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за злоупотреба с
господстващо положение
Срещу ЕВН групата има предявено от КЗК твърдение за извършено нарушение за злоупотреба с
господстващо положение, във връзка с твърдяно затрудняване на преминаването на бизнес клиенти на
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД към нерегулирания пазар. Към датата на този отчет, процедурата
на КЗК не е приключила с решение, но по мнение на ръководството на Дружествата и неговите правни
консултанти, няма правни основания за констатиране на подобно нарушение. Въпреки това, правните
консултанти обръщат внимание, че предвид противоречията в регулаторната рамка, които позволяват
различни тълкувания, изходът от производството на КЗК е към момента неясен.
Теоретично, размерът на санкцията, която КЗК би могла да наложи, в случай че установи, че дружествата
от ЕВН групата са извършили нарушение, е до 10 процента от оборота. Въпреки това, предвид
практиката на КЗК до момента, дори в случай на установено нарушение на правилата на конкуренцията,
размерът на наложената санкция не следва да надвишава няколко процента от съответния оборот.
26. Оперативен лизинг
Виж счетоводна политика в Бележка 30(й)
Лизинг като наемател
Наемните вноски по оперативен лизинг са платими както следва:
В хиляди лева

30 юни
2017

31 декември
2016

Наем автомобили
По-малко от една година

2

12

Между една и пет години

-

-

Повече от пет години

-

-

2

12

Дружеството има наети автомобили по оперативен лизинг. През периода януари – юни 2017 сумата от
10 хил. лева е призната като разход в печалби и загуби по отношение на оперативен лизинг (януари –
юни 2016: 11 хил.лева).
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27. Свързани лица
Крайно контролиращо предприятие-майка на Дружеството е ЕВН АГ Австрия.
ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД има отношение с дружествата от икономическата група на ЕВН АГ
Австрия, както е посочено по-долу:
януари –
януари –
31 декември
30 юни 2017
юни 2017
юни 2016
2016
В хиляди лева
Транзакции
Продажби /
Продажби /
Вземания /
Вземания /
(Покупки)
(Покупки)
(Задължения) (Задължения)
Електроразпределение Юг
ЕАД

ЕВН България ЕАД

ЕВН Трейдинг ДООЕЛ Скопие

ЕВН Трейдинг ДОО Белград

ЕВН АГ Австрия

ЕВН Център за услуги ЕООД
ЕВН България
Електроснабдяване ЕАД

Паричен поток
Административни
услуги
Други услуги
Административни
услуги
Лихви
Кредит
Електрическа енергия
Търговски права за
пренос
Електрическа енергия
Услуги
Услуги
Други
Електрическа енергия
Електрическа енергия
Търговски права за
пренос
Услуги
Услуги
Софтуерно обслужване
Административни
услуги
Инвестиции
Обучение
Административни
услуги
Административни
услуги
Паричен поток

-

-

-

48

(5)
9

(10)
-

(3,928)
-

(3,217)
-

(26)
(56)
10,838

(26)
(56)
2,309

(5)
(12)
(21,553)
1,203

(7)
(2)
(5,672)
3,905

5
(276)
(106)
(1)
73

68
(62)
21
(4)
1,468

5
(131)
(35)
(1)
4

14
18
(1)
-

-

(343)

-

(5)

(93)
(45)
(4)

(58)
11
(30)
(10)

(9)
(4)
-

(3)
(8)
(3)

(162)
-

(161)
(31)
-

-

(4)
(4)

(1,448)

(1,370)

(256)

(357)

(117)
-

(173)
-

(23)
-

(23)
9
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27. Свързани лица (продължение)
В хиляди лева

Транзакции

ЕВН България Топлофикация
ЕАД

Електрическа енергия

ЕВН Каварна ЕАД
ЕВН Каварна ЕАД
ЕВН Трейдинг ЛЛП Косово
ЕВН Македония АД

Електрическа енергия
Административни
услуги
Електрическа енергия
Електрическа енергия
Кредит
Лихви
Услуги
Общо задължения
Общо вземания

януари –
юни 2017
Продажби /
(Покупки)

януари –
юни 2016
Продажби /
(Покупки)

31 декември
2016
Вземания /
Вземания /
(Задължения) (Задължения)

(2,633)
218

(884)
286

(439)
16

(19)
120

1
9
1
176

1
-

5
39
150
(26,396)
1,422

(505)
39
1
(9,830)
4,154

30 юни 2017

Транзакции с ключов ръководен персонал
В хиляди лева
Краткосрочен доход

януари – юни
2017
70

януари – юни
2016
64

Дължимите суми към мениджмънта към 30 юни 2017 са в размер на 9 хил.лева (31 декември 2016: 66
хил.лева).

28. Събития след датата на отчетния период
След датата на отчетния период, към датата на одобрение за издаване на отчета от Борда на
директорите, не са настъпили събития изискващи корекции или оповестяване във финансовия отчет.

29. База за измерване
Този финансов отчет е изготвен на базата на историческата стойност.
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30. Значими счетоводни политики
Значимите счетоводни политики, представени по-долу, са прилагани последователно във всички
представени периоди представени в този финансов отчет.
По-долу е представен индекс на значимите счетоводни политики, за които повече информация е
налична на следващите страници:
а. Приходи
б. Финансови приходи и разходи
в. Чуждестранна валута
г. Доходи на наети лица
д. Данъци върху дохода
е. Имоти, машини, съоръжения и оборудване
ж. Нематериални активи
з. Финансови инструменти
и. Обезценка
й. Лизинг
к. Инвестиции

34
35
35
35
36
37
38
38
40
42
42

(a) Приходи
(i) Приходи от продажба на електрическа енергия
Приходите се оценяват по справедливата стойност на подлежащото на получаване или на вземането,
нетно от отстъпки и количествени рабати.
Приходи от продажба на електрическа енергия се признават в печалби и загуби на базата на доставените
количества електрическа енергия по договорената цена за МВч енергия.
Доставените количества за всеки клиент се измерват и потвърждават от операторите на съответната
електроразпределителна мрежа.
Въз основа на решения от КЕВР, Дружеството се задължава да събира такси за пренос и достъп от
клиентите и да ги заплаща на Енергийния системен оператор и на операторите на
електроразпределителни мрежи (такси за пренос и достъп до електропреносната и
електроразпределителната мрежа ) и Националната Електрическа компания (такса задължение към
общество ).
По отношение на тези такси, ръководството счита, че Дружеството действа като агент. Следователно
тези такси са изключени от приходите от продажба на енергия и от разходите за покупка на енергия.

(ii) Приходи от услуги
Приход от продажба на услуги се признава в печалби и загуби в зависимост от етапа на завършеност на
сделката към датата на отчитане. Степента на завършеност обикновено се определя чрез анализ на
извършената работа. Когато резултатът от сделката не може да бъде надеждно оценен, приходът се
признава само доколкото признатите разходи са възстановими.
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30. Значими счетоводни политики (продължение)
(a) Приходи (продължение)
(iii) Неустойки за закъснели плащания
Приходи от неустойки се признават във връзка със закъснели плащания от клиенти, изчислени чрез
законов лихвен процент за периода от датата на падеж до датата на плащане, а за неплатени вземания –
от датата на падеж до датата на финансовия отчет.
(б) Финансови приходи и разходи
Финансовите приходи и разходи на Дружеството включват:
•
•
•
•

приходи от лихви;
разходи за лихви;
валутни курсови печалби или загуби от финансови активи и финансови пасиви;
банкови такси.

(в) Чуждестранна валута
Операциите с 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 към края на отчетния период. Печалба 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.
(г) Доходи на наети лица
(i) 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, 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.
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30. Значими счетоводни политики (продължение)
(д) Данъци върху дохода
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 бизнес комбинации или
за статии, които са признати директно в собствения капитал, или в друг всеобхватен доход.
(i) Текущ данък
Текущият данък е очакваното данъчно задължение или вземане върху облагаемата печалба или загуба за
годината, прилагайки данъчните ставки, влезли в сила, или по същество въведени към отчетната дата, и
всички корекции за данъчни задължения или вземания за предходни години.
(ii) Отсрочен данък
Отсрочените данъци се изчисляват върху временните разлики между сумите на активите и пасивите,
признати във финансовия отчет, и сумите използвани за данъчни цели. Отсрочен данък не се признава
за:
•
•
•

временни разлики от първоначално признаване на активи и пасиви при сделка, която не е бизнес
комбинация и която не засяга печалби и загуби, нито за счетоводни, нито за данъчни цели;
разлики, свързани с инвестиции в дъщерни предприятия и съвместно контролирани предприятия,
доколкото е вероятно, че те няма да имат обратно проявление в обозримото бъдеще; и
облагаеми временни разлики, възникващи от първоначално признаване на репутация.

Отсрочен данък се оценява по данъчните ставки, които се очаква да се прилагат за временните разлики
когато те се проявяват обратно, на базата на закони, които са в сила, или са въведени по същество към
отчетната дата.
Отсрочените данъчни активи и пасиви се компенсират само ако има правно основание за приспадане на
текущи данъчни активи и пасиви, и те се отнасят до данъци върху печалбата, наложени от едни и същи
данъчни власти.
Актив по отсрочени данъци се начислява за неизползваните данъчни загуби, кредити и приспадащи се
временни разлики, доколкото е вероятно бъдеща облагаема печалба да бъде налична, срещу която те
да 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.
При определянето на текущия и отсрочения данък Дружеството взема предвид ефекта от несигурни
данъчни позиции и дали допълнителни данъци или лихви може да са дължими. Дружеството смята, че
начисленията за данъчни задължения са адекватни за всички отворени данъчни години на базата на
оценката на много фактори, включително интерпретиране на данъчни закони и предишен опит. Тази
оценка се основава на приблизителни оценки и допускания и може да включва преценки за бъдещи
събития. Може да се появи нова информация, според която Дружеството да промени своите преценки
за адекватността на съществуващите данъчни задължения; такива промени в данъчните задължения
биха засегнали разхода за данъци в периода, когато такова определяне бъде направено.
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30. Значими счетоводни политики (продължение)
(е) Имоти, машини, съоръжения и оборудване
(i) Признаване и оценка
Първоначално признаване
Имотите, машините, съоръженията и оборудването се оценяват по цена на придобиване, намалена с
натрупани амортизации и загуби от обезценка. Когато в имотите, машините, съоръженията и
оборудването се съдържат компоненти с различна продължителност на полезен живот, те се отчитат
отделно (основни компоненти).
Печалби и загуби при отписване на имоти, машини и съоръжения се определят като се сравняват
постъпленията с балансовата стойност на актива и се признават нетно в други приходи.
Последваща оценка
За целите на последваща оценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване, Дружеството прилага
модела на цената на придобиване в МСС 16. След признаване като актив дадена позиция от имоти,
машини и съоръжения се отчита по нейната цена на придобиване минус натрупаната амортизация и
натрупаните загуби от обезценка.
(ii) Последващи разходи
Последващи разходи се капитализират само когато е вероятно че бъдещи икономически ползи от тези
разходи ще бъдат получени от Дружеството. Текущи ремонти и поддръжка се признават като разход при
възникването им.
(iii) Амортизация
Имоти, машини, съоръжения и оборудване се амортизират от датата, на която са инсталирани и са
готови за употреба или за придобитите по стопански начин, от датата на която актива е завършен и е
готов за употреба.
Амортизацията се изчислява на базата на цената на придобиване на актива, намалена с остатъчната му
стойност. Когато в имотите, машините, съоръженията и оборудването се съдържат компоненти с
различна продължителност на полезен живот, те се амортизират отделно.
Амортизацията се изчислява така, че да се изпише цената на придобиване на имотите, машините,
съоръженията и оборудването, намалена с очакваната им остатъчна стойност, на база линейния метод
за очакваните им полезни животи, като обикновено се признава в печалбата или загубата. Активи на
лизинг се амортизират за по-късия измежду срока на договора и техния полезен живот, освен когато е
почти сигурно придобиването на собствеността върху тях до края на срока на договора. Земята не се
амортизира.
Очакваните срокове на полезен живот за имоти, машини, съоръжения и оборудване са, както следва:
•
•

стопански инвентар
средства за търговско измерване

6,67 години
5 години

Методите на амортизация, полезния живот и остатъчните стойности се преразглеждат към всяка отчетна
дата и се коригират, ако е подходящо.
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30. Значими счетоводни политики (продължение)
(ж) Нематериални активи
(i) Признаване и оценка
Нематериални активи, придобити от Дружеството, имат определен полезен живот и са представени по
цена на придобиване, намалена с натрупана амортизация и загуби от обезценки.
(ii) Последващи разходи
Последващи разходите се капитализират само когато се увеличава бъдещата икономическа изгода от
специфичния актив, за който се отнасят. Всички останали разходи се признават като разход в печалби и
загуби в момента на тяхното възникване.
(iii) Амортизация
Амортизацията се изчислява на базата на цената на придобиване на актива, намалена с остатъчната му
стойност.
Амортизацията се изчислява така, че да се изпише цената на придобиване на нематериалните активи,
намалена с очакваната им остатъчна стойност, на база линейния метод за очакваните им полезни
животи, като обикновено се признава в печалбата или загубата.
Очакваните срокове на полезен живот са както следва:

•
•

Лицензии за търговия с електрическа енергия
Софтуер

10 години;
4 години;

Методите на амортизация, полезния живот и остатъчните стойности се преразглеждат към всяка отчетна
дата и се коригират, ако е необходимо.
(з) Финансови инструменти
Дружеството класифицира недеривативните финансови активи в следните категории: заеми и вземания.
Дружеството класифицира недеривативните финансови пасиви като други финансови пасиви.
(i) Недеривативни финансови активи и финансови пасиви – признаване и отписване
Дружеството първоначално признава заеми и вземания на датата, на която те са възникнали. Всички
други финансови активи и финансови пасиви се признават първоначално на датата на търгуване.
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30. Значими счетоводни политики (продължение)
(з) Финансови инструменти (продължение)
(i) Недеривативни финансови активи и финансови пасиви – признаване и отписване
(продължение)
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, или нито прехвърля, нито задържа значителна част от всички
рискове и изгоди от собствеността и не запазва контрол над прехвърления актив. Всяко участие в такъв
отписан финансов актив, което е създадено или задържано от Дружеството, се признава като отделен
актив или пасив.
Дружеството отписва финансов пасив когато неговите договорни задължения са изпълнени, или са
отменени, или са изтекли.
Финансови активи и пасиви се компенсират 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.
(ii) Недеривативни финансови активи – оценяване
Дружеството има следните недеривативни финансови активи: вземания и пари и парични еквиваленти.
Заеми и вземания
Тези активи се признават първоначално по справедлива стойност плюс всички пряко свързани разходи
по сделката.
Пари и парични еквиваленти
В отчета за паричните потоци пари и парични еквиваленти включват банкови овърдрафти, които са
платими при поискване и са неразделна част от управлението на паричните наличности на Дружеството.
(iii) Недеривативни финансови пасиви – оценяване
Недеривативни финансови пасиви се признават първоначално по справедлива стойност, намалена с
всички пряко свързани разходи по сделката.
Дружеството класифицира недеривативните финансови пасиви като други финансови пасиви, които
включват заеми и кредити, банков овърдрафт и търговски и други задължения.
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30. Значими счетоводни политики (продължение)
(з) Финансови инструменти (продължение)
(iv) Акционерен капитал
Обикновени акции
Допълнителните разходи, пряко свързани с издаването на обикновените акции, нетно от данъчни
ефекти, се признават като намаление на собствения капитал.
(и) Обезценка
(i) Недеривативни финансови активи
Финансов актив, който не се отчита по справедлива стойност в печалби и загуби, се преразглежда към
всяка отчетна дата, за да се прецени дали съществуват обективни доказателства за обезценка.
Един финансов актив е обезценен ако има обективни доказателства за обезценка в резултат от едно или
повече събития, възникнали след първоначалното признаване на актива, и това събитие на загуба е
засегнало очакваните бъдещи парични потоци от този актив, което може да бъде надеждно оценено.
Обективно доказателство, че финансов актив е обезценен включва неизпълнение или просрочие от
длъжника, преструктуриране на задължението към Дружеството при условия, които Дружеството иначе
не би разглеждало, индикации, че длъжник ще изпадне в несъстоятелност, неблагоприятни промени в
статуса на плащания на длъжник, икономически условия, които водят до неизпълнение.
Финансови активи отчитани по амортизирана стойност
Дружеството взима предвид доказателства за обезценка на тези активи, както за конкретен актив, така и
на колективно равнище. Всички индивидуално значими активи се проверяват за специфична обезценка.
Тези, за които няма специфична обезценка, след това се проверяват колективно за обезценка, която е
възникнала, но все още не е идентифицирана. Активите, които не са индивидуално значими, се
проверяват колективно за обезценка. Колективната проверка се прави като се групират заедно активи
със сходни характеристики на риска.
При проверката на колективно ниво за обезценка, Дружеството използва историческа информация за
времето за възстановяване и размера на възникналите загуби, и прави корекция ако текущите
икономически и кредитни условия са такива, че е вероятно реалните загуби да бъдат по-големи или помалки от предполаганите на базата на историческите тенденции.
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30. Значими счетоводни политики (продължение)
(и) Обезценка (продължение)
(i) Недеривативни финансови активи (продължение)
Загубата от обезценка се изчислява като разликата между отчетна стойност на актива 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. Когато
Дружеството определи, че няма реалистична възможност за възстановяване на актива, съответните суми
се отписват. Ако загубата от обезценка впоследствие намалее, и намалението може обективно да се
свърже със събитие, настъпило след признаването на обезценка, тогава признатата преди загуба от
обезценка се отразява обратно през печалбата или загубата.
(ii) Нeфинансови активи
Отчетните стойности на нефинансовите активи на Дружеството (различни от инвестиционни имоти,
материални запаси и отсрочени данъчни активи) се преглеждат към всяка отчетна дата с цел да се
определи дали има индикации за обезценка. В случай, че съществуват такива индикации, 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. Загуба от обезценка се
признава в случай, че балансовата стойност на един актив или обект, генериращ парични потоци (ОГПП),
превишава неговата възстановима стойност.
Възстановимата стойност на актив или 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 риска специфичен
за актива или за ОГПП. За целта на теста за обезценка, активи, които не могат да бъдат тествани
индивидуално, се групират заедно в най-малката възможна група активи, генерираща парични
постъпления от продължаваща употреба, които са в голяма степен независими от паричните
постъпления от други активи или ОГПП.
Загуби от обезценка се признават в печалби и загуби. Загуби от обезценка признати за ОГПП се
разпределят така, че да намалят балансовите стойности на активите в обекта пропорционално.
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.
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30. Значими счетоводни политики (продължение)
(й) Лизинг
(i) Определяне дали дадено споразумение съдържа лизинг
При възникване на споразумението, Дружеството определя дали то е, или съдържа лизинг. Това е така
ако следващите два критерия са изпълнени:
• изпълнението на споразумението зависи от използването на определен актив или активи; и
• споразумение предава правото на ползване на актива(ите).
При възникване или след повторна оценка на споразумението, Дружеството разделя плащания и други
изисквани възнаграждения по това споразумение, на такива за лизинг, и такива за други 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, когато се извършват
плащанията, и се признава вменен финансов разход върху пасива, като се използва диференциалния
лихвен процент на Дружеството.
(ii) Наети активи
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 и те не се признават в отчета за
финансовото състояние на Дружеството.
(iii) Плащания по лизингови договори
Плащанията по оперативен лизинг се признават в печалби и загуби на база линейния метод за периода
на лизинговия договор. Получени лизингови стимули се признават 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.
(к) Инвестиции
Към 30 юни 2017 година, ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД (Дружеството) притежава инвестиции в три
дъщерни дружества: ЕВН Трейдинг ДООЕЛ Скопие, ЕВН Трейдинг ДОО Белград, и ЕВН Трейдинг
Прищина, Косово.
Дружеството отчита инвестициите в дъщерни предприятия в съответствие с МСС 27 – по цена на
придобиване, намалена с евентуалната загуба от обезценка. Към всяка дата на изготвяне на финансов
отчет, се извършва преглед за наличие на индикации за обезценка. В случай, че такива индикатори са на
лице, Дружеството прави оценка на възстановимата стойност на инвестицията. При тази оценка,
Дружеството взема под внимание всички вътрешни и външни източници на информация.
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31. Нови стандарти и разяснения, които все още не са приложени
Някои нови стандарти, промени в стандарти и разяснения, одобрени за прилагане от ЕК, са в сила за
годишни периоди, започващи на 1 януари 2018 и по-ранно прилагане е позволено, въпреки че все още
не са задължителни преди следващ период. Дружеството не е приложило по-рано следните нови или
променени стандарти при изготвянето на този финансов отчет.
Стандарти, разяснения и промени в стандарти, които не са били приложени по-рано –
одобрени за прилагане от ЕК
(а) МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
МСФО 15 създава цялостна рамка за определяне на това дали, колко и кога да се признават приходи.
Този стандарт изцяло покрива съществуващите насоки в текущите стандарти за признаването на
приходите, включително МСС 18 Приходи, МСС 11 Договори за строителство и КРМСФО 13
Програми за лоялност на клиентите. МСФО 15 е в сила за годишни периоди, започващи на или след 1
януари 2018 г., с позволено по-ранно прилагане.
Въпреки, че все още не е завършило първоначалната оценка на възможния ефект на МСФО 15 върху
финансовия отчет на Дружеството, ръководството не очаква, че новият Стандарт, при първоначално
прилагане, ще има значителен ефект върху финансовия отчет на Дружеството. Моментът на признаване
и оценяването на приходите на Дружеството не се очаква да се променят при МСФО 15, поради
характера на дейността на Дружеството и видовете приходи, които има.
(б) МСФО 9 Финансови инструменти
Стандартът замества МСС 39, Финансови инструменти: Признаване и Оценяване. Въпреки че
допустимите бази за оценка на финансови активи – амортизирана стойност, справедлива стойност в друг
всеобхватен доход (ССДВД) и справедлива стойност в печалба или загуба (ССПЗ) – са сходни с МСС 39,
критериите за класификация в подходящата категория за оценка са значително различни. Моделът на
обезценка в МСФО 9 заменя модела за „възникналата загуба“ в МСС 39 с модел за „очаквана кредитна
загуба“, което означава, че няма да е нужно да има събитие, свързано със загуба преди да се признае
обезценка. МСФО 9 е в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2018 г., и позволява
по-ранно прилагане. Дружеството в момента планира да прилага МСФО 9 първоначално от 1 януари
2018.
Дружеството не очаква МСФО 9 да има значим ефект върху финансовия отчет. Класификацията и
оценяването на финансовите инструменти на Дружеството не се очаква да се променят при МСФО 9,
поради характера на дейността на Дружеството и видовете финансови инструменти, с които то
разполага. Въпреки това, Дружеството смята, че е възможно загубите от обезценка да се увеличат и да
станат по-волатилни за активи в обхвата на модела за обезценка за очаквани кредитни загуби.
Дружеството все още не е финализирано методологиите за обезценка, които ще прилага по МСФО 9.
(в) Изменения в МСФО 10 и МСС 28 - Продажба на активи или вноски под формата на активи
между инвеститор и неговото асоциирано или съвместно предприятие
Дружеството не очаква измененията, при първоначално им прилагане, да имат значителен ефект върху
финансовия отчет на Дружеството, тъй като то няма дъщерни дружества, асоциирани предприятия или
съвместни предприятия.
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31. Нови стандарти и разяснения, които все още не са приложени (продължение)
Промени, издадени от СМСС/КРМСФО, които все още не са одобрени за прилагане от ЕК:
Ръководството счита, че е подходящо да се оповести, че следните нови или ревизирани стандарти, нови
разяснения и промени към съществуващи стандарти, които към отчетната дата са вече издадени от
Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС), все още не са били одобрени за прилагане от
ЕК и съответно не са взети пред вид при изготвянето на този финансов отчет. Датите на влизане в сила
за тях ще зависят от решението за одобрение за прилагане на ЕК.
(г) Инициатива за оповестяване (Изменения на МСС 7)
Промените изискват оповестявания, които дават възможност на потребителите на финансовия отчет да
оценят измененията на задълженията, произтичащи от финансова дейност, включващи както промени
произтичащи от парични потоци, така и промени от непарични трансакции. Промените са в сила за
годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2017 г. с позволено по-ранно прилагане. За да
изпълни новите изисквания за разкриване на информация, Дружеството възнамерява да представи
равнение между началните и крайните салда по задължения с промените, произтичащи от финансова
дейност.
(д) МСФО 16 Лизинг
МСФО 16 въвежда единен, балансов счетоводен модел за лизингополучателите. Лизингополучателят
признава актив за право на ползване, представляващ неговото право на ползване на базовия актив и
задължението да извършва лизингови плащания. Счетоводното третиране от страна на лизингодателя
продължава да бъде сходно на настоящия стандарт, т.е. продължава се класификацията на лизинга като
финансов или оперативен. МСФО 16 заменя съществуващите до момента насоки за отчитане на лизинг,
включително МСС 17 Лизинг, КРМСФО 4 Определяне дали дадено споразумение съдържа лизинг, ПКР15 Оперативен лизинг-Стимули и ПКР-27 Оценяване на съдържанието на операции, включващи
правната форма на лизинг. Стандартът влиза в сила за отчетни периоди, започващи на или след 1
януари 2019 г. Ранното приемане е разрешено за дружества, които прилагат МСФО 15 Приходи от
договори с клиентите на или преди датата на първоначално прилагане на МСФО 16.
Дружеството започна първоначална оценка на потенциалния ефект върху финансовия отчет.
Дружеството все още не определило количественото въздействие, което ще окаже приемането на МСФО
16 върху докладваните активи и пасиви. Количественият ефект ще зависи, както от избрания метод за
преход, избраните възможности по избор и изключения за признаване, така и от всички допълнително
сключени споразумения за лизинг. Дружеството очаква да оповести своя подход за преход и
количествена информация преди приемането на стандарта.
(е) Други изменения
Следните промени не се очаква да имат значително влияние върху финансовия отчет на Дружеството:
- Признаване на отсрочени данъчни активи за нереализирани загуби (Изменения МСС 12)
- Класификация и оценяване на транзакции, свързани с плащания на база акции (Промени в МСФО 2)
- Изменения в МСФО 4: Прилагане на МСФО 9 Финансови инструменти и МСФО 4 Застрахователни
договори
- Изменения МСС 40 Трансфер на инвестиционни имоти
- КРМСФО 22 Сделки в чуждестранна валута и авансово плащане
- Годишните подобрения към цикъла МСФО 2014-2016 издадени на 8 декември 2016
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