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МЕТИЗИ АД
OTЧЕT ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД за 2021 година

Приложение

2021 г.
BGN'000

2020 г.
BGN'000

Продължаващи дейности
1.1.1.

8621
8621

16413
16413

Други приходи

1.1.2.

34

128

Приходи от безвъзмездни средства, предоставени от държавата

1.1.3.

21

-

8676

16541

(4874)
(3047)
(259)
(449)
(998)
(28)
(93)

(8755)
(6190)
(976)
(450)
(1054)
(85)

(3734)
(2299)

(7585)
(8845)

Нетни приходи от продажби
Приходи от договори с клиенти

Общо приходи от продължаващи дейности
Разходи по икономически елементи
Разходи за използвани суровини, материали и консумативи
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за персонала
Разходи от обезценка на нефинансови активи
Други разходи

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.

Суми с корективен характер

1.2.7.

Себестойност на продадените стоки и други краткотрайни активи (без продукция)
Разходи капитализирани в стойността на активи

202

Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство

Финансови приходи/(разходи), нетно

(1637)
1.2.8.

Финансови разходи
Финансови приходи

Общо разходи от продължаващи дейности без разходи за данъци
Печалба/загуба от оперативната дейност
Печалби и загуби от операции, които се отчитат нетно

1.2.9.

Печалба/загуба от продължаващи дейности преди разходи за
данъци
Разход за данъци от продължаващи дейности

1.2.10.

1260

(110)

(174)

(110)
-

(185)
11

(8718)

(16514)

(42)

27

19

2

(23)

29

2

(5)

Печалба/загуба за периода от продължаващи дейности

(21)

24

Печалба/загуба за периода

(21)

24

Друг всеобхватен доход, представен преди свързаните данъчни ефекти

1.2.11

822

-

Печалба (загуба) от преоценки

822

-

Общо компоненти на друг всеобхватен доход, които няма да бъдат прекласифицирани
към печалба или загуба преди облагане с данъци

822

-

Данък върху доходите, свързани с компоненти на друг всеобхватен доход, които
няма да бъдат прекласифицирани към печалба или загуба

(82)

-

Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на друг всеобхватен доход

(82)

-

Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци

740

-

Общо всеобхватен доход за периода

719

24

0,096

0,003

0,096

0,003

Компоненти на друг всеобхватен доход, които няма да бъдат прекласифицирани към
печалба или загуба преди облагане с данъци

Доход на акция

1.2.10.

в т.ч. от продължаващи дейности
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МЕТИЗИ АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2021 г.
Приложение

31.12.2021 г.

31.12.2020 г.

BGN'000

BGN'000

АКТИВ
Нетекущи активи
Имоти, съоръжения, машини и оборудване

2.1.

43046

42528

Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия

2.3.

1

1

43047

42529

Общо нетекущи активи
Текущи активи
Текущи материални запаси

2.4.

7108

10119

Текущи търговски и други вземания

2.5.

603

1041

Текущи данъчни активи

2.6.

13

105

Парични средства

2.7.

338

194

8062

11459

51109

53988

Общо текущи активи
Общо активи
СОБСТВЕН КАПИТАЛ и ПАСИВИ
Собствен капитал

2.8.

Основен капитал
Регистриран капитал

2.8.1.

7502
7502

7502
7502

Резерви

2.8.2.

36290

35526

Финансов резултат
Печалба/загуба за годината

2.8.3.

(21)
(21)

Общо собствен капитал

24
24

43771

43052

Нетекущи пасиви
Нетекущи задължения към персонала

2.9.

60

61

Пасиви по отсрочени данъци

2.10.

2846

2799

2906

2860

Общо нетекущи пасиви
Текущи пасиви
Текущи търговски и други задължения

2.11.

347

2878

Текущи задължения към персонала

2.12.

177

177

Текуща част на текущи данъчни задължения

2.13.

3

13

Други текущи финансови пасиви

2.14.

3905

5008

Общо текущи пасиви

4432

8076

Общо пасиви

7338

10936

51109

53988

-

-

Общо собствен капитал и пасиви
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ, ПРЯК МЕТОД за 2021 година
2021 г.
BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти
-постъпления от продажбата на стоки и извършването на услуги
Плащания на доставчици
-плащания на доставчици на стоки и услуги
Плащания на персонала и за социално осигуряване

2020 г.
BGN'000

7772

21415

(5050)
(857)

(20668)
(829)

(354)
(41)
(136)
1334

(2012)
(36)
(190)
(2320)

-

-

6208
(7310)
(88)
(1190)

12619
(12685)
(133)
(199)

ефектът от промените в обменните курсове

144

(2519)

Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти

144

(2519)

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари

194

2713

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември

338

194

Платени/възстановени данъци (без корпоративни данъци )
Платени/възстановени корпоративни данъци
Други плащания, нетно
Нетни парични потоци от оперативна дейност
Парични потци от инвестиционна дейност
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност
Парични потоци от финансова дейност
Постъпления по получени заеми
Плащания по получени заеми
Платени лихви
Нето парични средства използвани във финансовата дейност
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти преди
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МЕТИЗИ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2021 г.

Основен
капитал

Резерви

Натрупани
печалби/ загуби

Общо собствен
капитал

BGN'000

BGN'000

BGN'000

BGN'000

Остатък към 31.12.2019 г.

7502

35506

20

43028

Преизчислен остатък към 31.12.2019 г.

7502

35506

20

43028

Промени в собствения капитал за 2020 г.

Операции със собствениците

-

20

(20)

-

Увеличение (намаление) чрез прехвърляне между преоценъчния
резерв и неразпределена печалба, нето от данъци

-

20

(20)

-

Печалба/(загуба) за периода

-

-

24

24

Остатък към 31.12.2020 г.

7502

35526

24

43052

Преизчислен остатък към 31.12.2020 г.

7502

35526

24

43052

Промени в собствения капитал за 2021 г.

Операции със собствениците

-

24

(24)

-

Увеличение (намаление) чрез прехвърляне между преоценъчния
резерв и неразпределена печалба, нето от данъци

-

24

(24)

-

Печалба/(загуба) за периода

-

-

(21)

(21)

Друг всеобхватен доход

-

740

-

740

Печалба (загуба) от преоценки
Друг всеобхватен доход за периода

-

822
822

-

822
822

-

(82)

-

(82)

Данък върху доходите, свързани с компоненти на друг всеобхватен
доход, които няма да бъдат прекласифицирани към печалба или
загуба
Данък върху дохода, отнасящ се до компонентите на друг
всеобхватен доход
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци
Остатък към 31.12.2021 г.

-

(82)

-

-

740

-

7502

36290
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ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Наименование на Дружеството: Метизи АД
Съвет на Директорите:
Членове:

1. Свилен Светославов Кръстанов
2. Иван Василев Табаков
3. Николай Веселинов Петков

Изпълнителен директор: Николай Веселинов Петков
Съставител: Таня Ангелова Цветкова
Държава на регистрация на Дружеството: Република България
Седалище и адрес на регистрация: област Враца, община Роман, гр. Роман 3130
Индустриална зона
Обслужващи банки: ОББ АД, Уникредит Булбанк АД, Пощенска банка
Дружеството е вписано в Търговския Регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 816089236
Дружеството е публично дружество по смисъла на ЗППЦК.
Дружеството не е регистрирано като финансова институция.
Финансовият отчет е самостоятелен отчет на Дружеството.
Предмет на дейност на Дружеството: Производство на стоманени телове, въжета и
изделия от тях, на проводници, вътрешно и въшно търговска, складова, спедиционна
дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона.
Дата на финансовия отчет: 31.03.2022 г.
Текущ период: годината започваща на 01.01.2021 г. и завършваща на 31.12.2021г.
Предходен период: годината започваща на 01.01.2020 г. и завършваща на 31.12.2020 г.
Дата на одобрение за публикуване : 31.03.2022 г.
Орган одобрил отчета за публикуване: Съвет на директорите, чрез решение вписано в
протокол от дата 31.03.2022г.
Структура на капитала
31.12.2021 г.
Акционер
Брой акции
Стойност
Платени
% Дял
Свилен Кръстанов
3 403 995
3 404
3 404
46%
Сименон ЕООД
1 495 500
1 495
1 495
20%
София Асетс Мениджмънт АД
1 500 000
1 500
1 500
20%
Други физически и юридически
1 102 560
1 103
1 103
14%
лица
Общо:
7 502 055
7 502
7 502
100%
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ІІ. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И ПРИЛОЖЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ
СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ
Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на българското счетоводно
законодателство в националната валута на Република България - български лев.
От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1. 95583 лева за 1 евро.
Точността на сумите представени във финансовия отчет е хиляди български лева.
Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международни
стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз.
Финансовият отчет е изготвен и в съответствие с изискванията на Международните стандарти
за финансова отчетност, публикувани от Международния съвет по счетоводни стандарти.
Всички Международни стандарти за финансови отчети са публикувани от Международния
съвет по счетоводни стандарти, в сила за периода на изготвяне на тези консолидирани
финансови отчети, са приети от Европейския съюз чрез процедура за одобрение, установена
от Комисията на Европейския съюз.
Финансовите отчети са изготвени на принципа на действащо дружество, който предполага, че
Дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще.
Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСФО изисква употребата на счетоводни
приблизителни оценки. Когато е прилагало счетоводната политика, ръководството се е
основавало на собствената си преценка.
При прилагане счетоводна политика със задна дата, при преизчисляване на статии (грешки)
със задна дата или когато се прекласифицират статии във финансовите отчети, се представят
три отчета за финансово състояние и два от всеки други отчети и свързаните с тях пояснителни
приложения.
ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Настоящият индивидуален финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на
историческата цена, модифициран с оценката по преоценена стойност на активи, когато това
се изисква от възприетата счетоводна политика, и настояща стойност на задължения при
пенсиониране.
Историческата цена обикновено се базира на справедливата стойност на възнаграждението,
получено в замяна на стоки и услуги. При определянето на справедливата стойност на актив
или пасив, когато това е необходимо във връзка с възприета счетоводна политика,
Дружеството се съобразява с характеристиките на този актив или пасив, ако пазарните
участници биха имали предвид тези характеристики при оценяването на актива или пасива
към датата на оценяване. Справедливата стойност за целите на оценка и/или оповестяване в
този индивидуален финансов отчет се определя на тази база, с изключение на плащане на
базата на акции, което е в обхвата на МСФО 2, лизингови сделки, които са в обхвата на МСФО
16, както и оценки, които имат известна прилика със справедлива стойност, но не са по
справедлива стойност като нетна реализируема стойност съгласно МСС 2 или стойност в
употреба съгласно МСС 36.
В допълнение, за целите на финансовото отчитане, оценките по справедлива стойност са
категоризирани в нива: 1, 2 или 3 в зависимост от степента, в която входящите данни за оценка
на справедливата стойност са наблюдаеми и значимостта на факторите за оценяването на
справедливата стойност в нейната цялост, които нива са описани, както следва:
- Ниво 1 – входящите данни са котирани цени (некоригирани) на активен пазар за идентични
активи или пасиви, до които Дружеството има достъп към датата на оценяване;
- Ниво 2 – входящите данни са различни от цените на активен пазар, включени в ниво 1, които
пряко или косвено са достъпни за наблюдение;
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- Ниво 3 – входящите данни са ненаблюдаеми входящи данни за даден актив или пасив.
Първоначално прилагане на нови изменения към съществуващи стандарти, влезли в сила
през текущия отчетен период
Следните изменения на съществуващи стандарти, издадени от Съвета за Международни
счетоводни стандарти (СМСС) и приети от ЕС, са влезли в сила за текущия отчетен период:
Изменение на МСФО 9 Финансови инструменти, МСС 39 Финансови инструменти: Признаване
и оценяване, МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване, МСФО 4 Застрахователни
договори и МСФО 16 Лизинг – Реформа на референтните лихвени проценти – приети от ЕС на
13 януари 2010 (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2021);
Изменение на МСФО 16 Лизинг – Отстъпки от наем, свързани с Covid-19 след 30 юни 2021
(прието от ЕС на 30 август 2021 за финансови години, започващи на или след 1 януари 2021);
Изменение на МСФО 4 Застрахователни договори „Удължаване на временното
освобождаване от прилагане на МСФО 9“, прието от ЕС на 16 декември 2020 (датата на
изтичане на временното освобождаване от МСФО 9 беше удължена от 1 януари 2021 до
годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2023);
Приемането на тези изменения на съществуващите стандарти не е довело до съществени
промени във финансовия отчет на Дружеството.
Стандарти и изменения на съществуващи стандарти, издадени от СМСС и приети от ЕС, които
все още не са влезли в сила
Към датата на одобряване на настоящия финансов отчет следните нови стандарти, издадени
от СМСС и приети от ЕС, все още не са влезли в сила:
Изменение на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения – Постъпления преди предвижданата
употреба, прието от ЕС на 28 юни 2021 (в сила за годишни периоди, започващи на или след
1 януари 2022);
Изменение на МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи – Обременяващи договори
– Разходи за изпълнение на договор, прието от ЕС на 28 юни 2021 (в сила за годишни периоди,
започващи на или след 1 януари 2022);
Изменение на МСФО 3 Бизнес комбинации – Референция към Концептуалната рамка с
изменения на МСФО 3, прието от ЕС на 28 юни 2021 (в сила за годишни периоди, започващи
на или след 1 януари 2022);
МСФО 17 Застрахователни договори- включително изменения на МСФО 17, приети от ЕС на 19
ноември 2021 (в сила за годишни периоди, започващи на 1 януари 2023)
Изменения на различни стандарти, дължащи се на „Подобрения на МСФО (цикъл 2018 -2020)“,
произтичащи от годишния проект за подобряване на МСФО (МСФО 1, МСФО 9, МСФО 16 и МСС
41), основно с цел премахване на несъответствията и изясняване на формулировката
(Измененията на МСФО 1, МСФО 9 и МСС 41 влизат в сила за годишни периоди, започващи на
или след 1 януари 2022. Изменението на МСФО 16 е само с илюстративен характер и затова
не е посочена дата на влизане в сила).
Нови стандарти и изменения на съществуващи стандарти, издадени от СМСС, които все още
не са приети от ЕС
Понастоящем, МСФО, приети от ЕС, не се различават съществено от тези, приети от СМСС, с
изключение на следните нови стандарти, изменения на съществуващи стандарти и нови
разяснения, които все още не са одобрени от ЕС към датата на одобряване на настоящия
финансов отчет (датите на влизане в сила, посочени по-долу са за пълните МСФО):
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МСФО 14 Разчети за регулаторни отсрочени сметки (в сила за годишни периоди, започващи на
или след 1 януари 2016) – ЕС е взел решение да не започва процеса по приемане на този
междинен стандарт и да изчака окончателния стандарт;
МСФО 17 Застрахователни договори, включително изменения на МСФО 17 (в сила за годишни
периоди, започващи на или след 1 януари 2023);
Изменение на МСС 1 Представяне на финансови отчети: Класификация за задълженията като
текущи и нетекущи (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2023);
Изменение на МСС 1 Представяне на финансови отчети: Оповестяване на счетоводната
политика (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2023);
Изменение на МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и
грешки: Дефиниция за счетоводни приблизителни оценки (в сила за годишни периоди,
започващи на или след 1 януари 2023).
Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода - Отсрочен данък, свързан с активи и пасиви,
произтичащи от еднократна сделка (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1
януари 2023);
Изменение на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети и МСС 28 Инвестиции в асоциирани
и съвместни предприятия - Продажба или вноска на активи между инвеститор и негово
асоциирано или съвместно предприятие и последващи изменения (датата на влизане в сила
е отложена за неопределен период до приключване на проекта за оценка на метода на
собствения капитал);
Изменение на МСФО 17 Застрахователни договори – Първоначално прилагане на МСФО 17 и
МСФО 9 - Сравнителна информация (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1
януари 2023)
Дружеството очаква приемането на тези нови стандарти, изменения на съществуващи
стандарти и нови разяснения да не окаже съществен ефект върху финансовия му отчет на в
периода на първоначалното им прилагане.
Отчитането на хеджирането, отнасящо се до портфейли от финансови активи и пасиви, чиито
принципи не са приети от ЕС, е все още нерегулирано. Според преценката на Дружеството
прилагането на отчитане на хеджирането за портфейли от финансови активи и пасиви съгласно
МСС 39 Финансови инструменти - Признаване и оценяване, няма да окаже съществен ефект
върху финансовия отчет, ако се приложи към отчетната дата.
Функционалната валута е валутата на основната икономическа среда, в която Дружеството
функционира и в която се генерират и изразходват паричните му средства. Дружеството
осъществява своите сделки предимно в лева, поради което като функционална валута е
определен българският лев, който от 1 януари 1999 година е с фиксиран курс към еврото в
съотношение 1 EUR = 1.95583 BGN.
Настоящият индивидуален финансов отчет е изготвен в хиляди лева, ако не е указано друго.
Отчетният период обхваща една календарна година - от 01 януари до 31 декември. Текущ
отчетен период - 2021 година. Предходен отчетен период - 2020 година.
Дружеството е възприело да изготвя и представя един Отчет за всеобхватния доход.
Минимална сравнителна информация
С изключение на случаите, когато МСФО разрешават или изискват друго, дружеството
представя сравнителна информация по отношение на предходен период за всички суми,
отчетени във финансовите отчети за текущия период.
Дружеството представя като минимум два отчета за финансовото състояние, два отчета за
печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, два отделни отчета за печалбата или
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загубата (ако се представят такива), два отчета за паричните потоци и два отчета за промените
в собствения капитал и свързаните с тях пояснителни приложения.
Когато текстовата описателна информация, съдържаща се във финансовите отчети за
предходния/предходните период(и), продължава да бъде актуална и за текущия период се
прави връзка с предходния, особено когато това е свързано с несигурности, приблизителни
оценки, провизии или обезценки.
Оповестявания на обезценка в отчетите, публикувани през 2021 г.
При сегашната икономическа среда, оповестяванията, отнасящи се до обезценка, се
характеризират с нарастващо значение. Поради това тези Пояснителни приложения към
публикуваните през 2021 г. отчети на Дружеството, съдържат подробни оповестявания на
обезценка, към следните раздели:
• Оповестявания по счетоводната политика;
• Търговски вземания.
Критични счетоводни преценки
При прилагането на счетоводните политики на Дружеството, които са описани в бележките в
настоящото приложение, ръководството на Дружеството е длъжно да прави преценки,
приблизителни оценки и предположения за балансовата стойност на активите и пасивите,
които не са лесно видими от други източници. Преценките и свързаните с тях предположения
се базират на историческия опит и други фактори, които се считат за подходящи.
Действителните резултати могат да се различават от тези оценки.
Преценките и основните предположения се преглеждат на текуща база. Преработените
счетоводни оценки се признават в периода, в който оценката е преразгледана, ако прегледа
засяга само този период, или в периода на преразглеждането и бъдещи периоди, ако
прегледите засягат както текущия и бъдещите периоди.
Изготвянето на финансов отчет по Международните стандарти за финансово отчитане,
изисква ръководството да направи някои приблизителни счетоводни оценки и
предположения, които се отнасят до докладваните активи и пасиви, оповестените условни
активи и пасиви, както и до признатите разходи и приходи за периода. Тези приблизителни
оценки, начисления и предположения са основани на информацията, която е налична към
края на отчетния период, поради което бъдещите фактически резултати биха могли да бъдат
различни от тях.
Ключови приблизителни оценки и предположения:
Полезен живот на дълготрайните активи
Ръководството на дружеството определя очаквания полезен живот и амортизационните
норми, прилагани при начисляване на разходите за амортизации, свързани с притежаваните
дълготрайни активи. Тази приблизителна оценка се базира на проекция на жизнения цикъл
на активите. Тя може да се промени в значителна степен в резултат на промени на пазарната
среда и други фактори.
Обезценка на активи
Нетекущите нефинансови активи се преразглеждат за наличие на обезценка, когато са налице
събития или има промяна в обстоятелствата, подсказващи, че балансовата стойност на
активите не е възстановима. За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата
стойност надхвърля възстановимата. Възстановимата стойност е по-високата от нетната
продажна стойност и стойността в употреба. За да се определи стойността в употреба,
активите се групират в най-малките възможни разграничими единици, генериращи парични
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потоци.
Нетната реализуема стойност на материалните запаси
Определянето на провизия за материалните запаси включва процес на оценка. Балансовата
стойност на материалните запаси се обезценява до реализуемата им стойност, когато тяхната
себестойност вече може да не бъде възстановяема - например, когато материалните запаси
са повредени или остарели изцяло или частично или има спад в продажните им цени. Във
всеки случай реализуема стойност представлява най-добрата оценка на възстановимата
стойност и се основава на най-сигурните съществуващи към датата на отчета данни и присъщо
включва оценки относно бъдещите очаквания за реализуема стойност. Критериите за
определяне на размера обезценката или отписването се основават на анализ за стареене,
техническа оценка и последващи събития. По принцип такъв процес на оценка изисква
значителни преценка и може да повлияе на балансовата сума на материалните запаси към
датата на отчета. Към 31 декември 2021 г. в дружеството са извършвани обезценки на
материални запаси в размер на 2 хил. лв.
Спаведлива стойност на ИМСО
Ръководството използва информация и изготвени оценки от независими оценители при
определяне на справедливата стойност на групи имоти, машини и съоръжения, за които се
прилага модел на последващо оценяване по справедлива стойност, намалена с натрупана
амортизация и загуби от обезценка.
Очаквани кредитни загуби от финансови активи и вземания
За краткосрочни търговски вземания без значителен финансов компонент Дружеството
прилага опростен подход, в съответствие с МСФО 9, и измерва провизията за обезценка
спрямо очакваните кредитни загуби за целия срок от момента на първоначално признаване
на вземанията. Дружеството използва матрица за провизии, в която се изчисляват провизии
за загуби от търговски вземания, които попадат в различни периоди на застаряване или
просрочване. За измерване на очакваните кредитни загуби търговските вземания се групират
на базата на споделени характеристики на кредитния риск и дни на просрочие в съответни
категории. Процентите за очаквана кредитна загуба по групи се определят въз основа на
вероятността за неизпълнение и загубата в случай на неизпълнение. Вероятноста за
неизпълнение е определена на базата на профила на плащанията от клиенти по продажби за
период от 12 месеца преди 31 декември 2021 и 2020 година, а загубата в случай на
неизпълнение е определена на базата на историческите кредитни загуби за период от 12 до
36 месеца. Очакваната кредитна загуба се изчислява, като се вземат предвид процентите
описани по-горе, коригирани за влиянието на прогнозната информация и сумата на
остатъчното вземане към датата на баланса за всеки интервал на застаряване. Дружеството е
оценило въздействието на прогнозната информация за размера на кредитните загуби и е
заключило, че влиянието й е несъществено.
Провизии
Провизия се признава в счетоводния баланс и като текущ разход, когато дружеството има
правно или конструктивно задължение в резултат на минало събитие и има вероятност за
покриването й да бъде необходим определен изходящ поток, съдържащ икономически ползи.
Провизията е реално съществуващо задължение на предприятието към датата на финансовия
отчет, за което сумата или времето на погасяване са несигурни, неопределими с точност.
За признаването й се прилага най-добрата и надеждна приблизителна оценка на разходите,
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необходими за покриване на текущото задължение към датата на отчета за финансовото
състояние, при отчитането на която се вземат под внимание рискови и несигурни събития и
обстоятелства, които ги съпътстват.
В края на всеки следващ отчетен период сумите на признатите провизии се преразглеждат и
при необходимост се актуализират чрез доначисляване на провизии или чрез намаляване на
вече отчетените провизии, с цел тяхната най- добра приблизителна оценка. В случаите, в които
се установи, че за погасяването на задължението вече не е вероятно да настъпи изтичане на
ресурси, съдържащи икономически ползи, провизията се реинтегрира. Ефектът от промяната
на приблизителната счетоводна стойност се включва в същата статия на отчета за печалбата
или загубата и другия всеобхватен доход, която и била използвана за приблизителната
стойност преди това.
Приблизителни оценки за отсрочени данъци
Признаването на отсрочени данъчни активи и пасиви включва съставянето на серия от
допускания. Дружеството трябва да оцени времето на възстановяване на временни разлики,
дали е възможно те да не бъдат възстановени в предвидимо бъдеще, или доколко данъчните
ставки се очаква да се прилагат за периода, когато активът ще се реализира или пасивът ще се
уреди. Това означава, че Дружеството прави предположения за данъчното си планиране и
периодично ги оценява повторно, за да отразят промяната в обстоятелствата и в данъчните
разпоредби.
Оповестявания за комплекта финансови отчети
Пълния комплект финансови отчети, включва следните компоненти:
• отчет за финансовото състояние към края на периода;
• отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода;
• отчет за промените в собствения капитал за периода;
• отчет за паричните потоци за периода;
• пояснителни приложения, представляващи обобщение на по-важните счетоводни
политики и друга пояснителна информация; и
Представят се с еднакво значение всички финансови отчети в пълен комплект от финансови
отчети.
Избора на ръководството е да представи един отчет за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход.
Ръководството е избрало да представи компонентите на другия всеобхватен доход преди
свързаните данъчни ефекти. Данъка между компонентите е разпределен между тези, които
биха могли впоследствие да бъдат прекласифицирани в раздела на печалбата или загубата, и
тези, които няма впоследствие да бъдат прекласифицирани в този раздел.
Допустимо алтернативно третиране
В определени случаи, МСФО позволява повече от едно възможно счетоводно третиране на
определена сделка или събитие. Лицата, изготвящи финансовите отчети, трябва да изберат
това третиране, което най-точно съответства на дейността на Дружеството.
Съгласно МСС 8, от Дружеството се изисква да подбере и да прилага своите счетоводни
политики последователно за подобните сделки и/или за други събития и условия, освен когато
даден МСФО конкретно изисква или позволява категоризация на позициите, за които могат да
са подходящи различни политики. Когато даден МСФО изисква или позволява такава
категоризация, за всяка една отделна категория се подбира и последователно се прилага найподходящата счетоводна политика. Поради това, след като вече е избрано някое от
алтернативните третирания, то се превръща в счетоводна политика и трябва да бъде
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последователно прилагано. Промени по счетоводната политика трябва да се извършват само
когато това се изисква по силата на стандарт или тълкуване, или ако, в резултат на промяната,
въпросните финансови отчети ще предоставят по-надеждна и релевантна информация.
В настоящата публикация, когато МСФО дава възможност за избор, Дружеството възприема
едно от възможните третирания, а именно това, което е най-подходящо за обстоятелствата, в
които се намира. В коментара се описва подробно коя е избраната политика, както и
причините за този избор, и се представят накратко разликите в изискванията относно
оповестяванията.
Финансов обзор от ръководството
В допълнение към финансовите отчети, много предприятия представят финансов обзор от
ръководството. В МСФО няма изискване да се представя такава информация, макар че
параграф 13 от МСС 1 съдържа кратко описание на това, което може да бъде включено в един
годишен доклад. През декември 2012 г. Съветът по международни счетоводни стандарти
(СМСС) издаде МСФО Изложение за практиката - Коментар на ръководството, който
очертава една широка, необвързваща рамка за представянето на коментара на ръководството
във връзка с финансовите отчети, изготвени в съответствие с МСФО. Ако Дружеството реши да
следва указанията, съдържащи се в Изложението за практиката, то ръководството се
насърчава да обясни степента, в която е било следвано Изложението за практиката.
Изявлението за съответствие с Изложението за практиката се допуска само, ако въпросното
Изложение е било следвано изцяло.
Съдържанието на Финансовия обзор от ръководството се определя от местни изисквания на
пазара и от въпросите, които са специфични за дадена юрисдикция. Поради това, Дружеството
не е представило финансов обзор от ръководството, а годишен доклад за дейността.
ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОД
Приход от договори с клиенти
Договор е съглашение между две или повече страни, което създава права и задължения за
страните по него. Клиент е страна, която е сключила договор с Дружеството да получи стоки
или услуги, които са продукция от обичайната дейност на Дружеството, в замяна на
възнаграждение.
Дружеството признава приходи, да са отрази прехвърлянето на обещаните с договора стоки
или услуги на клиенти, в размер, който отразява възнаграждението, на което Дружеството
очаква да има право в замяна на прехвърлените стоки или услуги.
Прехвърлянето на стоките или услугите се основава на концепцията за прехвърляне на
контрола върху тях, способността да се ръководи използването на актива и да се получават по
същество всички останали ползи от него. Контролът включва и способността за
предотвратяване на това други дружества да ръководят използването на актива и
получаването на ползи от него.
Приходите от договори с клиенти се признават, както следва:
- в течение на времето по начин, който отразява извършаната от Дружеството работа по
договора;
- в определен момент, когато се прехвърля контролът върху стоките или услугите на
клиента.
Приходите от договори с клиенти се признават на база 5-етапен модел за признаване,
представен по-долу, като разграничение се прави в следните две насоки според момента на
удовлетворяване на задължението за изпълнение:
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- задължение за изпълнение (прехвърляне на контрол) в течение на времето – в този
случай приходите се признават постепенно, следвайки степента на прехвърляне на контрола
върху стоките или услугите на клиента;
- задължение за изпълнение, удовлетворено (прехвърлен контрол) в определен момент
– клиентът получава контрол върху стоките или услугите в определено време и приходите се
признават изцяло наведнъж.
5-етапният модел за признаване на приходи от договори с клиенти включва следните етапи:
• Етап 1 – идентифициране на договора – договор с клиент се отчита, когато са изпълнени
всички от следните критерии:
- договорът е одобрен от страните по него;
- могат да бъдат идентифицирани правата на всяка от страните по договора по
отношение на стоките или услугите, които се прехвърлят;
- могат да бъдат идентифицирани условията на плащане за стоките или услугите, които
трябва да бъдат прехвърлени;
- договорът има търговска същност;
- има вероятност Дружеството да получи възнаграждението, на което то има право в
замяна на стоките или услугите, които ще бъдат прехвърлени на клиента.
Ако не бъдат изпълнени всички от посочените по-горе критерии, договорът не се отчита в
съответствие с изискванията на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти.
Когато даден договор с клиент не отговаря на горните критерии и Дружеството получава
възнаграждение от клиента, то признава полученото възнаграждение като приход само когато
е настъпило някое от следните събития:
- Дружеството няма оставащи задължения за прехвърляне на стоки или услуги към
клиента и е получило цялото или почти цялото от обещаното от клиента възнаграждение,
което не подлежи на възстановяване;
- договорът е прекратен и полученото възнаграждение не подлежи на възстановяване.
Дружеството признава полученото възнаграждение като пасив, докато настъпи едно от
събитията, посочени по-горе или докато критериите за признаване, изброени по-горе, бъдат
изпълнени.
• Етап 2 – идентифициране на задължения за изпълнение – при влизане в сила на
договора Дружеството оценява стоките или услугите, обещани по договора с клиент, и
определя като задължение за изпълнение всяко обещание да прехвърли на клиента или:
- стока или услуга (или набор от стоки или услуги), която е отделна;
- поредица от отделни стоки или услуги, които по същество са еднакви и имат същия
модел на прехвърляне на клиента.
•
Етап 3 – определяне на цената на сделката – при определяне на цената на сделката
Дружеството взема предвид условията на договора и обичайните си търговски практики.
Цената на сделката е размерът на възнаграждението, на който Дружеството очаква да има
право в замяна на прехвърлянето на клиента на обещаните стоки или услуги, с изключение на
сумите, събрани от името на трети страни (например данък върху добавената стойност).
Обещаното в договора с клиента възнаграждение може да включва фиксирани суми,
променливи суми, или и двете.
• Етап 4 – разпределяне на цената на сделката към задълженията за изпълнение – цената
на сделката се разпределя към всяко задължение за изпълнение (или към всяка отделна стока
или услуга) в размер, който отразява сумата на възнаграждението, на което Дружеството
очаква да има право в замяна на прехвърлянето на обещаните стоки или услуги на клиента.
Разпределянето на цената на сделката се извършва на въз основа на относителна единична
продажна цена на всяка отделна стока или услуга.
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• Етап 5 – признаване на прихода, когато (или докато) Дружеството удовлетвори или
удовлетворява задължението за изпълнение – приходът се признава, когато (или докато)
Дружеството удовлетвори задължението за изпълнение, като прехвърли стоките или услугите
на клиента. Те се считат за прехвърлени на клиента, когато той получи контрол върху тях. За
всяка задължение за изпълнение се определя при влизането в сила на договора, дали то
удовлетворява задължението за изпълнение с течение на времето или към определен момент
във времето.
Дружеството прехвърля контрола върху стока или услуга с течение на времето и признава
приходи с течение на времето, ако е спазен един от следните критерии:
- клиентът едновременно получава и потребява ползите, получени от дейността на
Дружеството в хода на изпълнение на тези дейности – това най-често са рутинни и повтарящи
се услуги;
- в резултат на дейността на Дружеството се създава или подобрява актив, който
клиентът контролира в хода на създаването или подобряването на актива – това най-често е
строителство на сгради или незавършено производство, върху което клиента може да има
контрол;
- в резултат на дейността на Дружеството не се създава актив с алтернативна употреба
за Дружеството и то разполага с обвързващо право да получи плащане за извършената към
съответната дата дейност – това най-често е създаване на специализиран актив, който може
да бъде ползван единствено от клиента.
Приходи от лихви
Приходи от лихви се признават пропорционално за периода по метода на ефективната лихва.
Приходи от възнаграждения за права
Приходи от фиксирани възнаграждения за права се признават съгласно съдържанието на
съответното споразумение, на линейна база за периода на лицензионното споразумение.
Възнагражденията за права свързани с продажби се признават в печалба или загуба, когато
продуктите са продадени от получателя на лиценза.
Приходи от дивиденти
Приход от дивиденти се признава, когато се установи правото да се получи дивидент.
Приходи от финансиране
Полученото финансиране се отчита като приход, когато има значителна сигурност, че
Дружеството ще изпълни условията, при които то е отпуснато. Финансиране, получено за
покриване на текущо възникнали разходи, се признава като приход в същия период, в който
са възникнали разходите. Финансиране, получено за придобиване на нетекущи материални и
нематериални активи се признава като приход от финансиране пропорционално на
начислената за периода амортизация на активите, придобити с полученото финансиране.
РАЗХОДИ
Дружеството отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това ги
отнася по функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по
направления и дейности. Признаването на разходи за текущия период се извършва при
начисляване на съответстващите им приходи.
Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата
стойност на платеното или на предстоящото за плащане.
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Общи и административни разходи
Тази разходна категория включва всички разходи от общ и административен характер.
Финансови приходи и разходи
Финансовите приходи включват приходи от лихви по инвестирани средства ( включително
инвестиции, на разположение за продажба), приходи от дивиденти, печалба от продажба на
финансови активи на разположение за продажба, промени в справедливата стойност на
финансови активи отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, по
разплащателни сметки и депозити и печалба от операции в чуждестранна валута, признати
като печалби и загуби. Приход от лихви се признава в момента на начисляването му по метода
на ефективната лихва. Приход от дивиденти се признава на датата, на която е установено
правото на Дружеството да получи плащането, която в случая на котирани ценни книжа е
датата, след която акциите стават без право на получаване на последния дивидент.
Към разходите за дейността се отнасят и финансови разходи, които Дружеството отчита и които
са свързани с обичайната дейност. Принципът на начисление се отнася до финансовите
разходи, така както се отнася до всички други компоненти на отчета за доходите. Те включват и
всички обезценки на финансови активи.
Финансови разходи включват разходи за лихви по заеми, загуби от операции в чуждестранна
валута, промени в справедливата стойност на финансови активи отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата, обезценка на финансови активи и загуби от хеджингови
инструменти, които се признават като печалба или загуба. Всички разходи по платими лихви
по заеми се признават като печалба или загуба, като се използва метода на ефективния лихвен
процент.
Разходи по заеми, които не могат да се отнесат пряко към придобиването, строителството или
производството на отговарящ на условията актив, се признават в печалби и загуби, като се
използва метода на ефективния лихвен процент.
Печалби и загуби от курсови разлики се представят на нетна база във финансовите отчети.
ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБИ ЗА ПЕРИОДА
Всички приходни и разходни статии, признати за периода, се включат в печалба или загуба,
освен ако стандарт или разяснение от МСФО изискват друго.
Печалба или загуба е общата сума на приходите минус разходите, като се изключват
компонентите на друг всеобхватен доход.
ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
При първоначално признаване имот, машина, съоръжение или оборудване се отчитат по цена
на придобиване, която включва покупната цена, както и всички преки разходи за
привеждането на актива в работно състояние за предвидената му употреба от ръководството.
След първоначалното му признаване имот, машина, съоръжение или оборудване се отчитат
по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загуби от обезценка, с
изключение на сградите и машините отчитани по преоценена стойност.
Към 31.12.2021 г. е отчетена преоценка на активи от групи сгради и машини.
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Амортизацията се изчислява така, че цената на придобиване на актива, намалена с
остатъчната му стойност, да се отпише за периода на полезния му икономически живот, както
следва:
Сгради
Съоръжения и оборудване
Машини
Компютърна техника
Моторни превозни средства
Други 15% линеен метод
Земята не се амортизира

1%
2%
1%
25%
15%
15%

линеен метод
линеен метод
линеен метод
линеен метод
линеен метод
линеен метод

Последващи разходи
Когато резервни части, резервно оборудване и сервизно оборудване отговарят на
определението за имоти, машини и съоръжения се признават в съответствие с описаните по
горе политики. В противен случай тези позиции се класифицират като материални запаси.
Последващите разходи се прибавят към балансовата стойност на актива или се отчитат като
отделен актив, само когато се очаква, че Дружеството ще получи бъдещи икономически изгоди
свързани с употребата на този актив и когато отчетната им стойност може да бъде достоверно
определена. Раходите за текущото обслужване на имоти, машини, съоръжения и оборудване
се отчитат като текущи за периода.
Амортизация, полезен живот и отписване
Начисляването на амортизацията започва от момента, в който активите са готови за
въвеждане в употреба и се прекратява на по-ранната от датата на класифицирането им като
държани за продажба, съгласно МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и
преустановени дейности или датата на отписването им. Амортизацията се изчислява така, че
цената на придобиване на актива, намалена с остатъчната му стойност, да се отпише за
периода на полезния му икономически живот. Полезният живот, остатъчната стойност и метод
на амортизация се преглежда, коригира, ако е необходимо, в края на всеки отчетен период.
ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ И ЛИЗИНГОВИ АКТИВИ
От 1 януари 2019 г. лизинговите договори се признават като актив с право на ползване и
съответно пасив по лизинга на датата, на която лизинговият актив е на разположение за
използване от Дружеството. Всяко лизингово плащане се разпределя между пасива по лизинга
и финансовите разходи. Финансовите разходи се начисляват в печалбата или загубата през
периода на лизинга, така че да се получи постоянна периодична лихва върху остатъка от
задължението за всеки период. Активът с правото на ползване се амортизира за по-краткия от
полезния живот на актива и срока на лизинга по линейния метод.
Актив с право на ползване не се представя на отделен ред в отчета за финансовото състояние,
с изключение на активи с право на ползване, които отговарят на изискванията за
класификация като инвестиционни имоти, които също се представят в отчета за финансовото
състояние на отделен ред – "инвестиционни имоти“. Актив с право на ползване се представя
на ред ИМСО в отчета за финансово състояние.
Пасив по лизинг се представя на ред Други нетекущи/текущи финансови пасиви в отчета за
финансовото състояние.
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Активите и пасивите, възникващи от договор за лизинг, се оценяват първоначално на база на
настоящата стойност. Задълженията за лизинг включват нетната настояща стойност на
следните лизингови плащания:
- фиксирани плащания, нетно от вземания по получени стимули;
- променливи лизингови плащания, които се определят въз основа на индекс или процент;
- суми, които се очаква да бъдат платими от лизингополучателя под формата на гаранции за
остатъчна стойност;
- цената за упражняване на правото за закупуване, ако лизингополучателят е сигурен в
разумна степен, че тази опция ще бъде упражнена, и
- плащания на неустойки за прекратяване на лизинга, ако лизинговият срок отразява
възможността лизингополучателят да упражни тази опция.
Лизинговите плащания се дисконтират с лихвения процент, заложен в лизинговия договор,
ако този процент може да бъде непосредствено определен. Ако този процент не може да бъде
непосредствено определен, се използва диференциалният лихвен процент за Дружеството.
Това е процентът, който Дружеството би трябвало да плаща, за да заеме за сходен период от
време и при сходно обезпечение средствата, необходими за получаването на актив със сходна
стойност на актива с право на ползване в сходна икономическа среда.
Всяко лизингово плащане се разпределя между пасива по лизинга и финансовите разходи.
Впоследствие пасивите по лизинг се оценяват, като се използва методът на ефективния лихвен
процент. Балансовата стойност на пасива по лизинга се преоценява, за да се отразят
преоценките или измененията на лизинговия договор, или да се отразят коригираните
фиксирани по същество лизингови плащания.
Срокът на лизинговия договор е неотменимият период, за който лизингополучателят има
правото да използва основния актив; периодите, по отношение на които съществува опция за
удължаване или прекратяване на лизинговия договор, ако е достатъчно сигурно, че
лизингополучателят ще упражни тази опция.
Активите с право на ползване се оценяват първоначално по цената на придобиване,
включваща:
- стойността на първоначалната оценка на пасива по лизинг;
- лизинговите плащания, извършени преди или на датата на възникване на лизинга, намалени
с получени стимули по лизинга;
- всички първоначални директни разходи, свързани с лизинга, и
- разходи за възстановяване, свързани с лизинга.
Впоследствие активите, с право на ползване, се оценяват по цена на придобиване минус
всички натрупани амортизации и всички натрупани загуби от обезценка и се коригират спрямо
всяка преоценка на пасива по лизинга, дължаща се на преоценка или изменение на
лизинговия договор.
Активите, с право на ползване, се амортизират по линеен метод за по-краткия срок от
полезния живот на актива или срока на лизинговия договор.
Плащанията, свързани с краткосрочни лизингови договори и лизинг на активи с ниска
стойност, се признават като разход по линейния метод за срока на лизинговия договор в отчета
за всеобхватния доход. Дружеството разглежда възможността за освобождаване от
признаване по отношение на лизинг на активи с ниска стойност за всеки лизингов договор
поотделно. Когато активът е придобит чрез договор за преотдаване, е признат актив с право
на ползване и пасив по лизинга. За всички останали лизинги на активи с ниска стойност,
лизингополучателят признава свързаните с тях лизингови плащания като разход по линейния
метод за срока на лизинговия договор.
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Краткосрочните лизинги са със срок за не повече от 12 месеца. Активите с ниска стойност
включват право на ползване на тъговски магазини, коли.
Лизинговата дейност на Дружеството
Дружеството наема машини и оборудване в условията на финансов лизинг. Договорите за
лизинг се сключват на индивидуална основа и съдържат широк спектър от различни условия
(вкл. прекратяване и подновяване на правата на ползване). Основните характеристики на
лизингите са обобщени по-долу:
* Машините се експлоатират в условията на договори за финансов лизинг с фиксиран срок;
Договорите за лизинг нямат ковенанти, но лизинговите активи не могат да се използват като
обезпечение на заеми.
Бъдещите парични потоци, на които Дружеството като лизингополучател е потенциално
изложено, и които не са отразени в оценката на пасива по лизинга, произтичат от:
* Променливи лизингови плащания;
* Опции за удължаване и прекратяване;
* Гаранции за остатъчна стойност.
Променливи лизингови плащания
Лизинговите плащания са базирани на променливи условия на плащане Променливите
условия на лизинговите плащания се използват по различни причини, основната от които е
минимизирането на фиксираните разходи.
Променливите лизингови плащания, зависещи от обема на продажбите, се признават в
печалбата или загубата в периода, в периода, през който е настъпило събитието или
обстоятелството, довело до тези плащания.
Опции за удължаване и прекратяване
Често, в редица договори за лизинг се включват опции за удължаване и прекратяване. Те се
използват за осигуряване на максимална оперативна гъвкавост по отношение на
управлението на активите, използвани в дейността на Дружеството. Значимите счетоводни
приблизителни оценки и преценки при определяне на срока на лизинга подлежат на
оповестяване.
Определяне дали дадено споразумение съдържа лизинг
При възникване на споразумението Дружеството определя дали то е или съдържа лизинг.
Конкретен актив е предмет на лизинг, ако изпълнението на споразумението зависи от
използването на този определен актив. Споразумение представлява предаване на правото на
ползване на актива, ако споразумението предоставя на Дружеството правото да упражнява
контрол върху употребата на базовия актив.
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.
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НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Отделно придобит нематериален актив
При първоначално признаване, отделно придобитите нематериални активи се отчитат по цена
на придобиване. Цената на придобиване на всеки отделно придобит нематериален актив се
състои от покупната му цена, включително вносните мита и невъзстановимите данъци върху
покупката, след приспадане на търговските отстъпки и всички свързани разходи за
подготовката на актива за неговото използване по предназначение.
След първоначалното признаване на отделно придобит нематериален актив той следва да се
отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба
от обезценка. Полезният живот и амортизационният метод се преразглеждат в края на всеки
отчетен период спрямо ефекта от промяна в приблизителната оценка, ако има такава и то в
перспектива.
Нематериален актив се отписва при изваждането му от употреба или когато не се очакват
бъдещи икономически ползи от неговото използване или изваждането му от употреба.
Печалбата или загубата, произтичащи от отписването на нематериален актив, се определя
като разлика между нетните приходи от изваждането му от употреба и балансовата стойност
на актива, разликата се признава в печалбата или загубата, при изваждането на актива от
употреба.
Вътрешно създаден нематериален актив
Разходите за развойна дейност представляват типични вътрешно създадени нематериални
активи за Дружеството. Разходите направени във връзка с отделните проекти се капитализират
само когато е вероятно да има бъдеща икономическа изгода от проекта и са изпълнени
следните основни условия:
• разходите за развойна дейност могат да бъдат надеждно определени;
• техническата осъществимост на продукта е била установена;
• намерението на ръководството е да завърши нематериалния актив и да го използва
или продаде.
Предвид типа на бизнеса управляван от Дружеството и кумулативния опит придобит от
Дружеството, обикновено факта, че даден нематериалният актив ще доведе до вероятни
бъдещи икономически ползи става разумно сигурен, едва малко преди дадения продукт да
бъде пуснат на пазара. Разходите направени преди този момент не следва да бъдат
признавани. Вътрешно създадените нематериални активи предимно се отнасят до вътрешно
разработен софтуер и вътрешно разработена патентна технология, процес и т.н .
Разходите за изследователска дейност се отчитат като разход, към датата на която са
направени. След първоначалното им признаване вътрешно създадените нематериални
активи следват счетоводните политики приложими за отделно придобитите нематериални
активи, както е посочено по-горе.
Амортизация
За нематериалните активи с ограничен полезен живот амортизацията се изчислява така, че да
се отпише стойността на актива минус предполагаемата му остатъчна стойност за времето на
полезният му икономически живот както следва:
Софтуер
Други

50%
15%

линейна база
линейна база
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Нематериални активи с неопределен полезен живот не се амортизират, но са обект на преглед
за обезценка, както е описано по-долу.
ОБЕЗЦЕНКА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
Имоти, машини и съоръжения както и нематериалните активи са обект на тестване за
обезценка.
Балансовата стойност на тези активи се проверява ежегодно за индикация за обезценка и
когато активът е обезценен, той се отписва като разход във финансовия отчет за всеобхватния
доход до размера на неговата очаквана възстановима стойност. Възстановимата стойност е по
-високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба, и стойност в
употреба на актив или на единица, генерираща парични потоци. Възстановимата стойност се
определя за отделен актив, освен в случай, че при използването на актива не се генерират
парични потоци, които да са в значителна степен независими от паричните потоци,
генерирани от други активи или групи от активи. Ако това е така, възстановима стойност се
определя за единицата, генерираща парични потоци, към която активът принадлежи.
Стойността в употреба е настоящата стойност на бъдещите парични потоци, които се очаква
да бъдат получени от тази единица. Настоящите стойности се изчисляват посредством
дисконтови проценти, които се определят преди данъчно облагане и отразява текущата
пазарна оценка на стойността на парите във времето и специфичните за единицата рискове,
чиято обезценка се измерва.
Загубите от обезценка за единици, генериращи парични потоци, се разпределят първо срещу
репутацията на единицата и след това пропорционално между останалите активи на
единицата.
Загубите от обезценка се отчитат в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за
годината), освен ако за дадения актив не е формиран преоценъчен резерв. Тогава обезценката
се третира като намаление на този резерв (през друг всеобхватен доход), освен ако тя не
надхвърля неговия размер, и надвишението вече се включва като разход в отчета за
всеобхватния доход.
Последващо увеличение във възстановимата стойност /за активи, за които са били признати
загуби от обезценка в печалбата или загубата/, предизвикани от промени в приблизителните
оценки, се признава като приход в отчета за всеобхватния доход, до степента до която те
възстановяват обезценката.
МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
Материалните запаси се отчитат във финансовият отчет на финансовото състояние по пониската м/у себестойност и нетна реализуема стойност. Себестойността се определя чрез
използването на метода „среднопретеглена цена“. Себестойността на незавършено
производство и готова продукция включва материали, пряк труд и свързани производствени
разходи въз основа на обичайното ниво на дейност.
Провизия се прави за обездвижени и застояли елементи възоснова на очакваната им бъдеща
употреба и нетна реализируема стойност.
Нетната реализуема стойност е предполагаемата продажна цена в обичайния ход на бизнеса,
след като се извадят всички допълнителни разходи за завършване и реализация.
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ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Финансови активи
Класификация
Дружеството класифицира финансовите си активи в следните категории на отчитане:
• такива, които в последствие трябва да бъдат отчитани по справедлива стойност (в друг
всеобхватен доход или печалби и загуби), и
• такива, които се оценяват по aмортизирана стойност.
Класификацията зависи от бизнес модела на Дружеството за управление на финансовите
активи и условията за паричните потоци според договорите.
За активите, оценявани по справедлива стойност, печалбите и загубите се отчитат в печалби и
загуби или в другия всеобхватен доход. За инвестиции в капиталови инструменти, които не се
държат за търгуване, зависи от това дали Дружеството е направило необратим избор при
първоначалното признаване и отчита инвестицията по справедлива стойност през друг
всеобхватен доход.
Дружеството прекласифицира дълговите инвестиции, само когато се промени бизнес моделът
им за управление на тези активи. Дружеството класифицира финансовите си активи по
амортизирана стойност само ако са изпълнени изискванията на следните критерии:
• Активът се държи по бизнес модел, чиято цел е да се събират парични потоци;
• Договорените условия пораждат парични потоци, които са само с цел плащания на лихва
и главница.
Признаване и отписване
Редовните покупки и продажби на финансови активи се признават на датата на сделката датата, на която Дружеството се ангажира да закупи или продаде актива. Финансовите активи
се отписват, когато правата за получаване на парични потоци от финансовите активи са
изтекли или са прехвърлени и Дружеството е прехвърлило всички рискове и ползи от
собствеността.
Оценка
Първоначално признаване
При първоначалното признаване Дружеството оценява финансовия актив по неговата
справедлива стойност, увеличена с разходите пряко свързани с транзакцията за
придобиването на финансовия актив, с изключение на случаите на финансовите активи, които
се отчита по справедлива стойност в печалби и загуби. Разходите свързани с транзакциите на
финансови активи, отчитани в печалби и загуби, се отчитат в отчета за печалби и загуби.
Финансовите активи с внедрени деривативи се разглеждат в тяхната цялост, като се определя
дали техните парични потоци включват единствено плащане на главница и лихви.
Последващо оценяване
Последващото оценяване на дълговите инструменти зависи от бизнес модела на Дружеството
за управление на активи и характеристиките на паричните потоци от тези активи. Дружеството
класифицира своите дългови инструменти в следната категория:
• Активи, последващо оценявани по амортизирана стойност
Активите, които се държат за събиране на договорни парични потоци, когато тези парични
потоци представляват единствено плащания на главницата и лихви, се оценяват по
амортизирана стойност. Приходите от лихви от тези финансови активи се включват във
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финансовите приходи като се прилага методът на ефективния лихвен процент. Всяка печалба
или загуба, възникваща при отписване, се признава директно в печалбата или загубата и се
представя в други печалби/(загуби) заедно с печалбите и загубите от валутните курсови
разлики. Загубите от обезценка се представят като отделна позиция в отчета за печалбата или
загубата.
• Капиталови инструменти
Дружеството в последствие отчита всички капиталови инвестиции, с изключение на
инвестициите в дъщерни предприятия, по справедлива стойност. Когато ръководството на
Дружеството е избрало да представя печалби и загуби от промените в справедливата стойност
на капиталови инвестиции в друг всеобхватен доход, след отписването на инвестициите няма
последваща прекласификация на печалбите или загубите от промените на справедлива
стойност в отчета за печалби и загуби. Дивиденти от такива инвестиции продължават да се
признават в печалбата или загубата като други приходи, когато се установи правото на
Дружеството да получава плащания.
Промените в справедливата стойност на финансовите активи отчитани по справедлива
стойност в печалби и загуби се признават в други печалби/(загуби) в отчета за доходите, в
зависимост от случая. Загубите от обезценка (и възстановените обратно загуби от обезценки)
на инвестиции в капитала, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, не се
отчитат отделно от другите промени в справедливата стойност.
Обезценка на финансови активи, включително търговски вземания
Дружеството оценява кредитните загуби на база бъдещи очаквания, свързани с неговите
дългови инструменти, отчитани по амортизирана стойност. Прилаганата методология за
обезценка зависи от това дали е налице значително увеличение на кредитния риск.
За търговските вземания Дружеството прилага опростения подход, според МСФО 9, който
изисква да се признаят очаквани загуби за целия живот още от първоначалното признаване
на вземанията.
Търговските вземания от свързани лица и вземането по предоставени заеми от свързани лица
са предмет на индивидуална оценка на кредитния риск, която взема предвид наличната
качествена и нестатистическа количествена информация. Обезценката се определя на база
очаквани кредитни загуби, като се използва “тристепенен“ подход.
Дружеството следва тристепенен модел за обезценка на финансови активи, различни от
търговски вземания:
•
Степен 1 – салда, за които кредитният риск не е значимо увеличен след първоначалното
признаване. Очакваните кредитни загуби се определят на базата на вероятността за
неизпълнение в рамките на 12 месеца (т.е. цялата кредитна загуба умножена по вероятността
тя да се случи в следващите 12 месеца);
•
Степен 2 – съдържа салда, при които има значимо увеличение на кредитния риск след
първоначалното признаване, но няма обективна индикация за обезценка; очакваните
кредитни загуби се определят на базата на вероятността от неизпълнение за целия период на
договора;
•
Степен 3 – съдържа салда, за които има обективно доказателство за обезценка.
Търговските вземания се класифицират в Степен 2 или в Степен 3:
•
Степен 2 – съдържа вземания, за които се прилага опростеният подход за очакваните
загуби до края на валидността на вземането, с изключение на някои търговски вземания,
класифицирани в Степен 3;
•
Степен 3 – съдържа търговските вземания, с просрочие по-голямо от нормалния
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оперативен цикъл или такива, които са индивидуално идентифицирани като обезценени.
Финансовите активи се отписват, частично или цялостно, когато Дружеството на практика е
изчерпало всички начини за събирането им или не съществува реалистично очакване за
събирането им. Това обикновено се случва след като те бъдат просрочени поне с 5 години.
Дружеството взема предвид следните индикатори при оценка на значимо увеличаване на
кредитния риск при заемите:
•
заемът е просрочен повече от 30 дни;
•
налице са правни, технологични или макроикономически промени със значително
негативно влияние върху заемополучателя;
•
има информация за значителни негативни събития във връзка със заема или други
заеми на същия заемополучател с други заемодатели, като прекратяване на заема, нарушение
на ковенанти, предоговаряне поради финансови затруднения и др.;
•
заемополучателят е загубил значим клиент или доставчик или по друг начин е изпитал
негативни промени на пазара си.
Финансови пасиви

Финансовите задължения се признават в отчета за финансовото състояние на Дружеството, в
случай че то стане страна по договорните отношения на съответния инструмент. Финансовите
пасиви се отписват от отчета за финансовото състояние, когато и само когато са погасени – т.е.
задължението, определено в договора е отпаднало, анулирано или срокът му е изтекъл.
При първоначалното им признаване финансовите пасиви се оценяват по справедлива
стойност плюс всички разходи по сделката, в резултат на която възникват, с изключение на
финансовите пасиви, отчитани по справедлива стойност през печалбите и загубите.
Финансовите пасиви включват търговски и други задължения, получени заеми, задължения
по финансов лизинг и деривативни финансови инструменти. Класифицирането в съответната
група зависи от целта и срочността, с която е сключен съответният договор.
Дългови инструменти и инструменти на собствения капитал, издадени от Дружеството, се
класифицират като финансови пасиви или като собствения капитал според същността на
условията на договорите и дефинициите за финансов пасив и инструмент на собствения
капитал. Инструмент на собствения капитал е всеки договор, който доказва остатъчен дял от
активите на дадено предприятие след приспадането на всички негови пасиви.
Компенсиране на финансови активи и финансови пасиви

Финансовите активи и финансовите пасиви се компенсират и в баланса се представя нетната
сума когато:
ü има юридически упражняемо право да компенсира признатите суми; и
ü има намерение или да уреди на нетна база, или да реализира актив и едновременно с
това да уреди пасив.
При счетоводното отчитане на прехвърлянето на финансов актив, който не отговаря на
изискванията за отписване, предприятието не компенсира прехвърления актив и свързания
пасив.
Компенсирането на признат финансов актив и признат финансов пасив и представянето на
нетната стойност се различават от отписването на финансов актив или финансов пасив.
Правото на компенсиране е юридическо право на длъжник по договор да уреди или по друг
начин да елиминира цялата или част от сумата, дължима на кредитор, чрез приспадането от
тази сума на сума, дължима от кредитора.
Ако има юридическо право да приспадне сума, дължима от трето лице, от сумата, дължима
на кредитора, при условие че между трите страни съществува споразумение, в което ясно е
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установено правото на длъжника да извърши компенсирането, активите и пасивите се
представят компенсирано
Лихви, дивиденти, загуби и печалби

Лихви, дивиденти, загуби и печалби, свързани с финансов инструмент или компонент, който е
финансов пасив, се признават като приходи или разходи в печалбата или загубата.
Разпределенията за притежателите на инструменти на собствения капитал се признават
директно в собствения капитал.
Разходите по операцията за капиталова сделка се отразяват счетоводно като намаление на
собствения капитал.
Класификацията на финансов инструмент като финансов пасив или инструмент на собствения
капитал определя дали лихвите, дивидентите, загубите и печалбите, свързани с този
инструмент, се признават като приходи или разходи в печалбата или загубата. Плащанията на
дивиденти за акции, изцяло признати като пасиви, се признават като разходи по същия начин
както лихви по облигация. Печалбата и загубата, свързана с обратни изкупувания или
рефинансиране на финансови пасиви, се признава в печалбата или загубата, докато обратните
изкупувания или рефинансирането на инструменти на собствения капитал се признават като
промени в собствения капитал. Промените в справедливата стойност на инструмента на
собствения капитал не се признават във финансовите отчети.
Разходите при издаването или придобиването на свои инструменти на собствения капитал се
отчитат в капитал, например при капиталова сделка разходите по сделката се отчитат
счетоводно като намаление на собствения капитал.
Разходи по сделка, които са свързани с емитирането на съставен финансов инструмент, се
разпределят към пасивния и капиталовия компонент, пропорционално на разпределението
на постъпленията. Разходите по сделка, които са съвместно свързани с повече от една сделка
(например разходите за съвместно предлагане на някои акции и котиране на други акции на
фондова борса), се разпределят между тези сделки, като се използва рационална и относима
към сходни сделки база за разпределение.
Печалбите и загубите, свързани с промени в балансовата стойност на финансов пасив, се
признават като приходи или разходи в печалбата или загубата дори когато се отнасят до
инструмент, който включва право на остатъчен дял от активите на предприятието в замяна
срещу парични средства или друг финансов актив.
Търговски и други вземания

Търговските вземания представляват суми дължими от клиенти за доставка на материални
запаси или услуги, които са извършени като част от обичайната дейност на Дружеството. Найобщо те са дължими за погасяване в рамките до една година и поради тази причина всички са
класифицирани като текущи. Търговските вземания се признават първоначално по цената,
която е дължима без условие, освен ако няма съществен компонент на финансиране, в който
случай те се признават по справедлива стойност. Дружеството притежава търговски вземания
с цел получаване на договорени парични потоци и поради тази причина ги оценява
последващо по амортизирана стойност използвайки модела на ефективния лихвен процент.
За текущите вземания, които ще бъдат уредени в рамките на нормалните кредитни срокове,
амортизираната им стойност е приблизително равна на номиналната им стойност.
Търговски и други задължения

Търговските и други задължения, възникнали в резултат на получени стоки или услуги,
некласифицирани като финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност през печалбите
и загубите, са представени в отчета за финансовото състояние по амортизирана стойност,
28

МЕТИЗИ АД
Годишен финансов отчет за годината завършваща на 31.12.2021 г.

изчислена на база на ефективния лихвен процент. За текущите задължения, които ще бъдат
уредени в нормалните кредитни срокове, амортизираната им стойност е приблизително равна
на номиналната им стойност.
Получени заеми

Получените заеми се отчитат първоначално по цена на придобиване, представляваща
справедливата стойност на получените еквиваленти, нетно от разходите, свързани с
издаването на заема. Последващо, след първоначалното им признаване, заемите се оценяват
по амортизирана стойност чрез прилагане на метода на ефективния лихвен процент.
Амортизираната стойност се изчислява като се вземат предвид всички разходи по издаването
и всички отстъпки или премии при уреждането. Печалбите и загубите се признават в нетната
печалба или загуба когато задълженията се отпишат или обезценят, също както и чрез
амортизацията им.
Парични средства

За целите на отчета за паричния поток паричните средства включват неблокираните парични
средства в брой и по банкови сметки, депозити с матуритет до 3 месеца. За целите на
представянето в отчета за паричните потоци, паричните постъпления от клиенти и паричните
плащанията към доставчици са представени като брутни суми, включващи данък добавена
стойност. Платените косвени данъци по покупки на имоти, машини и съоръжения и
нематериални активи се посочват като плащания към доставчици в паричните потоци от
оперативна дейност. Банковите овърдрафти и блокираните парични средства се посочват в
намаление на паричните средства и еквиваленти за целите на отчета за паричните потоци.
Лихвен риск

Лихвеният риск е рискът стойността на получените заеми от Дружеството да варира
вследствие на промени в пазарните лихвени проценти. Част от заемите са с плаващ лихвен
процент, като по този начин излагат Дружеството на възможен лихвен риск.
Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно
вземания по продажби. Основно Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че
клиентите не изпълнят своите задължения. Политиката на Дружеството е насочена към
осъществяването на продажби на клиенти с добра кредитна репутация. В допълнение,
кредитният риск от търговските вземания се управлява и чрез сключени договори за
факторинг, с помощта на които се балансира свободния оборотен капитал, с който оперират
дружеството.
Валутен риск

Дружеството осъществява сделки в чуждестранна валута, свързани главно с доставките на
суровини и материали, продажбите на готова продукция и заемите. С цел да се минимизира
рискът от промяна на валутния курс, дружеството може да използва хеджиращи механизми.
Ликвиден риск

Ликвидният риск възниква от времевото разминаване на договорените падежи на паричните
пасиви и възможността да не бъдат уредени задълженията в стандартните кредитни срокове.
Дружеството управлява този риск като използва техники за планиране, включително
осигуряване на овърдрафти, факторинг на вземания и заеми от свързани лица.
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ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ
Правителствените дарения се признават, когато са изпълнени условията за получаването и
съществува разумна сигурност, че дарението ще бъде получено. Дарения свързани с активи са
отнасят първоначално като отсрочен приход и след това се отразяват в печалба или загуба на
системна и разумна база през времето на полезния живот на съответните активи. По-голямата
част на даренията са с цел да подпомогнат покупката на съоръжения и машини. Дарения
свързани с доходи се приспадат при отчитане на съответния разход.
Правителствени дарения, които се получават като компенсация за разходи или загуби вече
натрупани или с цел оказване на непосредствена финансова подкрепа на Дружеството, за
които не се очакват бъдещи разходи се признават в печалба или загуба за периода, през който
те станат изискуеми.
Когато безвъзмездните средства са свързани с неамортизуеми активи и има изискване за
изпълнението на определени задължения приходите се признават в печалбата или загубата
през периодите, когато се поемат разходите свързани с изпълнението на задълженията.
Опростим заем от държавата се третира като безвъзмездни средства предоставени от
държавата, когато има приемлива гаранция, че дружеството ще изпълни условията за
опростяване на заема.
Ползата на правителствен заем с лихва под пазарния процент се третира като безвъзмездни
средства, предоставени от държавата. Ползата от лихвата под пазарния процент се оценява
като разликата между началната балансова стойност на заема, определена съгласно МСС 39 и
получените постъпления. Ползата се отчита като приход от финансиране.
СДЕЛКИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА
Паричните активи и пасиви в чуждестранна валута се превалутират във функционалната
валута на съответното дружество от Дружеството с помощта на обменните курсове на датата
на отчитане. Печалбите и загубите произтичащи от промените в обменните курсове след
датата на сделката се признават в печалба или загуба (освен когато са отсрочени в друг
всеобхватен доход като хедж на паричен поток).
Непаричните активи и пасиви, които се оценяват по историческа цена в чуждестранна валута
се превалутират по обменния курс на датата на транзакцията. Разликите възникнали от
превалутиране по непарични позиции, които се оценяват по справедлива стойност в
чуждестранна валута (например капиталови инструменти на разположение за продажба) се
превалутират, като се използват обменните курсове на датата, когато се определя
справедливата стойност.
Паричните позиции в чуждестранна валута се преизчисляват, използвайки заключителния
курс. Непаричните позиции, които се водят по историческа цена в чуждестранна валута се
преизчисляват, използвайки обменния курс към датата на сделката. Непаричните позиции,
които се оценяват по справедлива стойност във валута, се преизчисляват посредством
обменните курсове към датата на оценка на справедливата стойност.
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ПЕНСИОННИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА ПО СОЦИАЛНОТО И ТРУДОВО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в отделните дружества се
основават на разпоредбите на Кодекса на труда (КТ) и на разпоредбите на действащото
осигурително законодателство.
Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия
персонал за фонд “Пенсии”, допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО),
фонд “Общо заболяване и майчинство” (ОЗМ), фонд “Безработица”, фонд “Трудова злополука
и професионална болест” (ТЗПБ) и здравно осигуряване.
Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на
ДОО и Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. Вноските се разпределят между
работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено
в чл. 6, ал. 3 от „Кодекса за социално осигуряване” (КСО). Общият размер на вноската за фонд
“Пенсии”, ДЗПО, фонд “ОЗМ”, фонд “Безработица” и здравно осигуряване през 2021г., е както
следва:
За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.
• 30,30% (разпределено в съотношение работодател: осигурено лице 17,4:12,90) за
работещите при условията на трета категория труд;
• 40,30% (разпределено в съотношение работодател: осигурено лице 27,4:12,9) за
работещите при условията втора категория.
В допълнение, изцяло за своя сметка работодателят прави осигурителна вноска за фонд
“ТЗПБ”, която е диференцирана за различните предприятия от 0.4% до 1.1% в зависимост от
икономическата дейност на дружеството. Вноска за фонд ТЗПБ за Метизи АД за 2021 г. е в
размер на 1,1 %.
Осигурителните и пенсионни планове, прилагани от дружествата в качеството им на
работодател се основават на българското законодателство и са планове с дефинирани вноски.
При тези планове работодателят плаща месечно определени вноски в държавните фонд
“Пенсии”, фонд “ОЗМ”, фонд “Безработица”, фонд “ТЗПБ”, както и в универсални и
професионални пенсионни фондове - на база фиксирани по закон проценти и няма правно
или конструктивно задължение да доплаща във фондовете бъдещи вноски в случаите, когато
те нямат достатъчно да изплатят на съответните лица заработените от тях суми за периода на
трудовия им стаж. Аналогично са задълженията по отношение на здравното осигуряване.
Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда работодателят има задължение да изплати при
прекратяване на трудовия договор следните обезщетения:
• неспазено предизвестие - за периода на неспазеното предизвестие;
• поради закриване на дружеството или на част от него, съкращаване в щата, намаляване
на обема на работа и спиране на работа за повече от 15 дни и др. – от една брутна
месечна работна заплата;
• при прекратяване на трудовия договор поради болест – в размер на брутното
възнаграждение на работника за два месеца при условие, че има най-малко пет
години трудов стаж и не е получавал обезщетение на същото основание;
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•

при пенсиониране – от 2 до 6 брутни месечни работни заплати според трудовия стаж
в дружествата от Дружеството;
• за неизползван платен годишен отпуск - за съответните години за времето, което се
признава за трудов стаж.
След изплащането на посочените обезщетения за работодателя не произтичат други
задължения към работниците и служителите.
Краткосрочните доходи за персонала под формата на възнаграждения, бонуси и социални
доплащания и придобивки, (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който
персоналът е положил труд за тях или е изпълнил необходимите условия) се признават като
разход в отчета за всеобхватния доход в периода, в който е положен трудът за тях или са
изпълнени изискванията за тяхното получаване, като текущо задължение (след приспадане на
всички платени вече суми и полагащи се удръжки) в размер на недисконтираната им сума.
Дължимите вноски по социалното и здравно осигуряване се признават като текущ разход и
задължение в недисконтиран размер заедно и в периода на начисление на съответните
доходи, с които те са свързани.
Към датата на всеки финансов отчет Дружеството прави оценка на сумата на очакваните
разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като
резултат от неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката не се включват
приблизителната преценка в недисконтиран размер на разходите за вноски по
задължителното обществено осигуряване.
Съгласно Кодекса на труда работодателят е задължен да изплаща на лица от персонала при
настъпване на пенсионна възраст обезщетение, което в зависимост от трудовия стаж в
съответното предприятие може да варира между 2 и 6 брутни месечни работни заплати към
датата на прекратяване на трудовото правоотношение. По своите характеристики тези схеми
представляват планове с дефинирани доходи.
Изчислението на размера на тези задължения налага участието на квалифицирани актюери,
за да може да се определи тяхната сегашна стойност към датата на отчета, по която те се
представят в отчета за финансовото състояние, коригирана с размера на непризнатите
актюерски печалби и загуби, а респ. изменението в стойността им включва признатите
актюерски печалби и загуби – в отчета за всеобхватния доход.
ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДА И ДДС
Дължимият текущо данък се изчислява с помощта на данъчните ставки в сила или приетите за
действащи ставки към датата на отчитане. Облагаемата печалба се различава от счетоводната
печалба или защото някои доходи и разходи се считат за облагаеми или данъчно признати или
защото времето, за което те са били облагаеми или данъчно признати се различава при
тяхното данъчно и счетоводно третиране.
Посредством пасивния метод в отчета за финансовото състояние, отсрочен данък се признава
за всички временни разлики между балансовата стойност на активите и пасивите във
финансовия отчет на финансовото състояние и съответната данъчна основа, с изключение на
репутацията, която не е призната за данъчни цели, както и за временни разлики, възникнали
при първоначално признаване на активи и пасиви, които не влияят върху облагаемата или
счетоводна печалба.
Отсроченият данък се изчислява по данъчните ставки, които се очаква да бъдат приложими за
периода, когато активът се реализира или пасивът се уреди въз основа на данъчните ставки (
и данъчни закони), действащи или влезли в сила, в значителна степен, към датата на баланса.
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Активи по отсрочени данъци се признават само до степента, до която Дружеството счита за
вероятно (т.е. е по-вероятно) да е налице облагаема печалба, за да се реализира актив от
същата данъчна група (юрисдикция).
Отсрочените данъчни активи и пасиви се приспадат само тогава, когато има законово право
да приспадат текущи данъчни активи срещу текущи данъчни пасиви и отсрочените данъчни
активи и пасиви се отнасят до данъци върху дохода, наложени от един и същ данъчен орган
за едно дружество и намерението на Дружеството е да уреди сумата на нетна база.
Разходът за данъци за периода, включва текущ и отсрочен данък. Данък се признава в отчета
за доходите, с изключение на случаите, в които той произтича от сделки или събития, които се
признават в друг всеобхватен доход или директно в капитал. В този случай, данъкът се
признава в друг всеобхватен доход или съответно директно в собствения капитал. Когато
данъкът възниква от първоначалното отчитане на бизнес комбинация, той се включва при
осчетоводяването на бизнес комбинацията.
Данък върху добавената стойност (ДДС)
Приходите, разходите и активите се признават нетно от ДДС, с изключение на случаите, когато:
ü ДДС, възникващ при покупка на активи или услуги, не е възстановим от данъчните
власти, в който случай ДДС се признава като част от цената на придобиване на актива
или като част от съответната разходна позиция, както това е приложимо; и
ü вземанията и задълженията, които се отчитат с включен ДДС.
Нетната сума на ДДС, възстановима от или дължима на данъчните власти се включва в
стойността на вземанията или задълженията в баланса.
ПРОВИЗИИ
Когато на датата на отчитане Дружеството има сегашно задължение (правно или
конструктивно), като резултат от минало събитие и е вероятно, че Дружеството ще погаси това
задължение се прави провизия в отчета за финансовото състояние. Провизии се правят като
се използва най-добрата приблизителна оценка на сумата, която ще е необходима за
погасяване на задължението и се дисконтират до сегашна стойност с помощта на дисконтов
процент (преди данъци), който отразява текущите пазарни оценки на стойността на парите във
времето и специфичните за задължението рискове. Промените в приблизителните оценки се
отразяват в отчета за доходите през периода, в който възникват. Провизиите по гаранции се
измерват с помощта на вероятностни модели, базирани на минал опит. Провизиите за
преструктуриране се признават само след като засегнатите страни са били информирани за
формалния план за преструктуриране.
СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ
Справедлива стойност е: "Цената, която би била получена при продажба на даден актив или
платена при прехвърлянето на задължение при обичайна сделка между пазарни участници
към датата на оценката".
Справедливата стойност при първоначално признаване, като цяло се равнява на цената на
сделката освен в случаите, в които:
ü Сделката е между свързани лица
ü Сделката е сключена по принуда или при форсмажорни обстоятелства
ü Пазарът на който се е случила сделката е различен от основния или най-изгодния пазар
ü Разчетната единица, представена от цената на сделката, се различава от отчетната
единица за актива или пасива, който се оценява по справедлива стойност
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Определяне на справедлива стойност при пазари с ниско ниво на активност
При пазари с ниско ниво на активност:
ü Определянето на справедлива стойност зависи от фактите, обстоятелствата и
характеристите на пазара и изисква значителна преценка от страна на оценителя
ü Сделките и котировките могат да не са представителни за определяне на справедлива
стойност
ü Необходим е допълнителен анализ върху сделките и котировките. Ако е необходимо те
могат да бъдат коригирани, за да дават по-ясна картина при определянето на
справедливата стойност
Вземат се предвид характеристиките на активен пазар, който участник на пазара ще вземе
предвид на датата на оценката, като:
• Предполага уговорена сделка между участниците на пазара към датата на оценяване
по текущите пазарни условия
• Предполага сделката да бъди извършена на основния пазар, в противен случай на найизгодния пазар
• За нефинансов актив се взема предвид неговата най-ефективна или висока употреба
• За пасив отразява риска при неизпълнение, включително собствения кредитен риск
Използване с цел максимизиране на стойността е онова използване на актив от пазарните
участници, което максимизира стойността на актива и което е:
- Физически възможно
- Правно допустимо
- Финансово осъществимо
Използването с цел максимизиране на стойността обикновено е идентично с (но не винаги)
текущата употреба.
Ако няма основен пазар, изходната сделка се извършва в най-изгодния пазар, т.е. на пазара,
които максимизира сумата, която ще се получи при продажбата на актива и свежда до
минимум на сумата, която би била платена за прехвърляне на пасива (най-ликвидния пазар за
Активи/Пасиви).
Основните и най-изгодните пазари са едни и същи в повечето случаи.
Премии/отстъпки се съдържат във Справедливата Стойност(СС), ако те отразяват
характеристика на актива/пасива, която участниците на пазара ще вземат предвид при сделка
с активен пазар.
Прилагането на блокиращ фактор е забранено.
Блокиращ фактор: корекция на котирана цена на активен пазар, защото нивото при нормална
дневна търговия на пазара не е достатъчно да абсорбира количествата притежавани от
предприятието.
Ако пазарната активност спада се използват методи за оценяване.
Когато има наблюдаема пазарна дейност
ü Когато има спад в наблюдаемата пазарна дейност
ü Когато обикновено няма проследима пазарна дейност
ü Фокусът е върху това дали цените при сделките са сформирани в резултат на обичайна
дейност (не продажби при ликвидация или бедствие); активността на пазара не е
задължителен фокус
Същите принципи са приложими за финансови и нефинансови Активи/Пасиви.
Дружеството използва подходящи според обстоятелствата методи за остойностяване, за които
има достатъчно налични данни за оценяване на справедливата стойност, като използва
максимално съответните наблюдаеми хипотези и свежда до минимум използването на
ненаблюдаемите.
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Подход на пазарните сравнения - използват се цени и друга полезна информация, генерирана
от пазарни сделки с идентични или сравними (т.е. подобни) Активи/Пасиви
Подход на базата на разходите - отразява актуалната сума, която би се изисквала текущо, за
да се замени годността на актива (често наричана текуща цена за подмяна)
Подход на базата на доходите - превръща бъдещи суми (например парични потоци или
приходи и разходи) в единна текуща (т.е. сконтирана) сума, която отразява текущите пазарни
очасвания за тези бъдещи суми
Всички активи и пасиви, за които се измерва справедливата стойност или оповестени във
финансовите отчети се категоризират в йерархията на справедливата стойност , описана както
следва , на базата на най-ниското ниво вход, който е от значение за оценяването на
справедливата стойност като цяло.
Йерархията на справедливите стойност се категоризира в три нива на хипотези, използвани
при методите за оценяване на справедливата стойност. Категоризацията е в различни нива в
йерархията на справедливата стойност на базата на степента, в която входящите данни за
измерването са наблюдавани и значението на входящите данни за оценяването на
справедливата стойност в тяхната цялост. Йерархията на справедливите стойности
предоставящи най-висок ранг на обявените (некоригирани) цени на активните пазари за
идентични активи или пасиви (хипотези от 1-во ниво) и най-нисък - на ненаблюдаемите
хипотези (хипотези от 3-то ниво).
• Хипотези от 1-во ниво - обявени (некоригирани) цени на активните пазари за
идентични активи или пасиви, до които предприятието може да има достъп към датата
на оценяване.
• Хипотези от 2-ро ниво - други хипотези освен включените в ниво 1 обявени цени за
актив или пасив, които са наблюдаеми пряко или косвено.
• Хипотези от 3-то ниво - ненаблюдаеми хипотези за актив или пасив. Получени от
техники за оценка , които включват входове за актива или пасива , които не се основават
на пазарни данни ( непазарни фактори)
Трансфери между различните нива на йерархия на справедливата стойност се признават от
Дружеството в края на отчетния период, през който е настъпила промяната.
КАПИТАЛ
Капиталовите инструменти са договори, които пораждат остатъчен интерес в нетните активи
на Дружеството. Обикновените акции се класифицират като капитал. Капиталовите
инструменти се признават по сумата на получените постъпления, нетно от разходите, пряко
свързани с транзакцията. Доколкото тези постъпления превишават номиналната стойност на
емитирани акции, те се кредитират по сметка премиен резерв.
Разпределяне на дивидент
Дивидентите се признават като пасив, когато те са декларирани (т.е. дивидентите са
разрешени по съответния начин и вече не са в обхвата на преценка на юридическото лице).
Обикновено дивиденти се признават като пасив в периода, в който е одобрено тяхното
разпределение по време на годишното общото събрание на акционерите. Междинните
дивиденти се признават, когато се изплащат.
Собствени акции
Разходите за закупените собствени акции се представят като намаление в собствения капитал
във финансовия отчет на финансовото състояние. Когато собствените акции се продават или
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преиздават, те се кредитират в капитала. В резултат на това, печалби или загуби от собствени
акции не се включват във финансовия отчет за всеобхватния доход.

Условни активи и пасиви
Условните пасиви на Дружеството не са признати, но са оповестени, освен ако възможността
за изходящ поток на ресурси съдържащ икономически ползи е отдалечен във времето.
Условните пасиви представляват възможни задължения възникващи от минали събития, чието
съществуване ще бъде потвърдено само от настъпването или ненастъпването на едно или
повече несигурни бъдещи събития, не изцяло в рамките на контрола на юридическото лице.
Те не се признават защото не е вероятно, че изходящ поток от ресурси ще бъде необходим за
покриване на задължението и сумата на задължението не може да бъде оценена с достатъчна
надеждност.
Неизбежно определянето на условен пасив изисква значителни преценка от страна на
ръководството.

Актюерски предположения за дефинирани планове при пенсиониране
Плановете за доходи могат да бъдат сложни понеже се изискват актюерски предположения,
за да се определи размера на задължението и разхода. Възможно е фактическите резултати
да се различават от предполагаемите резултати. Тези разлики са известни като актюерски
печалби и загуби. Задълженията по дефинирани/конкретни доходи се измерват с помощта на
метод за кредит на прогнозните единици, според който Дружеството трябва да направи
надеждна оценка на размера на обезщетенията, които са спечелени в замяна на предоставени
услуги в текущия и предходни периоди, използвайки актюерски техники.
В допълнение в случаите, когато се финансират плановете за дефинирани доходи,
Дружеството трябва да определи справедливата стойност на активите по плана, на базата на
очакваната възвръщаемост от активите по плана, който се изчислява, като се използва
прогнозната дългосрочна норма на възвръщаемост.
В резултат методът за кредит на прогнозните единици включва поредица от актюерски
преценки. Тези предположения включват демографски предположения като смъртност,
оборот, пенсионна възраст и финансови предположения като проценти на отстъпка, нива на
заплатите и доходите. Тези предположения са предмет на преценки и могат да се развият
съществено различно от очакваното и поради това може да доведат до значително
въздействие върху задълженията по дефинирани конкретни доходи.
ГРЕШКИ И ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
Грешки по смисъла на МСС8 могат да възникнат във връзка с признаването, оценяването,
представянето или оповестяването на компоненти от финансовите отчети. Потенциалните
грешки за текущия период открити в същия, се коригират преди финансовите отчети да се
одобрят за публикуване. Въпреки това грешки понякога се откриват в последващ период и
тези грешки от предходни периоди се коригират.
Дружеството коригира със задна дата съществените грешки от предходни периоди в първия
финансов отчет, одобрен за публикуване след като са открити чрез:
преизчисляване на сравнителните суми за представения предходен период, в които е
възникнала грешка.
В случай, че грешката е възникнала преди най-ранно представения предходен период,
преизчисляване на началното салдо на активите, пасивите и капитала за този период.
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Грешка от предходен период се коригира посредством преизчисляване със задна дата, освен
ако е практически неприложимо да се определи някой от специфичните ефекти за периода
или кумулативния ефект от тази грешка.
Kъм минималните сравнителни финансови отчети дружеството представя трети отчет за
финансовото състояние към началото на предходния период, ако се прилага счетоводна
политика със задна дата, прави се преизчисление със задна дата на статии или се
прекласифицират статии във финансовите отчети и ако това оказва съществено влияние върху
информацията в отчета за финансовото състояние към началото на предходния период. При
наличие на такива обстоятелства се представят три отчети за финансовото състояние към:
ü края на текущия период;
ü края на предходния период; и
ü началото на предходния период.
Датата на този встъпителен отчет за финансовото състояние съвпада с началото на предходния
период, независимо от това дали финансовите отчети на дружеството представят сравнителна
информация за по-ранни периоди.
Когато се изисква и представя допълнителен отчет за финансовото състояние в съответствие
се оповестиява:
ü характера на прекласифицирането;
ü сумата на всяка статия или група статии, които са прекласифицирани;
ü причината за прекласифицирането.
Може да възникнат обстоятелства при които е практически невъзможно да се
прекласифицира сравнителна информация за конкретен предходен период, за да се постигне
съпоставимост с текущия период. Възможно е в предходния период данните да не са били
събирани по начин, който позволява прекласифициране.
Когато прекласифицирането на сравнителна информация е практически невъзможно,
дружеството оповестява причината, поради която не е прекласифицирана информацията и
същността на корекциите, които е следвало да бъдат направени, ако сравнителната
информация е била прекласифицирана.
Дружеството не представя пояснителните приложения, свързани с встъпителния отчет за
финансовото състояние към началото на предходния период.
СВЪРЗАНИ ЛИЦА И СДЕЛКИ МЕЖДУ ТЯХ
Дружеството спазва изискванията на МСС24 при определяне и оповестяване на свързаните
лица.
Сделка между свързани лица е прехвърляне на ресурси, услуги или задължения между
свързани лица без разлика на това дали се прилага някаква цена.
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III. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ СТАТИИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
1. OTЧЕT ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
1. 1. Приходи
1. 1. 1. Приходи по договори с клиенти
Вид приход
Приходи от договори с клиенти за продажби на продукция, в
т.ч.:
Продажби на стоманена тел
Продажби на стоманени въжета
Продажби на алуминиеви проводници
Продажби на захватни съоръжения
Продажби на мрежи
Продажби на сита
Продажби на други

2021 г.

2020 г.

6,068
119
820
5,002
23
26
1
77

6,853
117
1,040
5,542
26
14
4
110

Приходи от договори с клиенти за продажби на стоки, в т.ч.:
Продажби на пропан бутан
Продажби на други стоки
Продажби на материали

2,512
194
2,228
90

9,547
155
9,330
62

Приходи от договори с клиенти за продажби на услуги, в т.ч.:
Продажби на услуги
Общо

41
41
8,621

13
13
16,413

1. 1. 2. Други приходи
Други приходи в т.ч.
Наеми
Отписани задължения
Общо

2021 г.
34
34

2020 г.
57
71
128

2021 г.
21
21

2020 г.
-

2021 г.
2,555
119
54
11
2
271
2
33
3,047

2020 г.
5,596
331
31
12
6
5
199
2
8
6,190

1. 1. 3. Приходи от правителствени дарения
Вид приход
Правителствени компенсации за цени на енергоносители
Общо

1. 2. Разходи
1. 2. 1. Използвани суровини, материали и консумативи
Вид разход
Основни материали
Спомагателни материали
Горивни и смазочни материали
Материали за подръжка и ремонт на ДМА
Инструменти
Работно облекло
Ел. енергия
Офис материали и консумативи
Други материали
Общо
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1.2. 2. Разходи за външни услуги
Вид разход
Подизпълнители
Нает транспорт
Ремонти
Пощенски , куриерски и далесъобщителни услуги
Консултански и други договори
Застраховки
Охрана
Абонаменти
Други разходи за външни услуги
Юридическо обслужване
Общо

2021 г.
36
6
21
24
136
28
4
4
259

2020 г.
591
128
4
18
19
24
128
26
34
4
976

2021 г.
416
416
33
33
449

2020 г.
420
420
30
30
450

2021 г.
836
512
324
12
162
117
45
2
998

2020 г.
871
507
364
12
165
98
67
2
18
1,054

2021 г.

2020 г.

1.2. 3. Разходи за амортизации
Вид разход
Разходи за амортизации на производствени
дълготрайни материални активи
Разходи за амортизации на административни
дълготрайни материални активи
Общо

1. 2. 4. Разходи за заплати и осигуровки на персонала
Разходи за персонал
Разходи за:
Разходи за заплати на в т.ч.
производствен персонал
административен персонал
в т.ч. разходи по неизпозвани отпуски
Разходи за осигуровки на в т.ч.
производствен персонал
административен персонал
в т.ч. разходи по неизпозвани отпуски
Разходи на персонала за доходи при напускане
Общо

1. 2. 5. Обезценки на нефинансови активи
Вид разход

Разходи от обезценка на ИМС, призната в печалба или загуба
28
Общо
28
Във връзка с възприетата счетоводна политика за оценка на активите от групи сгради и машини по
справедлива стойност, е изготвена оценка за справедливата стойност на същите към 31.12.2021 г.
Съгласно резултатите от изготвената оценка е начислена загуба от обезценка на ИМСО в печалбата и
загубата в размер на 28 хил.лв.
Също така, въз основа на информацията от изготвената оценка, е отчетена и загуба от обезценка на
част от активите, които са били преоценявани по справедлива стойност в предходни периоди и е бил
признат резерв от последващи оценки. Размерът на обезценката, с която е намален отчетеният
преоценъчен резерв възлиза брутно на 257 хил. лв. преди отразяване на ефектите от изменението на
отсрочения данъчен пасив.
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1. 2. 6. Други разходи
Вид разход
Разходи за командиравки
Разходи за предпазна храна
Разходи за трудова медицина
Данъци и такси
Други разходи
Отписани вземания
Глоби и неустойки
Общо

2021 г.
1
1
2
77
12
93

2020 г.
1
1
23
40
20
85

2021 г.
2,299
2,299
1,637
1,637
(202)
3,734

2020 г.
8,845
8,845
(1,260)
(1,260)
7,585

1. 2. 7. Суми с корективен характер
Вид разход
Балансова стойност на продадени активи /нето/
Балансова стойност на продадени активи
Изменение на запасите от продукция /нето/
Изменение на запасите от продукция
Капитализирани разходи за активи
Общо

1. 2. 8. Финансови приходи/(разходи), нетно
Вид приход
Положителни курсови разлики, нетно
Общо
Вид разход
Разходи за лихви в т.ч.
по заеми
Отрицателни курсови разлики, нетно
Други финансови разходи
Общо

2021 г.
-

2020 г.
11
11

2021 г.
88
88
1
21
110

2020 г.
133
133
10
42
185

2021 г.
32
51
19

2020 г.
2
2

1. 2. 9. Печалби и загуби от операции, които се отчитат нетно
Вид разход
Балансова стойност на продадени активи - земя
Приходи от продажба на дълготрайни активи
Общо

1. 2. 10. Разход за данъци от продължаващи дейности
Съгласно действащото законодателство печалбите се облагат с корпоративен данък в размер
10%. За изчисляване размера на отсрочените данъци е ползвана ставка 10%, която се очаква
да е валидна при обратното праявление.
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Вид разход
Текущ разход за данък
Други компоненти на текущ данъчен разход
Разход/приход по отсрочени данъци, отнасяща се до възникването
и обратното проявление на временни разлики
Общо

2021 г.
34
(36)

2020 г.
40
(35)

(36)
(2)

(35)
5

Вид разход
Отсрочените данъци, отнасящи се до статии, кредитирани (такса)
директно в собствения капитал
Общо

2021 г.

2020 г.

82
82

-

Вид разход
Данък върху дохода, свързани с промените в преоценъчния резерв
на друг всеобхватен доход
Общо

2021 г.

2020 г.

82
82

-

1.2.11 Разходи за данъци върху другия всеобхватен доход

1. 2. 12. Доход на акция
Изчисляване на средно претеглен брой акции за период
Брой
на
дни/месеци/
през
Средно времеви фактор: конкретните
акции са били в
обръщение

Емитирани
акции
7 502 055
7 502 055

Салдо към:
Салдо на
Всичко
ср.претеглен
бр.акции
Изчисляване на доход от акция:
Всеобхватен
доход,
нетен:
Среднопрет
бр.акции/ДНИ/

които

Средновремеви
ф-р
Брой
Изкупени Акции
дни
Ср.прет
собст.акц в обръщ. в обръщ бр/дни
7 502 055
365
1
-

Ср.прет
бр
акц/Дни
7 502 055
7 502 055

711 511
7 502 055

Доход на акция:

0,096

2. Отчет за финансовото състояние
Нетекущи активи
2. 1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Към 31 декември 2021 и 2020 година Имотите, машините съоръженията и оборудването
включват:
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Салдо към 31.12.2019
Постъпили, с
изключение на
придобитите чрез
бизнескомбинация
Трансфери и други
промени /от МСС16
към МСС40 и обратно/
Общо
увеличения(намаления)
за периода
Салдо към 31.12.2020
Постъпили, с
изключение на
придобитите чрез
бизнескомбинация
Излезли от употреба
Увеличения в резултат
от преоценка, които са
признати в друг
всеобхватен доход
Общо
увеличения(намаления)
за периода
Салдо към 31.12.2021
Амортизация и
обезценка
Салдо към 31.12.2019
Амортизация за
годината
Общо
увеличения(намаления)
за периода
Салдо към 31.12.2020
Амортизация за
годината
Намаление в резултат
от преоценка, които са
признати в друг
всеобхватен доход
Увеличение в резултат
от загуба от обезценка,
които са възстановени
в друг всеобхватен
доход
Загуби от обезценки,
които са признати в
отчета за доходите
Общо
увеличения(намаления)
за периода
Салдо към 31.12.2021
Балансова стойност
Балансова стойност
към 31.12.2020
Балансова стойност
към 31.12.2021

Моторни
Превозни
средства

В процес на
изграждане

Други
активи

Общо

36

205

3,673

81

50,862

-

-

-

-

-

(1)

-

-

-

-

-

-

(1)

-

-

-

-

-

(1)

653

12,309

30,715

3,189

36

205

3,673

81

50,861

-

-

3

-

-

-

202

-

205

(32)

-

-

-

-

-

-

(32)

-

417

-

-

-

-

-

-

417

(32)

417

3

-

-

-

202

-

590

621

12,726

30,718

3,189

36

205

3,875

81

51,451

-

(1,787)

(5,160)

(675)

(36)

(145)

-

(81)

(7,884)

-

(119)

(262)

(62)

(1)

(4)

-

(1)

(449)

-

(119)

(262)

(62)

(1)

(4)

-

(1)

(449)

-

(1,906)

(5,422)

(737)

(37)

(149)

-

(82)

(8,333)

-

(119)

(262)

(63)

-

(4)

-

(1)

(449)

-

662

-

-

-

-

-

-

662

-

(67)

(190)

-

-

-

-

-

(257)

-

-

(28)

-

-

-

-

-

476

(480)

(63)

-

(4)

-

(1)

(72)

-

(1,430)

(5,902)

(800)

(37)

(153)

-

(83)

(8,405)

653

10,403

25,293

2,452

(1)

56

3,673

(1)

42,528

621

11,296

24,816

2,389

(1)

52

3,875

(2)

43,046

Земи

Сгради

Машини и
обороудване

653

12,309

30,716

Отчетна стойност
3,189

-

-

(1)

-

-

-

Съоръжения

Подобрения
върху земи

-

(28)
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През периода е изготвена оценка по справедлива стойност на групи ИМСО – сгради и машини
въз основа на доклад на независим оценител.
В резултат на преоценката балансовата стойност на наличните ИМСО е увеличена с 794 хил.
лв. нетно. В това число, отчетена е преоценка в увеличение в размер на 1079 хил. лв., от които
662 хил. лв. за сметка на натрупани амортизации на активи, и 417 хил. лв. в увеличение на
резерв от последващи оценки на активи. Също така са отчетени обезценки на обща стойност
285 хил. лв., от които 257 хил. лв. за сметка на предходно признат преоценъчен резерв, и 28
хил. лв. в печалбата и загубата за периода.
Отчетени са ефекти от данъчни временни разлики върху промените в резерва от преоценка в
размер на 82 хил. лв., признати в отчета за другия всеобхватен доход.
31.12.2021 31.12.2020 г.
Брутната балансова стойност на всички напълно
амортизирани имоти, машини и съоръжения, които все още
9000
1462
са в употреба
Към 31.12.2021 г. съгласно сключени договори за оборотни средства между Метизи АД и ОББ
АД, и Юробанк България са предоставени следните обезпечения, собственост на Дружеството:
Производствени сгради и земя в размер на 3 929 хил. лв.
Други биологични активи

Растения,
заводски парк

Общо

9
9
9

9
9
9

(9)
(9)
(9)

(9)
(9)
(9)

-

-

-

-

Отчетна стойност
Салдо към 31.12.2019
Салдо към 31.12.2020
Салдо към 31.12.2021

Амортизация и обезценка
Салдо към 31.12.2019
Салдо към 31.12.2020
Салдо към 31.12.2021

Балансова стойност
Балансова стойност към 31.12.2020
Балансова стойност към 31.12.2021

Нематериални активи, различни от репутация

Отчетна стойност
Салдо към 31.12.2019
Салдо към 31.12.2020
Салдо към 31.12.2021
Амортизация и обезценка
Салдо към 31.12.2019
Салдо към 31.12.2020
Салдо към 31.12.2021
Балансова стойност
Балансова стойност към 31.12.2020
Балансова стойност към 31.12.2021

Компютърен
софтуер

Общо

8
8
8

8
8
8

(8)
(8)
(8)

(8)
(8)
(8)

-

-

Обезценка на нематериални активи
На база на извършен преглед за обезценка на нематериални активи активи, ръководството на
Дружеството не е установило индикатори за това, че балансовата стойност на нематериалните
43

МЕТИЗИ АД
Годишен финансов отчет за годината завършваща на 31.12.2021 г.

активи надвишава тяхната възстановима стойност. Към 31 декември 2021 г. дружеството не е
признало обезценка на нематериални активи.
31.12.2021
31.12.2020
Брутната балансова стойност на всички напълно
амортизирани нематериални активи, които все още са в
8
8
употреба
2. 3. Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия
Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия 31.12.2021 г. 31.12.2012 г.
Инвестиции в други предприятия
1
1
Общо
1
1
Инвестиции в други предприятия
31.12.2021 г.
31.12.2020 г.
Участия
размер стойност
размер
стойност
Рудметал АД
2%
1
2%
1
Общо
1
1
Към 31.12.2021 г. и към 31.12.2020 г. МЕТИЗИ АД има малцинствено участие в Рудметал АД. На
база на извършен преглед за обезценка на инвестицията в други предприятия, ръководството
на Дружеството не е установило индикатори за това, че балансовата стойност на инвестицията
надвишава тяхната възстановима стойност.
Текущи активи
2. 4. Текущи материални запаси
Материалите са отчетени по цена на придобиване, формирана от покупната цена плюс всички
преки разходи за доставката им в предприятието , които са ги довели в състояние за употреба.
През отчетния период за материалните запаси при тяхното отписване е прилаган
препоръчителният метод – средно претеглена цена.
Продукцията е отчетена по фактическа себестойност, която включва всички преки и косвени
разходи, без разходи за управление и продажби, финансови и извънредни разходи.
Незавършеното производство е оценено по стойността на основните производствени разходи,
до степента на своята завършеност.
Вид
Текущи материални запаси в т.ч.
Основни материали
Резервни части
Спомагателни материали
Други материали
Стоки /нето/
Стоки
Продукция /нето/
Продукция
Незавършено производство /нето/
Незавършено производство
Общо

31.12.2021 г.
1,864
1,446
418
590
590
2,427
2,427
2,227
2,227
7,108

31.12.2020 г.
1,997
1,610
149
178
60
1,831
1,831
4,381
4,381
1,910
1,910
10,119
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Към 31 декември 2021 г. и 31 декември 2020 г. няма обезценени материални запаси в резултат
на направен от ръководството на Дружеството анализ на нетната реализизируема стойност на
материалните запаси.
2. 5. Текущи търговски и други вземания
Към 31 декември 2021 г няма обезценени търговски вземания в резултат на направен от
ръководството на Дружеството анализ на тяхната събираемост.
Вид
Вземания от продажби в /нето/
Вземания от продажби по договори с клиенти
Обезценки на вземания от продажби по договори с клиенти
Вземания по предоставени аванси /нето/
Вземания по предоставени аванси
Други вземания в т.ч. /нето/
Предоставени гаранции и депозити
Други краткосрочни вземания
Общо

31.12.2021
321
333
(12)
238
238
44
44
603

31.12.2020 г.
685
697
(12)
302
302
54
14
40
1,041

Дружеството е направило оценка на очакваните кредитни загуби от финансовите си активи.
Няма ограничения върху правата за разпореждане с наличните вземания.
2. 6. Текущи данъчни активи
Вид
Данък върху доходите на ФЛ - ползвани данъчни облекчения на
персонала
Данък върху добавената стойност
Общо

31.12.2021 г.

31.12.2020 г.

11
2
13

105
105

2.7. Парични средства
Паричните средства в лева са оценени по номинална стойност, а паричните средства
деноминирани в чуждестранна валута са оценени по зоключителния курс на БНБ към 31
декември 2021 г. и разликите от преоценката са отчетени като текущ финансов приход или
разход в Отчета за всеобхватния доход.
Вид
Парични средства в брой в т.ч.
В лева
Във валута
Парични средства в разплащателни сметки в т.ч.
В лева
Във валута
Общо
Общо
Парични средства по валути (сумите са в BGN)
BGN
EUR
USD
Общо

31.12.2021 г.
28
26
2
310
305
5
338
338

31.12.2020 г.
108
106
2
86
74
12
194
194

331
6
1
338

180
13
1
194

Съгласно сключен договор за оборотни средства между Метизи АД и Юробанк България са
предоставени като обезпечения всички настойщи и бъдещи вземания по банковите сметки на
Метизи АД, открити в банката.
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Собствен капитал
2. 8. 1. Основен капитал
31.12.2021 г.
Акционер
Свилен
Кръстанов
Сименон ЕООД
Бе плюс ООД
София
Асетс
Мениджмънт АД
Емил Касабов
Други физически
и
юридически
лица
Общо:

Брой
акции

31.12.2020 г.

Стойност Платени

%
Дял

Брой
акции

Стойност Платени

%
Дял

3 403 995

3 404

3 404

46%

3 403 995

3 404

3 404

46%

1 495 500
-

1 495
-

1 495
-

20%
-

1 495 500
1 045 455

1 495
1 045

1 495
1 045

20%
14%

1 500 000

1500

1500

20%

-

-

-

-

-

-

-

-

454 545

455

455

6%

1 102 560

1 103

1 103

14%

1 102 560

1 103

1 103

14%

7 502 055

7 502

7 502

100%

7 502 055

7 502

7 502

100%

2. 8. 2. Резерви
Резерви към 31.12.2019 г.
Разпределение на печалба
Резерви към 31.12.2020 г.
Преоценка на активи
Резерви към 31.12.2021 г.

Общи
Резерви

Резерв от
преоценки

4778
20
4,798
24
4,822

30728
30,728
740
31,468

Всичко
35,506
20
35,526
764
36,290

2. 8. 3. Финансов резултат
Финансов резултат
Печалба към 31.12.2019 г.
Увеличения от:
Печалба за годината 2020
Намаления от:
От разпределение към резерви
Печалба към 31.12.2020 г.
Намаления от:
От разпределение към резерви
Печалба към 31.12.2021 г.
Загуба към 31.12.2019 г.
Загуба към 31.12.2020 г.
Увеличения от:
Загуба за годината 2021
Загуба към 31.12.2021 г.
Финансов резултат към 31.12.2019 г.
Финансов резултат към 31.12.2020 г.
Финансов резултат към 31.12.2021 г.

Стойност
20
24
24
(20)
(20)
24
(24)
(24)
(21)
(21)
(21)
20
24
(21)
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Нетекущи пасиви
2. 9. Нетекущи задължения към персонала
Вид
Задължения по доходи след напускане на наетите лица
в т.ч. задължения по планове с дефинирани доходи
Общо

31.12.2021 г.

31.12.2020 г.

60
60
60

61
61
61

2. 10. Пасиви по отсрочени данъци
Временна разлика,
неизползвани данъчни
загуби, неизполвани
данъчни кредити

Обезценки
Компенсируми отпуски
Доходи на ФЛ
Дългосрочни доходи на
персонала
Общо активи по
отсрочени данъци:
Амортизации
Общо пасиви по
отсрочени данъци:
Отсрочени данъци
(нето)

Движение на отсрочените данъци за 2021
увеличение
намаление
Данъчна
Данъчна
Отсроче
временн Отсроче временн
Отсроче
н данък
а
н данък
а
н данък
разлика
разлика
Активи по отсрочени данъци
1
28
3
11
111
11
(111)
(11)
8
1
(4)
-

31 декември 2020
Данъчна
временн
а
разлика
12
111
4
61

6

188

18

60

6

31 декември 2021
Данъчна
временн
а
разлика

Отсроче
н данък

40
111
8

4
11
1

(61)

(6)

60

6

(176)

(17)

219

22

28,181

207
21
Пасиви по отсрочени данъци
2,818
822
82

(326)

(32)

28,677

2,868

28,181

2,818

822

82

(326)

(32)

28,677

2,868

(27,993)

(2,800)

(615)

(61)

150

15

(28,458)

(2,846)

Текущи пасиви
2. 11. Текущи търговски и други задължения
Вид
Задължения към свързани предприятия в т.ч.
Задължения по доставки
Задължения по доставки
Задължения по получени аванси
Други краткосрочни задължения в т.ч.
Задължения по гаранции и депозити
Други краткосрочни задължения
Общо

31.12.2021 г.
1
1
164
162
20
10
10
347

31.12.2020 г.
3
3
251
2,591
33
27
6
2,878

2. 12. Текущи задължения към персонала
Вид
Задължения към персонала
в т.ч. задължения по неизползвани отпуски
Задължения към осигурителни предприятия
в т.ч. задължения по неизползвани отпуски
Общо

31.12.2021 г.
142
92
35
18
177

31.12.2020 г.
138
92
39
18
177
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2. 13. Текущи данъчни задължения, текуща част
Вид

31.12.2021 г.
2
1
3

Данък върху печалбата
Други данъци-ДДФЛ
Други разчети с бюджета
Общо

2. 14. Други текущи финансови пасиви
Текущи Финнсови пасиви
Финансови пасиви отчитани по амортизируема стойност
Общо

31.12.2020 г.
9
3
1
13

31.12.2021 г.
3,905
3,905

31.12.2020 г.
5,008
5,008

Вид
Кредити
Общо

31.12.2021 г.
3,905
3,905

31.12.2020 г.
5,008
5,008

Вид
Задължения по кредити от несвързани лица /нето/
Задължения по главници по кредити от несвързани лица
Общо

31.12.2021 г.
3,905
3,905
3,905

31.12.2020 г.
5,008
5,008
5,008

Съпоставяне на промените във финансовите пасиви и собствения капитал с паричните потоци от
финансови операции и други, непарични изменения

Балансова стойност на 31.12.2020
Промени в резултат на парични потоци от финансова дейност
Постъпления по получени заеми
Плащания по получени заеми
Платени лихви
Общо промени в резултат на парични потоци от финансова дейност
Други, непарични изменения
Нчислении разходи за лихви по кредити
Общо други, непарични изменения
Балансова стойност на 31.12.2021

Получени
кредити и
заеми

Общо

5,008

5,008

6,208
(7,310)
(88)
(1,190)

6,208
(7,310)
(88)
(1,190)

87
87
3,905

87
87
3,905

Салда по получени заеми, без свързани предприятия
Банка / кредитор
Корпоративни кредити
ОББ АД
Пощенска банка
Общо

Задължения
до 1 година

Задължения
над 1 година

2,018
1,887
3,905

-
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Получени заеми, без свързани предприятия
Банка / кредитор
Валута

Л. %

Падеж

ОББ АД - кредитна линия

лева

РЛП +1.7%

May-22

ОББ АД - кредитна линия

лева

РЛП +1.7%

May-22

ОББ АД - кредит за оборотни средства

лева

РЛП +1.7%

May-22

Пощенска банка 15.12.2014

лева

РЛП +0.8%

May-22

Пощенска банка 29.07.2013

лева

РЛП +0.8%

May-22

Обезпечения / Гаранции
1. Залог на вземания по сметки - 972
000 лв
2. Производствени сгради, земя и
машини - 2 792 661 лв.
1. Залог на вземания по сметки - 821
000 лева;
2. Машини и съоръжения - 2 792 661
лева;
1. Машини и съоръжения - 2 587 470
лв.
2. Залог на вземания по сметки 1000000 лв.
Вписан първи по ред особен залог:
1. Залог на машини и съоръжения
(въжеусукващи машини) в размер на
1 136 810 лева;
2. Залог върху всички банкови
сметки в Банката.
3. Всички настоящи, бъдещи и
условни вземания от Импулс Ко
ООД; Кабел Трейд; Картения; Блупер
Трейд, Рудин, ЧЕЗ Разпределение
България, Електроразпределение
Юг, Филкаб и Балкан
Вписан първи по ред особен залог:
1. Залог на машини и съоръжения
(въжеусукващи машини) в размер на
1 136 810 лева;
2. Залог върху всички банкови
сметки в Банката.
3. Всички настоящи, бъдещи и
условни вземания от Импулс Ко
ООД; Кабел Трейд; Картения; Блупер
Трейд, Рудин, ЧЕЗ Разпределение
България, Електроразпределение
Юг, Филкаб и Балкан

IV. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ
1. Свързани лица и сделки със свързани лица
Ключов ръководен персонал на Дружеството:
1. Свилен Светославов Кръстанов
2. Иван Василев Табаков
3. Николай Веселинов Петков
4. Атанас Цветанов Кънчев
5. Десислава Руменова Бояджиева – Василева
С решение на редовно общо събрание на акционерите от 17.09.2020 г. ОС освобождава
членовете на СД - Атанас Цветанов Кънчев поради изтичане на мандата му и Десислава
Руменова Василева – по изрично искане от нея да бъде заличена от търговския регистър на
основание чл. 233, ал. 5 от ТЗ.
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Ключов ръководен персонал на Дружеството -контролиращото лице:Свилен Светославов
Кръстанов – управител и съдружник в ИЦТВП ООД, Блупертрейд ЕООД, Импулс КО ООД
Задължения към свързани лица
ИЦТВП ООД
Име,презиме, фамилия
Свилен
Светославов
Кръстанов
Николай Веселинов Петков
Иван Василев Табаков
Общо:

2021 г.
1
длъжност
Председател на Съвета на
директорите
изпълнителен директор
Член на СД

2020 г.
3
Нетна сума
23,279 лв.
26,655 лв.
4,638 лв.
54,572 лв.

2. Дивиденти
През годината завършваща на 31 декември 2021 г., Дружеството не е вземало решение за
разпределяне на дивиденти.
3. Цели и политика за управление на финансовия риск
При осъществяване на своята текуща, инвестиционна и финансова дейност, Дружеството е
изложено на следните финансови рискове:
•
Кредитен риск: възможността длъжник да не изплати задълженията си – изцяло или
частично – или да не го изплати своевременно, предизвиквайки по този начин загуба за
Дружеството;
•
Ликвиден риск: рискът Дружеството да няма или да не е в състояние да набави парични
средства, когато са необходими и поради това да срещне трудности при изпълнение на своите
финансови задължения;
•
Пазарен риск: рискът определен финансов инструмент да претърпи колебания по
отношение на справедливата стойност или на бъдещите парични потоци в резултат на
колебания на пазарните цени. Всъщност Дружеството е изложено на три компонента на
пазарния риск:
Лихвен риск;
Валутен риск;
Риск от промяна в цената на собствения капитал.
За ефективно управление на тези рискове, Съветът на Директорите е одобрил специфични
стратегии за мениджмънт на финансовия риск, които са в съответствие с корпоративните цели.
Основните насоки на тези стратегии определят краткосрочните и дългосрочните цели и
действия, които трябва да се предприемат, за да се управляват финансовите рискове, пред
които е изправено Дружеството.
Основните насоки на политиката по отношение на финансовите рискове са следните:
• Минимизиране на лихвения риск, валутния риск и ценовия риск за всички видове сделки;
• Максимално използване на „естественото хеджиране”, при което в максимална възможна
степен се залага на естественото прихващане на продажби, разходи, дължими суми и
вземания, преизчислени в съответната валута, вследствие на което се налага прилагане на
стратегии на хеджиране само за салдата в превишение. Същата стратегия се прилага и по
отношение на лихвения риск;
• Всички дейности по управление на финансовия риск се осъществяват и контролират на
централно ниво;
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• Всички дейности по управление на финансовия риск се осъществяват на разумна и
последователна основа и при спазване на най-добрите пазарни практики.
Дружеството може да инвестира в акции или други подобни инструменти само в случай, че е
налице временна допълнителна ликвидност, като за всички подобни сделки е необходимо
разрешение от Съвета на директорите.
Информация за финансовия риск
Кредитен риск
Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към
Дружеството.
Степента на кредитния риск, на който е изложено Дружеството се определя от стойността на
търговските и други краткосрочни вземания и активи към датата на отчета за финансовото
състояние. Към 31.12.2021 г. и 31.12.2020 г., максималната кредитна експозиция на
Дружеството при условие, че неговите контрагенти не изпълнят своите финансови
задължения.
Дружеството редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други
контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол
на кредитния риск.
Салда по получени заеми, без свързани предприятия към 31.12.2021 г.
Задължения
Задължения
Банка / кредитор
до 1 година
над 1 година
Корпоративни кредити
ОББ АД
2018
Юробанк България/Пощенска банка
1887
Общо
3905
Ликвиден риск
Ликвидният риск произтича от възможността Дружеството да не осигури достатъчно външно
финансиране, както и контрагентите да не изпълнят своите финансови задължения на
договорените падежи. С цел минимизиране на този риск, в Дружеството периодично се
извършва преглед и оценка на събираемостта на търговските и други краткосрочни вземания
като за тези, които са трудносъбираеми и несъбираеми се заделят резерви, както е посочено
по-горе.
Дружеството управлява ликвидния риск на базата на очакваните дати на падежа.
Дружеството очаква, че от текущата дейност ще се генерират задоволителни парични
постъпления, за да се изпълнят тези парични ангажименти. Освен това, Дружеството
разполага с финансови активи, за които съществува ликвиден пазар и които са на
разположение за посрещане на потребностите от ликвидни средства.
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Към 31.12.2021 година

Финансови активи
Търговски и други вземания от трети лица
Парични средства и парични еквиваленти
Финансови пасиви
Задължения по кредити и заеми от финансови
институции
Търговски и други задължения към трети лица
Търговски и други задължения към свързани лица
Общо нетна ликвидна стойност
Към 31.12.2020 година
Финансови активи
Търговски и други вземания от трети лица
Парични средства и парични еквиваленти
Финансови пасиви
Задължения по кредити и заеми от финансови
институции
Търговски и други задължения към трети лица
Търговски и други задължения към свързани
лица
Общо нетна ликвидна стойност

Договорени парични потоци,
в т.ч.
над 3
до 1
години
Общо
година
до 5
години

Преносна
(балансов
а)
стойност

Договоре
ни
парични
потоци

954
616
338
4,492

954
616
338
4,492

954
616
338
4,433

60

954
616
338
4,493

3905

3,905

3,905

-

3,905

586
1
(3,538)

586
1
(3,538)

526
2
(3,479)

60
(60)

586
2
(3,539)

Договорени парични
потоци, в т.ч.
до 1 година
Общо

Преносна
(балансова)
стойност

Договорен
и парични
потоци

1340
1146
194
8076

1340
1146
194
8076

1340
1146
194
8076

1340
1146
194
8076

5008

5008

5008

5008

3065

3065

3065

3065

3

3

3

3

(6797)

(6797)

(6797)

(6797)

Лихвен риск
Лихвеният риск произтича от колебанията в цената на финансов инструмент в зависимост от
промените в лихвените нива. Валутният риск произтича от колебанията в цената на финансов
инструмент в зависимост от промените във валутните курсове.
Дружеството не използва хеджиращи инструменти. Основните финансови инструменти на
Дружеството, различни от деривативи, включват банкови заеми, облигации, финансови
лизинги, парични средства и депозити. Основната цел на тези финансови инструменти е да се
осигури финансиране за дейността на Дружеството. Дружеството притежава и различни други
финансови инструменти, като например взимания по продажби и задължения към
доставчици, които възникват пряко от дейността.
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Лихвен риск -текуща година
Текущи активи
Текущи търговски и други вземания
Парични средства и парични еквиваленти
Текущи пасиви
Текущи финансови пасиви
Текущи търговски и други задължения
Текущи търговски и други задължения от свързани лица
Краткосрочен риск
Общо финансови активи
Общо финансови пасиви
Общо излагане на лихвен риск

С
фиксирана
лихва
-

С
плаваща
лихва
310
310
3,905
3,905
(3,595)
310
3,905
(3,595)

Без
лихвени

Общо

644
616
28
587
586
1
57
644
587
57

954
616
338
4,492
3,905
586
1
(3,538)
954
4,492
(3,538)

Анализ на чувствителност към изменения на лихвени %
Ефект върху печалба/загуба нето от данъци
При увеличение на лихвени нива с 0.75%
При намаление на лихвени нива с 0.75%

Лихвен риск -предходна година
Текущи активи
Текущи търговски и други вземания
Парични средства и парични еквиваленти
Текущи пасиви
Текущи финансови пасиви
Текущи търговски и други задължения
Текущи търговски и други задължения от свързани лица
Краткосрочен риск
Общо финансови активи
Общо финансови пасиви
Общо излагане на лихвен риск

31.12.2021 г.
(24)
24
С
фиксирана
лихва
-

С
плаваща
лихва
86
86
5,008
5,008
(4,922)
86
5,008
(4,922)

Без
лихвени
1,254
1,146
108
3,129
3,126
3
1,254
3,129
(1,875)

Ефект върху печалба/загуба нето от данъци
При увеличение на лихвени нива с 0.75%
При намаление на лихвени нива с 0.75%

Общо
1,340
1,146
194
8,137
5,008
3,126
3
(6,797)
1,340
8,137
(6,797)

31.12.2020
(33)
33

Валутен риск
Дружеството няма съществени експозиции на валутен риск.
Валутен риск текуща година
Текущи активи
Текущи търговски и други вземания
Парични средства и парични еквиваленти
Текущи пасиви

В BGN

B
EURO

B USD

Общо

800
469
331
3,516

153
147
6
976

1
1
-

954
616
338
4,492
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Текущи финансови пасиви
Текущи търговски и други задължения
Текущи търговски и други задължения от свързани лица
Краткосрочен риск
Общо финансови активи
Общо финансови пасиви
Общо излагане на валутен риск

2,929
586
1
(2,716)
800
3,516
(2,716)

976
(823)
153
976
(823)

1
1
1

3,905
586
1
(3,538)
954
4,492
(3,538)

Анализ на чувствителност към изменения на валутата
Ефект върху печалба/загуба нето от данъци
31.12.2021 г.
При увеличение на валутен курс с 10%
1
При намаление на валутен курс с 10%
-

Пазарен риск
Пазарен риск е рискът, че справедливата стойност на бъдещите парични потоци от даден
инструмент ще варира поради промените в пазарните цени. Пазарните цени включват четири
типа риск: лихвен, валутен, стоков и друг ценови риск, какво е и рискът за цената на собствения
капитал. Финансовите инструменти, които биват засегнати от пазарния риск, включват заеми
и привлечени средства, депозити, инструменти на разположение за продажба и деривативни
финансови инструменти.
Анализите на чувствителността в следващите раздели са свързани със състоянието към 31
декември през 2021 и 2020 г.
Анализите на чувствителността са изготвени при предположението, че сумата на нетния дълг,
съотношението на фиксираните към плаващите лихвени проценти по дълга и деривативите и
съотношението на финансовите инструменти в чуждестранни валути, всички са постоянни и
на база определянето на хеджове както те съществуват към 31 декември 2021 г.
Анализите изключват ефекта от движенията в пазарните променливи в балансовата стойност
на пенсионните и други задължения след пенсиониране, провизиите и по нетекущите
финансови активи и пасиви на чуждестранни дейности.
При изчисление на анализите на чувствителността са направени следните предположения:
ü Чувствителността на отчета за финансовото състояние е свързана единствено с
деривативи и дългови инструменти на разположение за продажба;
ü Чувствителността на съответния отчет за доходите представлява ефекта от
предполагаемите промени в пазарните рискове. Той се базира на финансовите активи
и финансовите пасиви, държани към 31 декември 2021 и 2020 г., включително ефект на
хеджиращите инструменти;
ü Чувствителността на собствения капитал се изчислява като се преценява ефекта от
свързаните хеджове на паричен поток и хеджове на нетна инвестиция в чуждестранно
дъщерно дружество към 31 декември 2021 г. за ефектите от поетите промени в базовия
инструмент.
Оценяване по справедлива стойност
Концепцията за справедливата стойност предполага реализиране на финансови инструменти
чрез продажба, на база позицията, предположенията и преценките на независими пазарни
участници на основен или най-изгоден за даден актив или пасив пазар. За своите финансови
активи и пасиви Дружеството приема като основен пазар финансовите пазари в България БФБ, големите търговски банки - дилъри и за определени специфични инструменти - директни
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сделки между страните. В повечето случаи, обаче, особено по отношение на търговските
вземания и задължения, кредитите и депозитите, Дружеството очаква да реализира тези
финансови активи и чрез тяхното цялостно обратно изплащане или респективно погасяване
във времето. Затова те се представят по тяхната амортизируема стойност.
Голямата част от финансовите активи и пасиви са краткосрочни по своята същност (търговски
вземания и задължения, краткосрочни заеми), или са отразени в отчета за финансово
състояние по определена пазарна (по определен оценъчен метод) стойност (инвестиции в
ценни книжа, кредити с променлив лихвен процент) и поради това тяхната справедлива
стойност е приблизително равна на балансовата им стойност.
При заемите по фиксиран лихвен процент прилаганата методика за неговото определяне
използва като отправна точка за изчисленията текущите наблюдения на Дружеството по
отношение на пазарните лихвени равнища.Доколкото все още не съществува достатъчно
активен пазар на различните финансови инструменти в България, със стабилност, достатъчни
обеми и ликвидност за покупки и продажби на някои финансови активи и пасиви, за тях няма
на разположение достатъчно и надеждни котировки на пазарни цени, поради което се
използват други алтернативни оценъчни методи и техники.
Ръководството на Дружеството счита, че при съществуващите обстоятелства представените в
отчета за финансово състояние оценки на финансовите активи и пасиви са възможно найнадеждни, адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност.
Някои от финансовите активи и пасиви на Дружеството се оценяват по справедлива цена в
края на всеки отчетен период.
4. Управление на капитала
Основната цел на управлението на капитала на Дружеството е да се гарантира, че тя поддържа
стабилен кредитен рейтинг и подходящи капиталови съотношения, за да поддържа бизнеса
си и да увеличи максимално стойността за акционерите.
Дружеството управлява капиталовата си структура и прави корекции в нея с оглед на
промените в икономическите условия. За поддържане или коригиране на капиталовата
структура Дружеството може да коригира плащането на дивиденти на акционерите,
възвръщаемостта върху капитала на акционерите или емисията на нови акции.
През годините, приключващи на 31 декември 2021 г. и 31 декември 2020 г. няма промени в
целите, политиката или процесите за управление на капитала.
Дружеството наблюдава капитала като използва съотношение на задлъжнялост, което
представлява нетния дълг, разделен на общия капитал плюс нетния дълг. Дружеството
включва в нетния дълг, лихвоносните заеми и привлечени средства, заем от партньори в
съвместно предприятие, търговски и други задължения, намалени с паричните средства и
паричните еквиваленти, с изключение на преустановените дейности.
Вид
Общо дългов капитал, т.ч.:
Задължения към банки и финансови институции
Търговски кредити и заеми към трети лица и стокови
кредити
Търговски кредити и заеми към свързани лица и стокови
кредити
Намален с:
паричните средства и парични еквиваленти
Нетен дългов капитал
Общо собствен капитал

31.12.2021 г.

31.12.2020 г.

4,492
3,905

8,137
5,008

586

3,126

1

3

(338)

(194)

4,154
43,771

7,943
43,052
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Общо капитал
Коефициент нетен дълг към собствен капитал

47,925

50,995

0.09

0.16

5. Условни активи и пасиви
Съгласно сключени договори за оборотни средства между Метизи АД и ОББ АД са
предоставени следните обезпечения:
1. Залог на вземания по сметки - EUR 420 000 и EUR 500 000;
2. Производствени сгради и земя - EUR 403 705;
3. Производствени сгради и земя - EUR 697 900;
4. Машини и съоръжения - EUR 343 160;
5. Залог на вземания по сметки - 1 000 000 лева;
6. Машини и съоръжения - 2 587 470 лева;
7. Гаранция НГФ МСП 2014 - 500 000 лева.
Съгласно сключени договори за оборотни средства между Метизи АД и Юробанк България са
предоставени следните обезпечения:
Вписан първи по ред особен залог:
1. Залог на машини и съоръжения (въжеусукващи машини) в размер на 1 136 810 лева;
2. Залог върху всички банкови сметки в Банката.
3. Всички настоящи, бъдещи и условни вземания от Импулс Ко ООД; Кабел Трейд; Картения;
Блупер Трейд, Рудин, ЧЕЗ Разпределение България, Електроразпределение Юг, Филкаб и
Балкан;
Вписан първи по ред особен залог:
1. Битова сграда 3, Триетажна масивна конструкция - 924.84 кв., гр. Роман;
2. Битова сграда 1, триетажна масивна сграда - 1 165.50 кв.;
3. Работилническа столова, състояща се от три самостоятелни обособени двуетажни
постройки - 953.75 кв.,600 кв, 200 кв.;
4. Автогараж - 2 003 кв., едноетажна масивна констукция с обособени 3 помещения - 1 122 кв.,
234 кв., 647 кв.
5. Административна сграда - масивна конструкци, седем етажна - 420.50 кв.
6. Всички настоящи и бъдещи вземания по банковите сметка на Дружеството, открити в
Банката
Учредени са следните Банкови Гаранции:
1. 65 000 лв. със срок до 15.03.2024 г.;
6. Събития след края на отчетния период
Не са настъпили събития след отчетната дата до датата, на която финансовият отчет е одобрен
за издаване, които да налагат допълнителни корекции и/или оповестявания във финансовия
отчет на Метизи АД за годината, приключваща на 31 декември 2021 г.
7. Възнаграждение за одит
Съгласно чл.30 ал.1 от Закона за Счетоводството Дружеството оповестява начислените за
годината суми за услуги, предоставени от регистрирани одитори за независими финансов одит
за 2021 г. в размер на 5 000 лева без ДДС.
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8. Принцип-предположение за действащо предприятие – финансово състояние
Индивидуалният финансов отчет на Дружеството е изготвен на принципа на действащо
предприятие, който предполага, че Дружеството ще продължи дейността си в обозримо
бъдеще.
Продължаващата през 2021 г. COVID-19 (Коронавирус) пандемия, както и започналия на
24.02.2022 г. военен конфликт между Русия и Украйна и ноложените във връзка с него
икономически санкции на Руската Федерация оказват известно влияние на икономическата
среда в България, Европа и света.
През 2021 г. дружеството отчете спад от 11,45% в нетните си приходи от продажби на
продукция спрямо 2020 г., и 73% в нетните си приходи от продажби на стоки, като приключва
2021 г. при минимална загуба от 21 хил. лв. Дружеството има история на печеливша дейност
през изминалите години. Текущите пасиви към 31.12.2021 г. са по-ниски от текущите активи
към тази дата, което благоприятства ликвидната позиция на дружеството, а собственият
капитал е положителна величина и в размер по-голям от регистрирания капитал.
Въз основа на настоящия анализ ръководството не е установило съществена несигурност, че
дружеството ще може да продължи да съществува като действащо предприятие. Дружеството
също има намерението и способността да предприеме действия, необходими, за да продължи
да съществува като действащо предприятие. Дружеството продължава да функционира
съобразно обичайната си дейност, в изпълнение на прогнозния план за продажби и в
обичайния си процес на покупки, като са взети всички предпазни мерки за ограничаване на
разпространението на COVID-19 с внимание към всички служители. Предприети са и всички
необходими мерки за смекчаване на ефектите от войната в Украйна. До момента Дружеството
няма ликвидни затруднения и забавяне на доставките и извършва навреме плащанията към
своите доставчици.
Ръководството ще продължи да наблюдава потенциалното въздействие на кризите и ще
предприеме всички възможни стъпки за смекчаване на ефектите. Към датата на изготвяне на
настоящия финансов отчет ръоводството е направило преценка на способността на
Дружеството да продължи своята дейност като действащо предприятие на база на наличната
информация за предвидимо бъдеще. След извършения преглед на дейността на Дружеството,
Съвета на директорите очаква, че Дружеството има достатъчно финансови ресурси, за да
продължи оперативната си дейност и обслужването на банковите и другите задължения в
близко бъдеще и продължава да прилага принципа за действащо предприятие при
изготвянето на финансовия отчет.
Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран
в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви. Базите за оценката са
оповестени подробно в счетоводната политика към финансовия отчет.
Показатели
Имоти, Машини, Съоръжения и
Оборудване /общо/
Нетекущи активи
Текущи активи в т.ч.

2021 г.
Стойност

2020 г.
Стойност

43,046
43,047
8,062

42,528
42,529
11,459

Разлика
Стойност
518
518
(3,397)

%
1%
1%
-30%
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МЕТИЗИ АД
Годишен финансов отчет за годината завършваща на 31.12.2021 г.

Материални запаси
Текущи вземания
Парични средства
Обща сума на активите
Собствен капитал
Финансов резултат
Нетекущи пасиви
Текущи пасиви
Обща сума на пасивите
Приходи общо
Приходи от продажби
Разходи общо
Коефициенти
Рентабилност:
На собствения капитал
На активите
На пасивите
На приходите от продажби
Ефективност:
На разходите
На приходите
Ликвидност:
Обща ликвидност
Бърза ликвидност
Незабавна ликвидност
Абсолютна ликвидност
Финансова автономност:
Финансова автономност
Задлъжнялост

Съставител:

Tanya
Angelova
Tsvetkova

Digitally signed by
Tanya Angelova
Tsvetkova
Date: 2022.03.31
19:46:28 +03'00'

/ Таня Цветкова /
гр. Роман
31 Март 2022г.

7,108
616
338
51,109
43,771
719
2,906
4,432
7,338
8,676
8,621
8,718

10,119
1,146
194
53,988
43,052
24
2,860
8,076
10,936
16,541
16,413
16,514

2021 г.
Стойност

2020 г.
Стойност

0.02
0.01
0.10
0.08

0.00
0.00
0.00
0.00

0.02
0.01
0.10
0.08

2847%
3065%
4365%
5604%

1.00
1.00

1.00
1.00

(0.01)
0.01

-1%
1%

1.82
0.22
0.08
0.08

1.42
0.17
0.02
0.02

0.40
0.05
0.05
0.05

28%
30%
217%
217%

5.96
0.17

3.94
0.25

2.03
(0.09)

52%
-34%

Изпълнителен директор:
/ Николай Петков /

(3,011)
(530)
144
(2,879)
719
695
46
(3,644)
(3,598)
(7,865)
(7,792)
(7,796)
Разлика
Стойност

-30%
-46%
74%
-5%
2%
2896%
2%
-45%
-33%
-48%
-47%
-47%

%

signed by
NIKOLAY Digitally
NIKOLAY
VESELINO VESELINOV
PETKOV
2022.03.31
V PETKOV Date:
19:32:06 +03'00'
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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „МЕТИЗИ“ АД ГР. РОМАН
За годината, приключваща на 31 декември 2021 г.
НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО,ЧЛ.100Н ОТ ЗППЦК,
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 9.11.2021 Г
И ИЗИСКВАНИЯТА НА
ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА
„Метизи” АД (Дружеството) е търговско предприятие, регистрирано в България по ТЗ ,
със седалище и адрес на управление гр. Роман, обл. Враца, Индустриална зона.
„Метизи” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни
книжа.
Основната му дейност е свързана с производство на стоманени телове, въжета и изделия
от тях, на проводници, вътрешно и външна търговска, складова, спедиционна дейност, както и
всички други дейности , незабранени от закона.
Дружеството и през тази година е продължило основната си дейност.
Финансовият резултат на Дружеството за 2021 г. след данъци е загуба в размер на 24 хил. лв.
Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното
законодателство.
Основни продукти на „Метизи“ АД са :
- Телове от нисковъглеродни стомани /твърди, отгрети, непоцинковани/ с диаметър от
0,20 до 4.0 мм;
- Поцинковани стоманени телове с диаметър от 1,6 до 5,00 мм;
- Високовъглеродни телове, включително телове за пружини, телове от конструкционни
стомани, поцинковани и непоцинковани, с диаметър от 0,20 до 4,5 мм;
- Стоманени въжета с различна конструкция и предназначение с диаметър от 1,8 до 40
мм;
- Алуминиеви и алуминиево-стоманени неизолирани проводници със сечение от 1.5 до
542 мм2;
- Сапани, ръчно заплетени или със студено пресовани алуминиеви втулки;
- Мрежи и сита;
- Гвоздеи, произведени от ниско и високовъглеродни телове;
- Горещо поцинковани елементи, в т.ч. шини за мълниезащитна инсталация;
ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА
Резултати за текущия период 2021г.

Доставчици
Доставчици на метал са:
% от общите
доставки

наименование
ЛИБКОМ ЕООД
ХЪС ООД
ВТПГ-СТРОЙМАТ ООД
ПРОМЕТ СТИИЛ ЕАД
БОРОВАН УЪРЛД УАЙД ЕНТЪРПРАЙСЕС ЕООД

1

57%
20%
16%
4%
3%

Използват се по няколко доставчика за основните суровини, както от страната така и от
чужбина . Дружеството не е в пряка зависимост от един доставчик.
Тъй като цената на метала формира до голяма степен себестойността на крайната
продукция, Дружеството е предприело мерки за обвързване на цените на продукцията си с
изменението на цените на метала. По този начин Дружеството е в състояние да генерира
определен размер на печалбата дори при негативни движения на цената на метала .
„МЕТИЗИ” АД се стреми да ползва утвърдени доставчици с добро име на пазара. Така то
гарантира високо качество на своите клиенти за предлаганите продукти.
Доставчици на спомагателни и гориво смазочни материали са :

наименование
Синергон Петролеум ЕООД
КЦМ АД ПЛОВДИВ
Петрол АД
Енерджи маркет АД
ЕСО ЕАД
ЧЕЗ електро България АД
ЧЕЗ Разпределение България АД
Стеалит ООД
Полимер продукт ООД
Цератицит България АД
Елтон корпорейшън ЕООД
Илтон 1 ЕООД, Димон ЕООД
Околчица АД
ТОТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

предмет на дейност
пропан бутан
цинк
дизелово гориво
доставчик на ел. енергия
доставчик на ел. енергия
доставчик на ел. енергия
доставчик на ел. енергия
въжена смазка
въжена смазка
дюзи
флюс
дървен материал
въже полипропилен
смазочни материали

Производство
Произведени бяха следните количества от основните видове продукция, сравнение
с предходните години, които са дадени в таблица:
Наблюдава се тенденция за нарастване на производството на АС проводници и
стоманени въжета .
Реализация
Наблюдава се тенденция за нарастване на продажбите на АС проводници .
Справка за приходите по продажби по видове:
хил. лв

По продукти
Алуминиеви проводници
Стоманени въжета
Други продукти
Захватни съоръжения

% от общите
2021 г.
приходи
5002
820
77
23
2

57%
9%
1%
0%

2020 % от общите
г.
приходи
5542
1040
110
26

34%
6%
1%
0%

Мрежа
Сита
Стоманена тел
Приходи от продукция
Приходи от услуги
Приходи от стоки
Други приходи
Общо нетни приходи

26
1
119
6068
41
2562
34
8705

14
4
117
6853
13
9547
128
16541

0%
0%
1%
0%
29%
0%
100%

0%
0%
1%
0%
58%
1%
100%

Основните пазарни ниши на компанията са :
1. Пазар на проводници за енергийната система в България – “Метизи” АД е единствен
производител на пълната гама АС проводници ;
2. Пазар на стоманени въжета – отново единствен производител;
3. Пазар на обикновени и поцинковани стоманени телове

2021 г.

2020г.

Приходи от продажби от основното
производство

% от
общите
продажби
в хил.лв

Приходи от продажби в страната

в хил.лв
5842

Приходи от продажби за износ
Общо

% от
общите
продажби

96%

6673

97%

226

4%

179

3%

6068

100%

6852

100%

2020г.
Дял на реализираните приходи по
държави

% от
общите
продажби
в хил.лв

България

в хил.лв
5842

Гърция
Македония

191

Румъния
Словения
Сърбия
Общо

% от
общите
продажби

96%

6673

110%

0%

0

0%

3%

150

2%

0%

0

0%

6

0%

0

0%

29

0%

29

0%

6068

100%

6852

113%

На вътрешния пазар „Метизи” АД продава своята продукция на повече от 300 фирми.
Експортният дял на фирмата е 3 % от годишния обем на производство за 2020 г.
Дивиденти и разпределение на печалбата
Не са разпределяни дивиденти
Структура на основния капитал
3

„Метизи“ АД е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър на Агенцията по
вписванията с ЕИК по Булстат 816089236.
2021г.
Акционер
Свилен Кръстанов
Сименон ЕООД

София Асетс
Мениджмънт"АД

ЕИК

130922469

3 403 995
1 495 500

3 403 995
1 495 500

3 403 995
1 495 500

%
Дял
45%
20%

131196352

1 500 000

1 500 000

1 500 000

20%

Брой акции

Стойност

Платени

3 086 547 акции или 41 % от капитала е собственост та 11 броя юридически лица;
4 415 508 акции или 59% от капитала е собственост на 797 броя физически лица;
Финансови активи в други предприятия
Притежава 191 (сто деветдесет и една) поименни акции с право на глас с номинална
стойност от 10 (десет) лева всяка една от капитала на ”Рудметал” АД, рег. по ф.д. № 802/1990 г. по
описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул.
Добруджа № 1. Акционерното участие на “Метизи” АД е в размер на 1 910 (хиляда деветстотин и
десет) лева.

Участие на „Метизи” АД в други дружества:
Рудметал

1,91%

Стопански цели за 2022 г.
„Метизи” АД планира мерки за разширяване на произвежданата гама продукти, търсейки
незаети пазарни ниши. Дружеството планира оптимизация на административните структури и
управлението, разработване на нови и конкретни подходи за работа с персонала и неговото
обучение, детайлизирането на маркетинговите пазарни прогнози, възможности за
преструктуриране на производствената дейност, разработване на конкретни проекти за икономия
на суровини, материали и електроенергия.
През 2022 година ще продължим с профилактиката и оптимизирането на
електрозахранващата мрежа в завода.
УПРАВЛЕНИЕ
Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2021 г., „Метизи“ АД е
акционерно дружество с едностепенна система на управление.
Към 31 декември 2021 г., Съветът на директорите се състои от следните членове:
1. Свилен Светославов Кръстанов – зависим член с 5-годишен мандат, считано от 16.06.2017 г.
до 16.06.2022 г. , Председател на СД.
2. Иван Василев Табаков - независим член с 5-годишен мандат, считано от 16.06.2017 г. до
16.06.2022;
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3. Николай Веселинов Петков – независим член с 5 -годишен мандат, считано от 16.06.2017 г. до
16.06.2022 г. , Изпълнителен директор;
Към датата на изготвяне на този отчет Дружеството се представлява от Председателя на Съвета
на директорите Свилен Кръстанов – самостоятелно, или от изпълнителния директор Николай
Веселинов Петков - само заедно с друг от членовете на Съвета на директорите.
Отговорности на ръководството
Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за
всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на
Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни
политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2021 г. и е направило
разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.
Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни
стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.
Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за
целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за
избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.
Анализ на финансови показатели за резултата от дейността на „Метизи” АД / чл 39, т.2 от
Закона за счетоводството/, както и описание на състоянието на дружеството и разяснения на
ГФО / чл. 247, ал. от Търговския закон/

“Метизи”АД води своето текущо счетоводство и изготвя финансови отчети в
съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти. Счетоводната
политика е съобразена с обхвата и съдържанието на: Закон за счетоводството; Търговски
закон; Данъчни закони; Кодекс на труда, Кодекс за социалното осигуряване; Закон за
здравното осигуряване и всички подзаконови актове, свързани с общественото и здравно
осигуряване. Тя е съобразена и с вътрешните нормативни разпоредби на дружеството,
решения, заповеди и други.
По отчета за доходите:
Динамиката в съотношението на различните групи приходи и разходи в
структурата на общия обем в сравнение с минали години е :
таблица 5
Вертикален анализ на приходите от дейността
Раздел, група
Нетни приходи от продажби на:
Продукция
Стоки
Услуги

31.12.2021
г
31.12.2020г
6068
2422
39

6852
9485
10
5

отн.дял
2021г.
69,52%
27,75%
0,45%

отн.дял
2020г.
78,51%
108,67%
0,11%

Изменение
-8,98%
-80,92%
0,33%

Други
Приходи от финансирания
в т.ч. от правителството
Финансови приходи
Приходи от лихви
Положителни разлики от операции с
финансови активи и инструменти
Положителни разлики от промяна на
валутни курсове
ОБЩО ПРИХОДИ ОТ
ДЕЙНОСТТА:

178

126

21

2,04%

1,44%

0,60%

0,24%

0,00%

0,24%

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

11

0,00%

0,13%

-0,13%

16484

100,00%

188,86%

8728

таблица 6
Вертикален анализ на Разходите от
дейността
Раздел, група
Разходи по икономически елементи
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за възнаграждения
Разходи за осигуровки
Балансова стойност на продадени активи
(без продукция)
Изменение на запасите от продукция и
незавършено производство
Други
Финансови разходи
Разходи за лихви
Отрицателни разлики от промяна на
валутни курсове
Други
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:

31.12.2021 31.12.2020
г
г

отн.дял
2021г.

отн.дял
2020г.

Изменени
е

3047
301
449
836
162

6190
996
450
860
163

34,8%
3,4%
5,1%
9,6%
1,9%

37,5%
6,0%
2,7%
5,2%
1,0%

-2,7%
-2,6%
2,4%
4,3%
0,9%

2331

8845

26,6%

53,7%

-27,0%

1637
-122

-1259
56

88

133

18,7%
-1,4%
0,0%
1,0%

-7,6%
0,3%
0,0%
0,8%

26,3%
-1,7%
0,0%
0,2%

1
21
8751

10
42
16486

0,0%
0,2%
100,0%

0,1%
0,3%
100,0%

0,0%
0,0%
0,0%

34

40

0,4%

0,2%

0,1%

-36
-21

-35
24

-0,4%

-0,2%

-0,2%

Печалба от дейността
Разходи за данъци
Разходи за текущи корпоративни данъци
върху печалбата
Разход /(икономия) на отсрочени
корпоративни данъци върху печалбата
Нетна печалба за периода

Съгласно счетоводната политика на дружеството оперативните приходи,
оперативните разходи, както и неоперативните приходи и разходи се признават в
съответствие с принципите за текущо начисляване и съпоставимост между тях.
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таблица 7
Хоризонтален анализ на приходите от
дейността
Раздел, група
Нетни приходи от продажби
на:
Продукция
Стоки
Услуги
Други
Приходи от финансирания
в т.ч. от правителството
Финансови приходи
Приходи от лихви
Положителни разлики от
операции с финансови активи
и инструменти
Положителни разлики от
промяна на валутни курсове

31.12.2021 г

Абсолютно
изменение хил.лв

31.12.2020г

6068
2422
39
178

6852
9485
10
126

21

ОБЩО ПРИХОДИ ОТ
ДЕЙНОСТТА:

Относително
изменение (%)

-784
-7063
29
52

-11,44%
-74,46%
290,00%
41,27%

21

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

11

-11

-100,00%

16484

-7756

-47,05%

8728

През 2021г. увеличението на приходи от продажби класифицирани като «Услуги»,
е вследствие на отдаването под наем на свободни халета .
Приходите от финансирания са от компенсации за ел.енергия по РМС
739/26.10.2021 г.
таблица 8
Хоризонтален анализ на Разходите от
дейността
Раздел, група
Разходи по икономически
елементи
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за възнаграждения
Разходи за осигуровки
Балансова стойност на продадени
активи (без продукция)
Изменение на запасите от
продукция и незавършено
производство
Други
Финансови разходи
Разходи за лихви
Отрицателни разлики от промяна
на валутни курсове
Други

31.12.2021 г 31.12.2020г

Абсолютно
изменение хил.лв

Относително
изменение (%)

3047
301
449
836
162

6190
996
450
860
163

-3143
-695
-1
-24
-1

-50,78%
-69,78%
-0,22%
-2,79%
-0,61%

2331

8845

-6514

-73,65%

1637
-122

-1259
56

2896
-178

-230,02%
-317,86%

88

133

-45

-33,83%

1
21

10
42

-9
-21

-90,00%
-50,00%
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ОБЩО РАЗХОДИ ЗА
ДЕЙНОСТТА:
Печалба от дейността
Разходи за данъци
Разходи за текущи корпоративни
данъци върху печалбата
Разход /(икономия) на отсрочени
корпоративни данъци върху
печалбата
Нетна печалба за периода

8751

16486

-7735

-46,92%

34

40

-6

-15,00%

-36
-21

-35
24

-1
-45

2,86%

Особеното при дейността на „Метизи” АД е разминаването във времето на
входящите и изходящите парични потоци – текущите разходи по производство, конкретно
плащанията по суровини и материали се реализират успоредно с развитието на всеки един
проект, докато плащанията се реализират разсрочено във времето, значително по-късно от
направените разходи. Фирмата се стреми да минимизира ефектите от този дисбаланс.
По баланса
Балансовите суми на Нетекущите активи и през 2021 год. намаляват, което
предимно се дължи на амортизационните отчисления и продажба на земя. Дълготрайните
активи са показани в таблицата по-долу:
таблица 9.1
Хоризонтален анализ на нетекущите активи
Раздел, група
Имоти, машини, съоръжения и
оборудване
Земи (терени )
Сгради и конструкции
Машини и оборудване
Съоръжения
Транспортни средства
Стопански инвентар
Разходи за придобиване и
ликвидация на дълготрайни
материалини активи
Други
Нематериални активи
Програмни продукти
Финансови активи
Инвестиции в:
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ
"НЕТЕКУЩИ АКТИВИ"

31.12.2021г

31.12.2020г

Абсолютно
изменение хил.лв

Относително
изменение (%)

621
11296
24816
2389
52

653
10403
25293
2452
55

-32
893
-477
-63
-3
0

-4,90%
8,58%
-1,89%
-2,57%
-5,45%

3872

3673

5,42%

1

1

199
0
0
0
0
0

43047

42530

517

1,22%

8

0,00%

таблица 9.2
Вертикален анализ на нетекущите активи

Раздел, група
Имоти, машини, съоръжения и
оборудване
Земи (терени )
Сгради и конструкции
Машини и оборудване
Съоръжения
Транспортни средства
Стопански инвентар
Разходи за придобиване и ликвидация на
дълготрайни материалини активи
Други
Нематериални активи
Програмни продукти
Финансови активи
Инвестиции в:
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "НЕТЕКУЩИ
АКТИВИ"

31.12.2021г 31.12.2020г

отн.дял
2021г.

отн.дял
2020г.

Изменени
е

621
11296
24816
2389
52

653
10403
25293
2452
55

1,44%
26,24%
57,65%
5,55%
0,12%
0,00%

1,54%
24,46%
59,47%
5,77%
0,13%
0,00%

-0,09%
1,78%
-1,82%
-0,22%
-0,01%
0,00%

3872

3673

1

1

8,99%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

8,64%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,36%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

43047

42530

100,00%

100,00%

0,00%

Дружеството притежава производствена база на площ от 458 дка . С най - голям
относителен дял е оборудването и машините, които надхвърлят 800 броя. Предприятието
разполага с машини за изтегляне, намотаване и изправяне на телове, машини за снопо и въже
усукване, машини за тъкане на сита, машини за производство на гвоздеи, линия за производство
на сапани, линия за байцване и други активи.
Притежаваните производствени мощности позволяват годишно производство на телове с
различни диаметри, което приравнено към тел с ф 3мм. се равнява на производство от 100
х.т.телове годишно. Мощностите за оплитане на въжета позволяват производството на различни
конструкции и диаметри, които приравнени към среден базов диаметър въже се равняват на
производството на 47 хил.т. годишно. Към настоящия момент в дружеството производствените
мощности са натоварени не повече от 10%.
Не се налагат съществени подобрения в основното производство, тъй като предвид
спецификата му, машините и оборудването не са износени морално и физически. Заводът е
проектиран и построен така, че да може да извършва пълно възстановяване на машините в
основното производство. Това е причина, поради която разполагаме с големи и напълно
оборудвани ремонтно – механичен цех и електроремонтен цех.
Голяма част от сградния фонд, машините и оборудването на Дружеството към момента не
функционират активно. Екипът на „Метизи” АД работи усилено за разширяване пазарите за
реализиране на продукцията, но за съжаление поради кризата усилията не се увенчават с особен
успех. При разширяване на продажбите, сравнително бързо и без големи капиталовложения, чрез
възстановителни ремонти голяма част от оборудването може да се въведе в експлоатация, което
ще донесе допълнителни икономически ползи. Ръководството на дружеството не е изоставило
намерението си да превърне административната сграда и някои складови помещения в бизнес
център, като те да се отдават под наем, но към настоящия момент имаме отдадени само 3
помещения.
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Текущите активи са както следва:
таблица 10.1
Хоризонтален анализ на текущите активи

Раздел, група
Материални запаси
Материали
Продукция
Стоки
Незавършено производство
Вземания от свързани
предприятия
Вземания от клиенти и
доставчици
Предоставени аванси
Данъци за възстановяване
Други

31.12.2021г

Парични средства и парични
еквиваленти
Парични средства в брой
Парични средства в безсрочни
депозити
Разходи за бъдещи периоди
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ
"ТЕКУЩИ АКТИВИ"

31.12.2020г

Абсолютно
изменение хил.лв

Относително
изменение (%)

1864
2427
590
2227

1997
4381
1831
1910

-133
-1954
-1241
317

-6,66%
-44,60%
-67,78%
16,60%

0

0

0

0,00%

321
238
13
44

654
302
105
44

-333
-64
-92
0

-50,92%
-21,19%
0,00%
0,00%

28

108

-80

-74,07%

310

86

224
0

260,47%

8062

11418

-3356

-29,39%

таблица 10.2
Вертикален анализ на текущите активи

Раздел, група
Материални запаси
Материали
Продукция
Стоки
Незавършено производство
Вземания от свързани предприятия
Вземания от клиенти и доставчици
Предоставени аванси
Данъци за възстановяване
Други
Парични средства и парични
еквиваленти
Парични средства в брой

отн.дял
2021г.

отн.дял
2020г.

31.12.2021г

31.12.2020г

1864
2427
590
2227
0

1997
4381
1831
1910
0

23,12%
30,10%
7,32%
27,62%
0,00%

17,49%
38,37%
16,04%
16,73%
0,00%

5,63%
-8,27%
-8,72%
10,90%
0,00%

321
238
13
44

654
302
105
44

3,98%
2,95%
0,16%
0,55%

5,73%
2,64%
0,92%
0,39%

-1,75%
0,31%
-0,76%
0,16%

28

108

0,00%
0,35%

0,00%
0,95%

0,00%
-0,60%
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Изменение

Парични средства в безсрочни
депозити
Разходи за бъдещи периоди
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "ТЕКУЩИ
АКТИВИ"

310

86

3,85%
0,00%

0,75%
0,00%

3,09%
0,00%

8062

11418

100,00%

100,00%

0,00%

таблица 11.1
Хоризонтален анализ на собствения капитал

Раздел, група
Собствен капитал
Основен капитал

31.12.2021
г

31.12.2020
г

7502

7502

0

0,00%

31468
4822

30728
4798

740
24

2,41%
0,50%

0
-21

0
24

0
-45

19,00%
-187,50%

43771

43052

719

1,67%

Резерви
Резерви от последващи оценки на
активите и пасивите
Общи резерви
Финансов резултат
Неразпределена печалба от минали
години
Текуща печалба /Текуща загуба
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Собствен
капитал "

Абсолютно
изменение хил.лв

Относително
изменение (%)

таблица 11.2
Вертикален анализ на собствения
капитал
Раздел, група
Собствен капитал
Основен капитал
Резерви
Резерви от последващи оценки на активите
и пасивите
Общи резерви
Финансов резултат
Неразпределена печалба от минали години
Текуща печалба
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Собствен капитал
"

31.12.2021
г

31.12.2020
г

отн.дял
2021г.

отн.дял
2020г.

Изменени
е

7502

7502

17,14%

17,43%

-0,29%

31468
4822

30728
4798

71,89%
11,02%

71,37%
11,14%

0,52%
-0,13%

0
-21

0
24

0,00%
-0,05%

0,00%
0,06%

0,00%
-0,10%

43771

43052

100,00%

100,00%

0,00%

таблица 12.1
Хоризонтален анализ на нетекущи и текущи пасиви

Раздел, група
Нетекущи пасиви
Пасиви по отсрочени данъци

31.12.2021
г

31.12.2020
г

2846

2799

11

Абсолютно
изменение
хил.лв

Относително
изменение (%)
47

1,68%

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Нетекущи пасиви "
246

2799

47

1,68%

3905

5008

-1103

-22,02%

Задължения към свързани предприятия

1

3

-2

0,00%

Задължения към доставчици и клиенти
Получени аванси
Задължения към персонала

164
162
160

221
2591
156

-57
-2429
4

-25,79%
-93,75%
2,56%

16
3
21
60
0

21
13
23
61
0

-5
-10
-2
-1

-23,81%
-76,92%
-8,70%
-1,64%

4492

8097

-2

-0,02%

Текущи пасиви
Задължения по получени заеми към банки и
небанкови финансови институции

Задължения към осигурителни предприятия
Данъчни задължения
Други
Провизии
Финансирания
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Текущи пасиви "

таблица 12.2
Вертикален анализ на нетекущите и текущите пасиви
31.12.2021 31.12.2020 отн.дял отн.дял Изменени
Раздел, група
г
г
2021г.
2020г. е
Нетекущи пасиви
Пасиви по отсрочени данъци
2846
2799 100,00%
1
0,00%
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Нетекущи пасиви "
2846
2799 100,00%
1
0,00%
Текущи пасиви
Задължения по получени заеми към банки и
небанкови финансови институции

3905

5008

86,93%

61,85%

25,08%

Задължения към свързани предприятия

1

3

0,02%

0,04%

-0,01%

Задължения към доставчици и клиенти
Получени аванси
Задължения към персонала

164
162
160

221
2591
156

3,65%
3,61%
3,56%

2,73%
32,00%
1,93%

0,92%
-28,39%
1,64%

16
3
21
60
0

21
13
23
61

0,36%
0,07%
0,47%

0,26%
0,16%
0,28%

0,10%
-0,09%
0,18%

4492

8097

98,66%

99,25%

-0,58%

Задължения към осигурителни предприятия
Данъчни задължения
Други
Приходи за бъдещи периоди
Финансирания
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Текущи пасиви "
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Текущи лихвени кредити

Текущите кредити са деноминирани в евро. Като се има предвид фиксирания курс
на лева към еврото, може да се твърди, че за дружеството не възниква валутен риск от
експозицията по получените кредити .
Нуждите от оборотни средства за обезпечаване на производствената дейност, ще
продължават да бъдат покривани главно с парични средства от получените кредити.
Краткосрочните банкови заеми към 31.12.2021 г. са в размер на 3905 хил.лв.
Опазване на околната среда
“Метизи” АД се намира в екологично чиста област, където опазването на околната среда е
от първостепенна важност. Ето защо дружеството полага изключителни грижи за ограничаване на
замърсяването. За да опази водите, флората и фауната на областта, дружеството пречиства
отпадните си води в собствена пречиствателна станция. Всички производствени цехове са
оборудвани с въздушни филтърни системи, за да се намали до минимум замърсяването на въздуха.
Търсят се нови пътища за намаляване на производствените отпадъци и повторна преработка на
материалите. На 17.04.2006г. Министърът на околната среда и водите издава Комплексното
разрешително рег. номер 78/2005 на “Метизи”АД, което се подържа и до момента.
Персонал и работна заплата
Персоналът, с който е реализирана производствената програма за 2021 г. е със средно –
списъчен състав 67 души, от които основни работници и служители 51 бр. и служители в
администрацията и управлението 16. През периода са начислени разходи за възнаграждения и
осигуровки в размер на 998 хил лв., като е достигната средна брутна годишна работна заплата в
размер на 14,90 хил.лв.
Капиталова структура
Собственият капитал на Дружеството е 43 771 хил. лв.
През отчетната 2021 г. не са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството спрямо
предходния отчетен период .
Анализ на финансовото състояние
Показателите, характеризиращи финансовото състояние на Дружеството имат следните
стойности:
2021 г.
2020 г.
Разлика
Коефициенти
Стойност
Стойност
Стойност
%
Рентабилност:
На собствения капитал
0.02
0.00
0.02
2847%
На активите
0.01
0.00
0.01
3065%
На пасивите
0.10
0.00
0.10
4365%
На приходите от продажби
0.08
0.00
0.08
5604%
Ефективност:
На разходите
1.00
1.00
(0.01)
-1%
На приходите
1.00
1.00
0.01
1%
Ликвидност:
Обща ликвидност
1.82
1.42
0.40
28%
Бърза ликвидност
0.22
0.17
0.05
30%
Незабавна ликвидност
0.08
0.02
0.05
217%
13

Абсолютна ликвидност
Финансова автономност:
Финансова автономност
Задлъжнялост

0.08

0.02

0.05

217%

5.96
0.17

3.94
0.25

2.03
(0.09)

52%
-34%

Управление на капиталовия риск
Целите на „Метизи“АД при управление на капитала са да защитят правото на „Метизи“ АД да
продължи, като действащо дружество с цел доходност за акционерите и поддържане на оптимална
капиталова структура, за да се намали цената на капитала.
Политиката на ръководството е да се поддържа стабилна капиталова база, така че да се
съхрани доверието на собствениците, и на пазара като цяло, и да може да се осигурят условия
за развитие на бизнеса в бъдеще.
Управление на финансовия риск
Дружеството има експозиция към следните финансови рискове:
• кредитен риск;
• ликвиден риск;
• пазарен риск;
• оперативен риск.
В настоящия доклад е оповестена информация относно експозицията на Дружеството спрямо
всеки от горепосочените рискове, целите, политиките и процеси в Дружеството по оценяване, и
управление на риска, и управлението на капитала. Допълнителни количествени оповестявания са
включени в бележките към финансовия отчет.
Основни положения за управление на риска
Политиките за управление на риска в Дружеството са установени с цел да идентифицират
и анализират рисковете, влияещи върху Дружеството, да установяват граници за поемане на
рискове по отделни видове, дефинират правила за контрол върху рисковете и спазване на
установените граници. Политиките и системите по управление на рисковете подлежат на
регулярна проверка с цел установяване на настъпили изменения на пазара и дейностите на
Дружеството. Дружеството чрез обучение и прилагане на установените стандарти и процедури за
управление цели да развие дисциплина и конструктивна контролна среда, където всички
служители разбират своята роля и задължения.
Одит комитетът на Дружеството следи как ръководството осигурява съответствие с политиките за
управление на риска и преглежда адекватността на рамката за управление на риска, по отношение
на рисковете, с които се сблъсква Дружеството.
Кредитен риск
Кредитният риск е рискът, че контрагентът няма да изпълни задълженията си по даден
финансов инструмент или договор, което води до финансова загуба. Дружеството е изложено на
кредитен риск от своите оперативни дейности (главно за търговски вземания), както и от
дейностите си по финансиране, включително депозити в банки и финансови институции, валутни
сделки и други финансови инструменти.
Към момента дружеството няма просрочени задължения и обслужва редовно кредитните
си задължения. “МЕТИЗИ” АД генерира достатъчно парични потоци, управлявани
професионално, за да може да покрие своите задължения. Паричните и разплащателни операции
са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност.
Вземания от клиенти
Експозицията към кредитен риск зависи от индивидуалните характеристики на отделните
клиенти. Демографската структура на клиентите и риска от неплащане в индустрията или в
страната, в която те оперират влияят в по-малка степен на кредитният риск.
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Кредитната политика на Дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за
кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия на доставка и плащания.
Ликвиден риск
Ликвиден риск възниква при положение, че дружеството не изпълни своите задължения,
когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия
ликвиден ресурс да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или стресови условия
без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.
Дружеството следи риска от недостиг на средства, с помощта на повтарящи се
инструменти за планиране на ликвидността. Целта на Дружеството е да поддържа баланс между
срочност на привлечения ресурс и гъвкавост, чрез използването на банкови овърдрафти и банкови
заеми.
Дружеството прави финансово планиране, с което да посрещне изплащането на разходи и
текущите си задължения чрез система „Календарно планиране на движение на паричните
средства”.
Пазарен риск
Пазарен риск е рискът, при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута,
лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността
на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да
управлява и контролира експозицията на пазарен риск в приемливи граници, като се оптимизира
възвръщаемостта. Дружеството управлява ценовия риск като използва за основа международни
котировки за определяне цените на продаваните продукти и тези, които осъществяват корелация
между цените на метала и реализираните продукти.
Валутен риск
Валутният риск е свързан с възможността за обезценка на местната валута.
Към 31.12.2021г. дружеството има незначителни валутни активи и пасиви, възникнали в
предходни периоди, в щатски долари, които не са закрити (вземания от клиенти).
Лихвен риск
Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в лихвените нива,
установени от финансовите институции на Република България . „Метизи”АД управлява лихвения
риск посредством балансирано използване на различни източници на финансиране.
Оперативен риск
Оперативен риск е рискът от преки или косвени загуби, произтичащи от широк кръг от причини,
свързани с процесите, персонала, технологиите и инфраструктурата на Дружеството, както и от
външни фактори, различни от кредитни, пазарни и ликвидни рискове, като например тези,
произтичащи от правни и регулаторни изисквания и общоприети стандарти на корпоративно
поведение. Оперативни рискове възникват от всички операции на Дружеството.
Целта на Дружеството е да се управлява оперативния риск, така че да се балансира между
избягването на финансови загуби и увреждане на репутацията на Дружеството и цялостната
ефективност на разходите и да се избягват процедурите за контрол, които ограничават
инициативата и творчеството.
Оперативният риск е свързан със загуби или непредвидени разходи, свързани с измами,
съдебни дела или проблеми в текущия контрол. “Метизи” АД , считайки човешкия ресурс за един
от основните фактори за успеха на компанията, се стреми да поддържа и непрекъснато да
подобрява квалификацията на своите служители, намалявайки оперативния риск и увеличавайки
конкурентоспособността си. Предприемат се мерки с цел намаляване на текучеството при
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основния производствен персонал. Дружеството поддържа специална софтуерна програма за
текущ контрол.
"Метизи" АД има внедрени системи за управление на здравето и безопасността при работа
BS OHSAS 18001:2007 и система за управление на качеството ISO – 9001:2015. Поддръжката на
сертификатите и редовните одити, позволяват да се осъществява редовен външен контрол върху
качеството на процесите.
Информация по чл. 187 д от Търговския закон
През 2021г. не са придобивани и прехвърляни собствени акции от Дружеството.
Дружеството не притежава собствени акции от капитала си.
Информация по чл. 247, ал. 2 от Търговския закон
През 2021г. не са настъпили промени в броя притежавани акции от капитала на
Дружеството .
В устава на Дружеството не са предвидени специални права, по силата на които членовете
на Съвета да придобиват акции и облигации на Дружеството.
Няма физически или юридически , които упражняват пряко или непряко контрол върху
емитента по смисъла на § 1, т. 13, б „а” от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.
През изминалата 2020 г. членовете на Съвета на директорите на Дружеството или свързани
с тях лица не са сключвали договори по смисъл на чл. 240 б от Търговския закон.
Участие на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограничено
отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 % на сто от капитала на друго
дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации, като
прокуристи, управители или членове на съвети
Свилен Светославов Кръстанов - Председател на Съвета на директорите
Образование: Висше;
Професионален опит:
Свилен Светославов Кръстанов участва като собственик на капитала и в управлението на
търговски дружества в областите промишленост и търговия от 1992 г.
Извършвана дейност извън „МЕТИЗИ” АД:
- съдружник в “Блупер” ООД ,притежаващ 65 % от регистрирания капитал ;
- управител и съдружник в „Блупер трейд” ООД, притежаващ 64 % от регистрирания капитал;
- управител и съдружник в “Е енд К” ООД, притежаващ 42 % от регистрирания капитал ;
- управител и едноличен собственик в “Импулс проект” ЕООД, притежаващ 100 % от
регистрирания капитал;
- управител и съдружник в „Акаунт консулт” ООД – гр.Роман, притежаващ 80% от
регистрирания капитал;
- управител и съдружник в „ИЦТВП” ООД, притежаващ 50% от капитала.
- управител и съдружник в „Импулс Ко” ООД ;
На г-н Свилен Светославов Кръстанов не са налагани принудителни административни
мерки или наказания през последните 5 години.
Николай Веселинов Петков - Изпълнителен директор
Образование: Висше;
Професионален опит:
Николай Веселинов Петков участва в управлението на „МЕТИЗИ” АД от 2002 г., преди това е бил
на различни длъжности в предприятието.
Извършвана дейност извън „МЕТИЗИ” АД:
Николай Веселинов Петков не извършва дейност извън „МЕТИЗИ” АД.
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На г-н Николай Веселинов Петков не са налагани принудителни административни мерки
или наказания през последните 5 години.
Иван Василев Табаков - Член на Съвета на директорите от 16.06.2017г.
Образование: Висше - Университет за национално и световно стопанство - София, специалност :
Социално икономическо планиране.
Квалификация : Макроикономист
Извършвана дейност извън „МЕТИЗИ” АД: Преподавател по Пари, банки и парична политика и
Финансов и банков мениджмънт
На г-н Иван Василев Табаков не са налагани принудителни административни мерки или
наказания през последните 5 години.
Членовете на съвета на директорите не участват като неограничено отговорни съдружници в други
дружества.
Наличие на вписани прокуристи и клонове на дружеството
“Метизи” АД няма вписани прокуристи и няма регистрирани клонове.
Възнаграждения, получени от членове на съвета на директорите през 2021 г.

Име,презиме, фамилия
Свилен Светославов Кръстанов
Николай Веселинов Петков
Иван Василев Табаков
Общо:

длъжност
Председател на Съвета
директорите
изпълнителен директор
Член на СД

на

Нетна сума
23 279 лв.
26 655 лв.
4 638 лв.
54 572 лв.

Размер на начислените и изплатени възнаграждения на членовете на
Одитния комитет:

Име,презиме, фамилия
Татяна Василева Кляшева
Екатерина Николаева Банкова
Иван Василев Табаков
Общо:

длъжност

Нетна сума

Председател
Член
Член

5 605 лв.
5 512 лв.
2 760 лв.
13 877 лв.

Възнагражденията са изцяло изплатени, като своевременно са внесени всички дължими данъци и
осигуровки.
Анализ на силните и слабите страни пред развитието на „Метизи” АД
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

v Добра производствена база;
v Дългосрочни договори с доставчици;
v Високо качество на произведената
продукция;
v Навлизане на нови продукти;

v Зависимост от цените на суровините;
v Специфичен за сектора времеви марж между
разходите по закупуването на суровините и
приходите от изпълнението на договор;
v Нормата на печалба от основното
производството е ниска.
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ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

v Възможност на генериране на значителни
свободни парични потоци;
v Оптимизация на административните
структури и управлението на фирмата,
повишаване на квалификацията на персонала;
v Подобряване на конкурентостта и
предлаганите продукти и услуги;
v Засилване на иновационната дейност на
фирмата;

v Повишаване на цените на основните
суровини /металите/ на българския и
международните пазари;
v Значителни разходи за покриване на
необходимите стандарти на Европейския
съюз;
v Засилена конкуренция на вътрешния пазар на
ЕС;

Данните са представени от http://www.investor.bg/
Данни на директора за връзки с инвеститора
Вера Красимирова Нанова
Адрес за кореспонденция: гр. Роман, Индустриална зона, фирма „Метизи” АД, Административна
сграда
Телефон за връзка: 09123/2509
ел. адрес: v.nanova@metizi-co.com
Друга информация по преценка на Дружеството
Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не публично
оповестена и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземане на обосновано
инвеститорско решение.
31.03.2022 г.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

NIKOLAY
VESELINOV
PETKOV

Digitally signed by
NIKOLAY VESELINOV
PETKOV
Date: 2022.03.31
19:33:37 +03'00'

/Николай Петков/
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Приложение № Информация
2 от Наредба №
2 за проспектите
при
публично предлагане на ценни
относно
публичното
дружество
книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни
книжа за периода 01.01-31.12.2021г.
Приложение № 11
1.Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните
категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в
приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната
финансова година.
Информацията се съдържа в Годишния доклад за дейността .
2.Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности,
вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с
материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с
отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или
купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10
на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице
поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.
Информацията се съдържа в Годишния доклад за дейността .
3. Информация за сключени съществени сделки.
За периода няма сключени съществени сделки
4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през
отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са
извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по
които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на
сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на
въздействието върху финансовото състояние на емитента.
През 2021 г. „Метизи“АД не е сключвало сделки със свързани лица, които да са извън
обичайната дейност на дружеството, както и със съществено отклонение от пазарните условия.
5.Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи
съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени
разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.
През 2021 г. няма събития с необичаен за дружеството характер, които да оказват
съществено влияние върху дейността му и реализираните приходи.
6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване
финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези
сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено
за оценката на финансовото състояние на емитента.
В дружеството не са извършвани сделки, които да са водени извънбалансово.
Адрес на завода: 3130 Роман, Индустриална зона
Офис в София: 1309 София,ул.Враня 114., тел.: 02 / 929 51 33, 929 19 33 ; Факс: 02 / 986 81 01
Дружеството е регистрирано по фд№ 1400/1993 г. на ВОС със седалище и адрес на управление гр.Роман, Индустриална зона
www.metizi-co.com; email:metizi@infotel.bg,
“Метизи” АД , Булстат 816089263 Ю
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7. Информация за дялови участия на емитента за основните му инвестиции в страната и в
чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими
имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по
смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.
Участие на „Метизи” АД в други дружества:
Рудметал АД

1,91%

8. Информация относно сключените от емитента от негово дъщерно дружество или
дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на
условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за
предоставени гаранции и поемане на задължения.
Няма сключени договори за 2021 г.
9. Информация относно сключените от емитента от негово дъщерно дружество или
дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително
предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на
конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за
която са били отпуснати.
Няма сключени договори за 2021 г.
10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа
през отчетния период.
„Метизи“ АД не е емитирало нова емисия ценни книжа през 2021 г.
11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във
финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези
резултати.
Не са публикувани прогнози за 2021 г.
12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с
посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и
мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването
им.
Информацията се съдържа във
оповестявания.

Финансовия отчет на Дружеството раздел IVДруги

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на
размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата
на финансиране на тази дейност.
За периода няма инвестиционни намерения .
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14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за
управление на емитента и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за
счетоводството.
През отчетния период няма промяна в основните принципи на управление на
Дружеството. Дружеството не е част от икономическа групировка.
15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на
изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление
на рискове.
„Метизи”АД води своето текущо счетоводство и изготвя финансови отчети в съответствие
с изискванията на Международните счетоводни стандарти. Счетоводната политика е съобразена
с обхвата и съдържанието на: Закон за счетоводството; Търговски закон; Данъчни закони; Кодекс
на труда, Кодекс за социалното осигуряване; Закон за здравното осигуряване и всички
подзаконови актове, свързани с общественото и здравно осигуряване. Тя е съобразена и с
вътрешните нормативни разпоредби на дружеството, решения, заповеди и други.
С цел осигуряване на независима и обективна оценка на финансовите отчети, годишният
одит на „Метизи“ АД се извършва от одитиращо предприятие.В дружеството функционира и
Одитен комитет.
16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната
финансова година.
През отчетната финансова година няма промяна в управителните и надзорните органи на
Дружеството.
17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от
членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година,
изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били
включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата,
включително:
а) получени суми и непарични възнаграждения;
б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако
възнаграждението се дължи към по-късен момент;
в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии,
обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.
Информацията се съдържа в Доклада за прилагане на Политика за възнагражденията на
членовете на Съвета на директорите .
18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните
органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително
акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки
клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер
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на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите,
покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.
Разпределение на капитала към 31.12.2021г., е:
Наименование
Свилен Кръстанов

бр.ак-ции
3 403 995

%
45.37

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след
приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да
настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи
акционери или облигационери.
До момента на съставяне на доклада не са известни договорености, в резултат на които да
настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.
20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства,
касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от
собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на
емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му
капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.
„Метизи“ АД няма висящи съдебни , административни или арбитражни производства,
както и решения или изисквания за прекратяване и обявяване в ликвидация.
21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за
кореспонденция:
Вера Красимирова Нанова
Адрес за кореспонденция: гр. Роман, Индустриална зона, фирма „Метизи” АД, Административна сграда
Телефон за връзка: 09123/2509
ел. адрес: v.nanova@metizi-co.com

31.03.2022 г.
Съставител: Таня Ангелова Цветкова - Гл. Счетоводител; подпис:
Ръководител: Николай Веселинов Петков – Изп. Директор; подпис:
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Приложение № 3 от Наредба
№ 2 заотносно
проспектите
при публично
предлагане на ценни книжа
Информация
публичното
дружество
и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
за периода 01.01-31.12.2021г.
Приложение № 11
1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа,
които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава
членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от
класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.
Капиталът на „Метизи” АД е в размер на 7 502 055 лева разпределен на 7 502 055 броя
обикновени безналични акции с право на глас и с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.
„Метизи” АД издава само безналични акции, водени по регистрите на „Централен депозитар”
АД.
2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения
за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството
или друг акционер.
Акциите на „Метизи” АД се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на
действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа.Уставът, както и други
актове на „Метизи” АД,
не могат да създават ограничения или условия относно
прехвърлянето на акциите.
3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или
повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за
акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.
2021 г.
Акционер

Брой акции

Стойност

Платени

Свилен Кръстанов

3 403 995

3 403 995

3 403 995

45%

Сименон ЕООД

1 495 500

1 495 500

1 495 500

20%

1 500 000

20%

1 500 000
1 500 000
София Асетс Мениджмънт"АД
* Данните са от Книга на акционерите към дата : 31.12.2021г.

% Дял

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на
тези права.
Няма такива.
5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,
когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява
непосредствено от тях.
Няма такива.
6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на
глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на
правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права,
свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.
1
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Няма други ограничения, освен залегналите в ЗППЦК.
7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и
които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.
Няма такива
8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на
управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в
устава.
Съгласно Устава на “Метизи” АД:
Чл. 21 (1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:
1.изменя и допълва устава на Дружеството;
2. преобразува и прекратява Дружеството;
3.увеличава и намалява капитал на Дружеството ;
4. избира и освобождава членове на Съвета на Директорите и определя
възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите , на които няма да бъде
възложено управлението , включително правото им да получат част от печалбата на
Дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
5. назначава и освобождава регистрираните одитори на Дружеството;
6. одобрява и приема годишния финансов отчет след заверка от назначените
регистрирани одитори, взема решение за разпределение на печалбата и за попълване на
фонд “Резервен” и за изплащане на дивиденти;
7. назначаване ликвидатор/и при настъпване на основание за прекратяване на
Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;
8. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите.
(2)Общото събрание на акционерите решава и всички останали въпроси , които са от
неговата компетентност съгласно действащото законодателство.
Чл. 30 (1) Съвета на директорите се състои от три до девет физически и/или юридически лица.
Състава на Съвета на директорите може да бъде променен от Общото събрание по всяко
време.
9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително
правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.
Съгласно Устава на „Метизи” АД:
Чл. 14. (1) Капиталът на Дружеството се увеличава чрез:
а ) издаване на нови акции;
б)издаване на нови акции чрез превръщане на облигации, които са издадени като
конвертируеми, в акции;
в)капитализиране на печалбата по чл. 197 от ТЗ.
(2) Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на
номиналната стойност на вече издадени акции или чрез превръщане в акции на облигации,
които не са издадени като конвертируеми.
Чл. 15 (1) Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание или по
решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 33 от Устава.
(2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от
ЗППЦК.
Чл. 16 (1) При увеличаване на капитала всеки акционер има право да придобие част от
новите акции , съответстваща на дяла му в капитала преди увеличението. Това право не
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може да бъде отнето или ограничено от органа, взимащ решение за увеличение на капитала,
по реда на чл. 194, ал.4 и чл.196, ал3 от ТЗ.
(2) Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след
датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението за
увеличаване на капитала е прието от Съвета на директорите по реда на чл. 33 от Устава –
лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за
публично предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК.
(3) При увеличаване на капитала на Дружеството се издават права по смисъла на &1, т.3
от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК . Съотношението между издадените права и
една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.
10.
Съществени
договори
на
дружеството,
които
пораждат
действие,
изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на
задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването
на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по
предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие
информацията по силата на закона.
Няма такива.
11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или
служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или
при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.
Няма такива.
Съставител: Таня Ангелова Цветкова - Гл. Счетоводител; подпис:
Ръководител: Николай Веселинов Петков – Изп. Директор; подпис:
31.03.2022 г.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
по чл. 100н, ал8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Долуподписаният:
Николай Веселинов Петков , в качеството си на Изпълнителен Директор на “Метизи”
АД
ДЕКЛАРИРАМ, че доколкото ми е известно:
1. Спазваме императивните разпоредби на кодекса за корпоративно управление, одобрен
от заместник-председателя на комисията. Не прилагаме допълнителни практики.
2. С решение на Редовното общо събрание на акционерите на "Метизи" АД от 16.06.2017
г. е създаден Одитен комитет на "Метизи" АД . Състава на Одитният комитет е както следва:
Г-жа Татяна Василева Кляшева - Председател;
Г-жа Екатерина Николаева Банкова - незавизим член , съгласно чл. 107, ал. 4 от ЗНФО;
Г-н Иван Василев Табаков - зависим член , съгласно 107, ал.2 от ЗНОФ, като същият не
може да бъде избиран за изпълнителен член на СД.
С решение на Редовното общо събрание на акционерите на „Метизи“ АД от 16.07.2021 г.
се все решение мандата на одитния комитет да се продължи с една година .
С Протокол №4 от 16.07.2021 г. от заседание на Одитния комитет на Метизи АД се
избира за председател Татяна Василева Кляшева
3. Процесът на оценка на риска представлява базата за начина, по който се определят
рисковете, които следва да бъдат управлявани. Дружеството идентифицира следните видове
риск: общи (систематични) и специфични (несистематични) рискове.Подробно описание на
рисковете, характерни за дейността на дружеството, е представено в доклада за дейността.
4. Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива
2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за
поглъщане:
по буква в) – няма значими преки или косвени акционерни участия;
по буква г) – няма притежатели на ценни книжа със специални права на
контрол;

Адрес на завода: 3130 Роман, Индустриална зона
Офис в София: 1309 София,ул.Враня 114., тел.: 02 / 929 51 33, 929 19 33 ; Факс: 02 / 986 81 01
Дружеството е регистрирано по фд№ 1400/1993 г. на ВОС със седалище и адрес на управление гр.Роман, Индустриална зона
www.metizi-co.com; email:metizi@infotel.bg,

2

®

по буква е) – няма ограничения върху правата на глас.
по буква з) – няма допълнителни правила, с които се регулира назначаването или смяната
на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния
договор , смяната на членовете на СД и внасянето на изменения в учредителния договор са
регламентирани в Устава на дружеството и са подчинени на действащото законодателство и
кодекса за Корпоративно управление, одобрен от заместник- председателя;
по буква и) – няма дадени права на отделни членове на СД да емитират или изкупуват
обратно акции. Чл. 15 (1) от Устава „Увеличаването на капитала се извършва по решение на
Общото събрание или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 33
от Устава“.
(2) Увеличаването на капитала на Дружеството се извършва по реда на глава шеста от ЗППЦК.
5. Съветът на директорите остава не променен след проведеното Годишно общо събрание
на акционерите от 16.07.2021 г. .
Г-н Свилен Светославов Кръстанов –Председател на СД и изпълнителен член;
Г-н Иван Василев Табаков – Заместник председател на СД;
Г-н Николай Веселинов Петков –Изпълнителен директор и изпълнителен член ;
6. Не прилагаме политика на многообразие. Имаме съставени минимални изисквания за
образование и професионална квалификация на ръководните кадри, но предвид
местоположението на предприятието – Северозападна България, гр. Роман и липсата на
квалифицирани и образовани кадри в региона в областта на телоизтеглянето и въжеусукването и
като цяло, не можем да прилагаме политика. И към настоящия момент, въпреки подадените
заявки към бюрата по труда в региона имаме вакантни места за ръководни кадри.

ДЕКЛАРАТОР:
Digitally signed by NIKOLAY

NIKOLAY
VESELINOV PETKOV
VESELINOV PETKOV Date: 2022.03.31 19:36:48

.................................................
(Николай Веселинов Петков)
+03'00'

дата:31.03.2022 г.
гр. Роман
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ДОКЛАД
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА МЕТИЗИ АД
/Приложение към Годишния финансов отчет за 2021 г./
Настоящият Доклад за прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета
на директорите на „Метизи" АД е разработен от СД на Дружеството в съответствие с изискванията
на чл. 12 на Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, и разкрива
начина по който дружеството прилага Политиката за възнагражденията на членовоте на Съвета на
директорите на „Метизи“ АД през 2021г.
Политиката е приета от общото събрание на акционерите от 22.06.2016 г.
Докладът съдържа преглед на начина, по който дружеството е прилагало политиката за
възнагражденията през отчетната година и програма за прилагане на политиката през следващата
финансова година .

Съдържание
I.
II.

Прилагане на Политиката за възнагражденията през отчетния период
Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година

Прилагане на Политиката за възнагражденията през отчетния период
В сътветствие с изскванията на чл. 13 на Наредба № 48 Дружеството предоставя следната
информация относно прилагането на Политиката за възнагражденията на членовене на Съвета на
директорите през 2021 г. :
1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на
политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата
и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито
услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията:
Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ”Метизи" АД,
както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите и се
утвърждава от Общото събрание на акционерите.
Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Метизи" АД
има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на
корпоративното ръководство с оглед привличане и задържане на квалифицирани и лоялни членове
на съвета и мотивирането им да работят в интерес на дружеството и акционерите като избягват
потенциален и реален конфликт на интереси.
„Метизи” АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на
директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните дружества, целите,
дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансовоикономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа
конюнктура, при отчитане на изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013г.
В съответствие с политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите в
Дружеството не е създаден Комитет по възнагражденията , спазването на политиката на
възнагражденията се наблюдава от независимите членове на съвета на директорите.
При разработване на Политиката не са ползвани външни консултанти.
2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното
възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи:
„Метизи” АД изплаща на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение.

Размерът на месечните възнаграждения е определен с решение на ОС на акционерите, взето
на 26.06.2015г. и отчита:
• Задълженията и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и
резултатите на дружеството;
• Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на
директорите,
• Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и
дългосрочните интереси на дружеството;
3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които
се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо
възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните
интереси на дружеството:
Възнаграждения под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права
за придобиване на акции или (възнаграждения, основаващи се на промените в цената на акциите
на дружеството), не се изплащат.
4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за
постигнатите резултати:
Възнагражденията на членовете на СД не са формирани въз основа на резултатите от
дейността. Те са определени точно като фиксирани суми.
5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите
резултати:
Определените от общото събрание на акционерите възнаграждения членовете на СД не
са обвързана с нетните приходи от продажби и с печалбата на „Метизи“ АД.
6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси
и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения:
С оглед финансово-икономическото положение на Дружеството, както и предвид
конкретната ангажираност на членовете на СД на „Метизи” АД, размерът на месечните
възнаграждения са, както следва:
- месечно брутно възнаграждение на членовете на СД – 1 000 лв.
- месечно брутно възнаграждение на изпълнителния член на СД и на Председателя – 2 500
лв.
Други възнаграждения, свързани с постигнати резултати, не се изплащат.
Възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси на членовете на
Съвета на директорите, не се изплащат.
7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от
дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо:
Няма предвидено допълнително пенсионно осигуряване за членовете на СД, извън
допълнителното задължително пенсионно осигуряване за лица, родени слез 1960 г.
8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите
възнаграждения:
Няма взети решения за изплащане и отлагане на променливи възнаграждения.
9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите:
При прекратяване на договор за управление с член на Съвета на директорите на „Метизи”
АД поради изтичане и неподновяване на мандата, за който е избран, не се дължи обезщетение.
При прекратяване на договор за управление с член на Съвета на директорите, преди
изтичане на мандата, за който е избран, не се дължи обезщетение.
При неспазване на срока на предизвестието при предсрочно прекратяване на договора с

член на Съвета на директорите, не се дължи обезщетение.
Правилата по т 1-3 от тази глава се прилагат и за изпълнителните членове на Съвета на
директорите.
10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и
опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения,
основани на акции:
Не са предвидени възнаграждения, включващи акции, включително акции на дружеството и
права за придобиване на финансовите инструменти.
11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на
мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по
т. 10:
Дружеството няма такава политика .
12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните
органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестието за прекратяване и
детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно
прекратяване:
Договорът с всеки член на СД е сключен до края на мандата, за койото е избран от Общото
събрание на акционерите. При предсрочно прекратяване на договора обезщетения не се дължат.
Обезщетение не се дължи в случай, че освобождаването е по причина незадоволителни
резултати или виновно поведение на члена на Съвета на директорите.
Отношенията между „Метизи“ АД и изпълнителният директор се уреждат с трудов договор,
който се сключва по реда на Кодекса на труда.
Няма други предвидени обезщетения или други дължими плащания , в случай на
предсрочно прекратяване.
13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на
членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година:
Име,презиме, фамилия

длъжност

Нетна сума

2021г.
Свилен Светославов Кръстанов
Председател на Съвета на директорите
23 279 лв.
Николай Веселинов Петков
изпълнителен директор
26 655 лв.
Иван Василев Табаков
Член на СД
4 638 лв.
Общо:
54 572 лв.
Забележка: Възнаграждението за 2021 г. на Иван Василев Табаков е в по– малък размер ,
поради факта че е бил в отпуск по болест .
14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на
управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през
съответната финансова година:
а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за
съответната финансова година;
б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от
лицето от дружества от същата група;
в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата
и/или бонуси и основанията за предоставянето им;
г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън
обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него
договор;
д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му
по време на последната финансова година;
е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън
посочените в букви "а" - "д”;

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови
разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества,
които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за
оставащата неизплатена част и лихвите;
Не е приложимо за отчетната финансова година , пълната сума на възнагражденията,
изплатени за отчетната финансова година е упомената в т. 13 – по-горе.
15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други
схеми за стимулиране въз основа на акции :
а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от
дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени,
съответно предоставени;
б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за
всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на
лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;
в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година,
включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за
упражняване на правата;
г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции,
приети през финансовата година;
До момента не са предоставени такива възможности.
16. (нова - ДВ, бр. 61 от 2020 г.) годишно изменение на възнаграждението, резултатите на
дружеството и на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на
служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години,
представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне;
в хил.лв
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годишно
брутно
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17. (нова - ДВ, бр. 61 от 2020 г.) информация за упражняване на възможността да се изиска
връщане на променливото възнаграждение;
През отчетната финансова година не са били налице основания за упражняване на
възможността да се изиска връщане на променливото възнаграждение от член на съвета на
директорите, поради което такава възможност не е била упражнявана.
18. (нова - ДВ, бр. 61 от 2020 г.) информация за всички отклонения от процедурата за
прилагането на политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11,
ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на
конкретните компоненти, които не са приложени.
В политиката за възнагражденията на Дружеството не са посочени извънредни
обстоятелства, при които временно може да не прилага част от политиката и през отчетната
финансова година не са извършвани отклонения от процедурата за прилагането й.

Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова
година
Съветът на директорите най-малко веднъж в годината ще осъществяви преглед на
политиката по отношение на възнагражденията на членовете на СД.
СД ще проследи възнаграждението на всеки член от СД дали е справедливо спрямо
възнаграждението на другите членове на СД и други служители на ръководни длъжности в
администрацията на публичното дружество на база дейностите и задълженията, които са им
възложени.
По преценка на СД, в зависимост от икономическата ситуация и констатациите при
прегледа на политиката за възнагражденията , могат да бъдат направени предложения за промяна
във възнагражденията , който да бъдат приети по съответния ред.
При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на Политика за
възнагражденията, Общото събрание приема решение за изменение или допълнение на
Политиката. До приемане на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със
законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на
корпоративно управление.
Докладът е приет на заседание на Съвета на директорите на „ Метизи“ АД на 31.03.2022г.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :

NIKOLAY
VESELINOV
PETKOV
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VESELINOV PETKOV
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/Николай Петков /
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 100н, ал. 4, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 32, ал.
1, т.6 от Наредба №2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия
на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и
другите емитенти на ценни книжа

Долуподписаните:
1. Николай Веселинов Петков - в качеството си на Изпълнителен Директор
на “Метизи” АД
и
2. Таня Ангелова Цветкова - в качеството си на съставител на счетоводните
отчети на “Метизи” АД
ДЕКЛАРИРАМE, че доколкото ни е известно:
1. Комплектът годишни финансови отчети (неконсолидирани) на “Метизи”
АД към 31.12.2021 г , съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти,
отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото
състояние и печалбата на емитента;
2. Годишният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на развитието
и резултатите от дейността на "Метизи" АД, както и състоянието на Дружеството,
заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено.
ДЕКЛАРАТОРИ:
Digitally signed by NIKOLAY

NIKOLAY VESELINOV VESELINOV PETKOV
Date: 2022.03.31 19:41:27
PETKOV

.................................................
(Николай Веселинов Петков)
+03'00'

Tanya Angelova
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Tsvetkova
.................................................
(Таня Ангелова Цветкова)

дата:31.03.2022 г.
гр. Роман

Адрес на завода: 3130 Роман, Индустриална зона
Офис в София: 1309 София,ул.Враня 114., тел.: 02 / 929 51 33, 929 19 33 ; Факс: 02 / 986 81 01
Дружеството е регистрирано по фд№ 1400/1993 г. на ВОС със седалище и адрес на управление гр.Роман, Индустриална зона
www.metizi-co.com; email:metizi@infotel.bg,

До
Акционерите
на „МЕТИЗИ“ АД
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Долуподписаният:
Деян Венелинов Константинов, в качеството ми на регистриран одитор (с рег. №652
от регистъра при ИДЕС по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит) и декларирам,
че
бях ангажиран да извърша задължителен финансов одит на финансовия отчет на
„МЕТИЗИ“АД за 2021 г., съставен съгласно Международните стандарти за финансово
отчитане, приети от ЕС, общоприето наименование на счетоводната база, дефинирана в т. 8 на
ДР на Закона за счетоводството под наименование „Международни счетоводни стандарти”, и
че
съм отговорен за одит ангажимента от името на търговско дружество „Константинов
Одит“ЕООД,
В резултат на извършения от мен одит издадох одиторски доклад от 31.03.2022г.
С настоящото УДОСТОВЕРЯВАМ, ЧЕ както е докладвано в издадения от мен
одиторски доклад относно годишния индивидуален финансов отчет на „МЕТИЗИ“ АД за
31.12.2021 година, издаден на 31.03.2022 година:
1.
Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „а” Одиторско мнение: По мое мнение, приложеният
финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти финансовото състояние
на Дружеството към 31 декември 2021 г. и неговите финансови резултати от дейността и
паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Международните
стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС) (стр.1 от
одиторския доклад);
Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „б” Информация, отнасяща се до сделките на „МЕТИЗИ“
АД. със свързани лица. Информация относно сделките със свързани лица е надлежно оповестена
2.

в Приложение – IV.Други Оповестявания т.1.Свързани лица и сделки със свързани лица. На база
на извършените от мен одиторски процедури върху сделките със свързани лица като част от
одита на финансовия отчет като цяло, не са ми станали известни факти, обстоятелства или друга
информация, на база на които да направя заключение, че сделките със свързани лица не са
оповестени в приложения финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021г., във
всички съществени аспекти, в съответствие с изискванията на МСС 24 Оповестяване на свързани
лица. Резултатите от моите одиторски процедури върху сделките със свързани лица са разгледани
от мен в контекста на формирането на моето мнение относно финансовия отчет като цяло, а не с
цел изразяване на отделно мнение върху сделките със свързани лица (стр.6 от одиторския
доклад).
3.
Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „в” Информация, отнасяща се до съществените сделки.
Моите отговорности за одит на финансовия отчет като цяло, описани в раздела на моя доклад
„Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“, включват оценяване дали финансовия
отчет представя съществените сделки и събития по начин, който постига достоверно
представяне. На база на извършените от мен одиторски процедури върху съществените сделки,
основополагащи за финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021г., не са ми
станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направя
заключение, че са налице случаи на съществено недостоверно представяне и оповестяване в
съответствие с приложимите изисквания на МСФО, приети от Европейския съюз. Резултатите от
моите одиторски процедури върху съществените за финансовия отчет сделки и събития на
Дружеството са разгледани от мен в контекста на формирането на моето мнение относно
финансовия отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху тези съществени
сделки (стр.6.от одиторския доклад).

Удостоверяванията, направени с настоящата декларация, следва да се разглеждат
единствено и само в контекста на издадения от мен одиторски доклад в резултат на
извършения независим финансов одит на финансовия отчет на „МЕТИЗИ“ АД за отчетния
период, завършващ на 31.12.2021г., с дата 31.03.2022г.. Настоящата декларация е

предназначена единствено за посочения по-горе адресат и е изготвена единствено и
само в изпълнение на изискванията, които са поставени с чл. 100н, ал. 4, т. 3 от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и не следва да се приема
като заместваща моите заключения, съдържащи се в издадения от мен одиторски
доклад от 31.03.2022г. по отношение на въпросите, обхванати от чл. 100н, ал.4 т. 3
от ЗППЦК.

31.03.2022г.

За регистрирания одитор:

Гр.Сливен

д.е.с.Деян Константинов
Рег.одитор диплома 652
Гр.Сливен, ул.Мур 13-А-4
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ДОКЛАД
НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
До акционерите на „МЕТИЗИ“ АД

Мнение
Ние извършихме одит на финансовия отчет на „МЕТИЗИ“ АД („Дружеството“), съдържащ отчета за
финансовото състояние към 31 декември 2021г. и отчет за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци за
годината, завършваща на тази дата, както и пояснителните приложения към финансовия отчет,
съдържащи оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.
По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти,
финансовото състояние на „МЕТИЗИ“ АД към 31 декември 2021 г. и неговите финансови резултати от
дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с
Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС).

База за изразяване на мнение
Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите
отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад
„Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“. Ние сме независими от „МЕТИЗИ“ АД в
съответствие с Международния етичен кодекс на професионалните счетоводители (включително
Международни стандарти за независимост) на Съвета за международни стандарти по етика за
счетоводители (Кодекса на СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона за независимия финансов
одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в България, като ние
изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на
СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да
осигурят база за нашето мнение.

Ключови одиторски въпроси
Ключови одиторски въпроси са тези въпроси, които съгласно нашата професионална преценка са били
с най-голяма значимост при одита на финансовия отчет за текущия период. Тези въпроси са
разгледани като част от нашия одит на финансовия отчет като цяло и формирането на нашето мнение
относно него, като ние не предоставяме отделно мнение относно тези въпроси.
Ключов одиторски въпрос
Как този ключов одиторски въпрос беше адресиран при
проведения от нас одит
В тази област нашите одиторски процедури включиха:
Оценка на Имоти, машини и
•
Анализ на факторите, които Дружеството е взело при
съоръжения
формиране на преценката си по отношение на уместността
След първоначалното признаване, на честота на оценките, като икономическите показатели за
земи, сгради, машини, съоръжения развитието на България, резултатите от дейността на
и оборудване се отчитат по тяхната Дружеството през годината, очакваните икономически
преоценена
стойност,
която резултати на Дружеството обобщени в бюджети и бизнес
представлява
справедливата планове;
Ние прегледахме и оценихме моделите, използвани
стойност към датата на преоценката, •
намалена с последващо натрупаната от външните експерти на ръководството за последната
амортизация
и
последващо оценка на земя, сгради, машини, съоръжения и оборудване
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натрупаната загуба от обезценка. към 31 декември 2021 г., като се уверихме в достоверността
Към 31 декември 2021г. балансовата на данните, използвани за изготвянето на оценките,
стойност на земи, сгради, машини, адекватността на методологията и валидността на
съоръжения и оборудване възлиза ключовите допускания, като ги сравнихме и с външни
на 43046 хил. лв. (2020 г.: 42528 хил. източници на информация, където е приложимо. Ние
лв.), а преоценъчният резерв използвахме наши вътрешни експерти, които да изразят
възлиза на 31468 хил. лв. (2020 г.: мнение по отношение на моделите и допусканията,
30728 хил. лв.).
използвани от независимите оценители.
Преоценките се извършват от Нашите одиторски процедури по отношение на оценката на
лицензирани
оценители
с имоти, сгради, машини, съоръжения и оборудване,
достатъчна
честота,
така
че извършена от външни оценители, включиха:
преносната стойност да не се •
Оценка на компетентността, квалификацията, опита
различава
съществено
от и обективността на независимите външни оценители,
стойността,
която
би
била назначени от ръководството на Дружеството;
определена ако се използват • Потвърждаване на точността на извадка от входящите
справедливи стойности към края на данни, използвани за изготвянето на оценката, сравнявайки
отчетния
период.
Последната ги с първични документи;
преоценка, на база на която • Потвърждаване на валидността на ключовите допускания,
Дружеството е признало печалба от използвани за изготвянето на оценките, сравнявайки ги с
преоценка на стойност 822 хил. лв., е външни източници на информация (например, пазарни
извършена
през
годината, данни), където е приложимо;
завършваща на 31 декември 2021 г. •
Преглед дали използваните модели са подходящи
за целите на оценката;
В края на всеки отчетен период, •
Проверка на математическата точност на
ръководството на Дружеството изчисленията при изготвянето на оценките;
анализира различни фактори, които •
Ние извършихме и независима оценка на
биха могли да имат съществено справедливата стойност на извадка от земя, сгради,
влияние върху преносната стойност машини, съоръжения и оборудване;
на
имотите,
машините
и Проведохме дискусия с ръководството на Дружеството и
съоръженията с цел преценка на неговия технически персонал, за да се уверим, че фактите,
адекватността
на
последно обстоятелствата и основните параметри, взети предвид при
извършената
преоценка
и оценката на земя, сгради, машини, съоръжения и
необходимостта от извършване на оборудване към 31 декември 2021г., извършена от външни
нова такава.
оценители, са валидни.
Направихме оценка на текущото състояние на машини,
Поради значимостта на тези съоръжения и оборудване, включително чрез присъствие на
преценки
върху
съответните годишните инвентаризации на Дружеството към 31
позиции в отчет за финансовото декември 2021 г., с цел потвърждаване на текущата и
състояние на Дружеството (Имоти, бъдещата използваемост на активите в контекста на
машини
и
съоръжения, настоящата инвестиционна програма на Дружеството.
Преоценъчен резерв), както и
поради
счетоводни
преценки, Оценихме факторите, оказващи влияние на физическото,
базирани на допусканията и функционалното и икономическото износване на
входящите данни в моделите за машините, съоръженията и оборудването, включително
оценяване,
използвани
от разходи за годишна поддръжка и ремонти.
лицензираните оценители, ние Прегледахме счетоводната политика на Дружеството за
считаме този въпрос за ключов капитализиране на ремонтни дейности в стойността на
одиторски въпрос.
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машини и оборудване, и на счетоводните записи за
капитализирани през отчетния период ремонти.
Прегледахме текущите полезни животи на машини,
съоръжения и оборудване, сравнихме ги с тези от
предходния отчетен период и дискутирахме с
ръководството на Дружеството промени в полезните
животи през текущия период и причините, които са довели
до това.

Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него
Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от доклад за
дейността, включващ в своето съдържание и самостоятелно Приложение № 2 от Наредба № 2 на КФН,
както и самостоятелно Приложение № 3 от Наредба № 2 на КФН, декларация за корпоративно
управление и доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията, изготвени от ръководството
съгласно Глава седма от Закона за счетоводството и чл.100н от ЗППЦК, но не включва финансовия отчет
и нашия одиторски доклад, върху него, която получихме преди датата на нашия одиторски доклад.
Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не изразяваме
каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е изрично посочено в
доклада ни и до степента, до която е посочено.
Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в това да прочетем
другата информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено
несъответствие с финансовия отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг
начин изглежда да съдържа съществено неправилно докладване.
В случай че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е налице
съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този
факт.
Нямаме какво да докладваме в това отношение.

Отговорности на ръководството и лицата, натоварени с общо управление за финансовия
отчет
Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в
съответствие с МСФО, приложими в ЕС и за такава система за вътрешен контрол, каквато
ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не
съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.
При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на
Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това
е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки
счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен ако
ръководството не възнамерява да ликвидира Дружеството или да преустанови дейността му, или ако
ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.
Лицата, натоварени с общо управление, носят отговорност за осъществяването на надзор над процеса
по финансово отчитане на Дружеството.

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет
Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали финансовият отчет като
цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или
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грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето одиторско мнение. Разумната
степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие
с МОС, винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни
отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло
разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху
икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет.
Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме
професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:
• идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания във
финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и
изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски
доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение. Рискът
да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок,
отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като
измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски,
изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне
на вътрешния контрол.
• получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим
одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел
изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на Дружеството.
• оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните
приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.
• достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на
счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на
получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност,
отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения
относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо
предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е налице съществена несигурност, от нас
се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност
оповестявания във финансовия отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да
модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските доказателства,
получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да
станат причина Дружеството да преустанови функционирането си като действащо
предприятие.
• оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет,
включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя основополагащите за него
сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.
Ние комуникираме с лицата, натоварени с общо управление, наред с останалите въпроси, планирания
обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително
съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на извършвания
от нас одит.
Ние предоставяме също така на лицата, натоварени с общо управление, изявление, че сме изпълнили
приложимите етични изисквания във връзка с независимостта и че ще комуникираме с тях всички
взаимоотношения и други въпроси, които биха могли разумно да бъдат разглеждани като имащи
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отношение към независимостта ни, а когато е приложимо, и предприетите действия за елиминиране
на заплахите или приложените предпазни мерки.
Сред въпросите, комуникирани с лицата, натоварени с общо управление, ние определяме тези
въпроси, които са били с най-голяма значимост при одита на финансовия отчет за текущия период и
които следователно са ключови одиторски въпроси. Ние описваме тези въпроси в нашия одиторски
доклад, освен в случаите, в които закон или нормативна уредба възпрепятства публичното
оповестяване на информация за този въпрос или когато, в изключително редки случаи, ние решим, че
даден въпрос не следва да бъде комуникиран в нашия доклад, тъй като би могло разумно да се очаква,
че неблагоприятните последствия от това действие биха надвишили ползите от гледна точка на
обществения интерес от тази комуникация.

Доклад във връзка с други законови и регулаторни изисквания
Допълнителни въпроси, които поставят за докладване Законът за счетоводството и Законът
за публичното предлагане на ценни книжа
В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, описани по-горе в раздела „Друга
информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него“ по отношение на
доклада за дейността, декларацията за корпоративно управление и доклада за изпълнение на
политиката за възнагражденията, ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните по МОС,
съгласно „Указания относно нови и разширени одиторски доклади и комуникация от страна на
одитора" на професионалната организация на регистрираните одитори в България, Института на
дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)“. Тези процедури касаят проверки за наличието, както
и проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във
формиране на становище относно това дали другата информация включва оповестяванията и
докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството и в Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, (чл. 100н, ал. 10 от ЗППЦК във връзка с чл. 100н, ал. 8, т. 3 и 4 от ЗППЦК,
както и чл. 100н, ал. 13 от ЗППЦК във връзка с чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК), приложими в България.
Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството
На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:
а) Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е изготвен
финансовият отчет, съответства на финансовия отчет.
б) Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за
счетоводството и на чл. 100(н), ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
в) В декларацията за корпоративно управление за финансовата година, за която е изготвен
финансовият отчет, е представена изискваната съгласно Глава седма от Закона за счетоводството
и чл. 100 (н), ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа информация.
г) Докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията за финансовата година, за която е
изготвен финансовият отчет, е предоставен и отговаря на изискванията, определени в наредбата
по чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Становище във връзка с чл. 100(н), ал. 10 във връзка с чл. 100 н, ал. 8, т. 3 и 4 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа
На база на извършените процедури и на придобитото познаване и разбиране на дейността на
предприятието и средата, в която то работи, по наше мнение, описанието на основните
характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска на предприятието във връзка
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с процеса на финансово отчитане, което е част от доклада за дейността (като елемент от съдържанието
на декларацията за корпоративно управление) и информацията по чл. 10, параграф 1, букви "в", "г",
"е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година
относно предложенията за поглъщане, не съдържат случаи на съществено неправилно докладване.

Допълнително докладване относно одита на финансовия отчет във връзка с чл. 100(н),
ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Изявление във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа
Информация относно сделките със свързани лица е оповестена в Приложения към финансовия отчет,
IV.Други Оповестявания т.1.Свързани лица и сделки със свързани лица към финансовия отчет. На база
на извършените от нас одиторски процедури върху сделките със свързани лица като част от нашия
одит на финансовия отчет като цяло, не са ни станали известни факти, обстоятелства или друга
информация, на база на които да направим заключение, че сделките със свързани лица не са
оповестени в приложения финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021г., във всички
съществени аспекти, в съответствие с изискванията на МСС 24 „Оповестяване на свързани лица“.
Резултатите от нашите одиторски процедури върху сделките със свързани лица са разгледани от нас в
контекста на формирането на нашето мнение относно финансовия отчет като цяло, а не с цел
изразяване на отделно мнение върху сделките със свързани лица.
Изявление във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „в” от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа
Нашите отговорности за одит на финансовия отчет като цяло, описани в раздела на нашия доклад
„Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“, включват оценяване дали финансовият
отчет представя съществените сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне. На
база на извършените от нас одиторски процедури върху съществените сделки, основополагащи за
финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021 г., не са ни станали известни факти,
обстоятелства или друга информация, на база на които да направим заключение, че са налице случаи
на съществено недостоверно представяне и оповестяване в съответствие с приложимите изисквания
на МСФО, приети от Европейския съюз. Резултатите от нашите одиторски процедури върху
съществените за финансовия отчет сделки и събития на Дружеството са разгледани от нас в контекста
на формирането на нашето мнение относно финансовия отчет като цяло, а не с цел изразяване на
отделно мнение върху тези съществени сделки.

Докладване за съответствие на електронния формат на финансовия отчет, включен в
годишния финансов отчет за дейността по чл. 100н, ал.4 от ЗППЦК с изискванията на
Регламента за ЕЕЕФ
В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, описани по-горе в раздела
„Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“, ние изпълнихме процедурите, съгласно
„Указания относно изразяване на одиторско мнение във връзка с прилагането на единния европейски
електронен формат (ЕЕЕФ) за финансовите отчети на дружества, чиито ценни книжа са допуснати за
търгуване на регулиран пазар в Европейския съюз (ЕС)" на професионалната организация на
регистрираните одитори в България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)“.
Тези процедури касаят проверка на форма́та и дали четимата от човек част на този електронен формат
съответства на одитирания финансов отчет и изразяване на становище по отношение на
съответствието на електронния формат на финансовия отчет на „МЕТИЗИ“ АД за годината, завършваща
на 31 декември 2021 година, приложен в електронния файл „Metizi Reporting package.zip“, с
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изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 на Комисията от 17 декември 2018 г. за
допълнение на Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни
технически стандарти за определянето на единния електронен формат за отчитане („Регламент за
ЕЕЕФ“). Въз основа на тези изисквания, електронният формат на финансовия отчет, включен в
годишния отчет за дейността по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК, трябва да бъде представен в XHTML формат.
Ръководството на Дружеството е отговорно за прилагането на изискванията на Регламента за ЕЕЕФ при
изготвяне на електронния формат на финансовия отчет в XHTML.
Нашето становище е само по отношение на електронния формат на финансовия отчет, приложен в
електронния файл „Metizi Reporting package.zip“ и не обхваща другата информация, включена в
годишния финансов отчет за дейността по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК.
На базата на извършените процедури, нашето мнение е, че електронният формат на финансовия отчет
на Дружеството за годината, завършваща на 31 декември 2021 година, съдържащ се в приложения
електронен файл „Metizi Reporting package.zip“,е изготвен във всички съществени аспекти в
съответствие с изискванията на Регламента за ЕЕЕФ.

Докладване съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) № 537/2014 във връзка с изискванията на
чл. 59 от Закона за независимия финансов одит
Съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит във връзка с чл. 10 от Регламент (ЕС)
№ 537/2014, ние докладваме допълнително и изложената по-долу информация.
Деян Венелинов Константинов е назначено за задължителен одитор на финансовия отчет за
годината, завършваща на 31 декември 2021 г. на „МЕТИЗИ“ АД („Дружеството“) от общото събрание
на акционерите, проведено на 16.07.2021г., за период от една година.
Одитът на финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2021 г. на Дружеството
представлява 5 ти поред пълен непрекъснат ангажимент за задължителен одит на това предприятие,
извършен от нас.
Потвърждаваме, че изразеното от нас одиторско мнение е в съответствие с допълнителния доклад,
представен на одитния комитет на Дружеството, съгласно изискванията на чл. 60 от Закона за
независимия финансов одит.
Потвърждаваме, че не сме предоставяли посочените в чл. 64 от Закона за независимия финансов
одит забранени услуги извън одита.
Потвърждаваме, че при извършването на одита сме запазили своята независимост спрямо
Дружеството.
За периода, за който се отнася извършеният от нас задължителен одит, освен одита, ние не сме
предоставили услуги на Дружеството, които не са посочени в доклада за дейността или финансовия
отчет на Дружеството.
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