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1. Информация за групата 

 

Дружествата, участващи в консолидирания финансов отчет са „Интерстандартс“ 

АД-  предприятие майка и ЗИИУ Стандерат АД – дъщерно дружество. 

“Интерстандартс” АД е акционерно дружество, регистрирано през 2003г. по 
фирмено дело 139/2003г. чрез отделяне от „Индустриална холдингова компания“ АД. 
Дружеството е със седалище в гр. София и с адрес на управление ул. Константин 
Фотинов №2. 

Основният предмет на дейност на дружествата включени в консолидацията на 

“Интерстандартс” АД включва следните видове операции и сделки: 

 Консултации и корпоративно управление 

 Производство 

“Интерстандартс” АД има едностепенна система на управление със Съвет на 

директорите от трима членове – Александър Владимиров Тинчев, Мартин Валентинов 

Славков и Вероника Иванова Михалева. Дружеството се управлява и представлява от 

Изпълнителния директор – Александър Владимиров Тинчев. 

“Интерстандартс” АД притежава 68,14% от капитала на ЗИИУ Стандарт АД 

“Интерстандартс” АД е регистрирано като публично дружество и акциите му се 

търгуват на Българска фондова борса. 

“Интерстандартс” АД и дружествата участващи в консолидацията нямат разкрити 

клонове и представителства. 

 

2.Прилагани счетоводни политики на групата през първото тримесечие на 

2022г. 

 

2.1 Оповестяване на принципа на изготвяне на финансовите отчети   

 

Настоящият годишен финансов отчет на групата за първото тримесечие на 2022 

година е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и 

приложимите към момента Международни стандарти за финансово отчитане, 
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Международни счетоводни стандарти, Разяснения на КРМСФО и Разяснения на ПКР.  

През разглеждания период дружествата, включени в консолидацията остават 

действащи предприятия и не се предвижда съществено съкращаване на мащаба, 

освобождаване или преустановяване на дейности, което дава възможност отчета да 

бъде изготвен в съответствие с МСФО. 

Годишният финансов отчет за първото тримесечие на 2022 е изготвен в 

съответсвие с принципите заложени в концептуалната рамка за финансово отчитане: 

 текущо начисляване 

 уместност (релевантност) 

 достоверно представяне 

 сравнимост 

 установимост 

 навременност 

 разбираемост 

 

Спазени са и действащите в националното законодателство принципи и за 

съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред 

формата, запазване на счетоводната политика от предходния отчетен период, 

независимост на отчетните периоди, документална обоснованост на стопанските 

операции и факти.  

 

Предприятието прилага същите счетоводни политики, които са прилагани при 

изготвянето на последния финансов отчет. През периода не са настъпили изменения и 

не са приети нови стандарти за финансово отчитане, които да доведат до промяна в 

счетоводна политика и да засягат представената информация в настоящия отчет. 

 

Не са налице промени в счетоводни приблизителни оценки, както и коригиране на 

грешки от предходни периоди. 

 

2.2 Описание на счетоводната политика за имотите, машините и съоръженията 
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Първоначалната оценка на имоти, машини и съоръжения става по цена на 

придобиване, която включва заплатените парични средства или парични еквиваленти, 

или справедливата стойност на разменената насрещна престация към момента на 

придобиването, както и всички разходи, пряко отнасящи се до довеждането на актива до 

мястото и състоянието, необходими актива да може да работи по начина, предвиден от 

ръководството. 

Последващото отчитане на имоти, машини и съоръжения след първоначалното 

признаване се извършва по модел на цената на придобиване минус натрупаните 

амортизации и натрупаната загуба от обезценки. 

Последващите разходи свързани с дълготраен материален актив, водещи до 

подобряване на бъдещата икономическа изгода от актива се отчитат като увеличение 

на балансовата му стойност.  

При подмяна на разграничима част от дълготраен материален актив подменената 

част се отписва, а направеният разход за подмяната или подновяването на частта се 

отчита като придобиване на отделен актив. 

Балансовите стойности на дълготрайните материални активи подлежат на преглед 

за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, 

че балансовата стойност би могла да се отличава трайно от възстановителната им 

стойност. Ако са налице такива индикатори, че приблизително определената 

възстановителна стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност, то последната се 

коригира до възстановителната стойност на активите. Възстановителната стойност на 

дълготрайните материални активи е по-високата от двете: нетна пазарна цена или 

стойност в употреба. За определянето на стойността в употреба на активите бъдещите 

парични потоци се дисконтират до тяхната настояща стойност като се прилага 

дисконтов фактор преди данъци, който отразява текущите пазарни условия и оценки на 

времевата стойност на парите и рисковете специфични за съответния актив. Загубите 

от обезценка се отчитат в отчета за приходи и разходи. 

 

2.3 Описание на счетоводната политика за разходите за амортизация на 

материалните активи 
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В дружествата се използва линеен метод на амортизация на дълготрайните 

материални активи.  Полезният живот по групи активи е както следва:  

 

  сгради - 25 г. 

  машини и оборудване – 3,33 г. 

  транспортни средства (без автомобили) – 10 г. 

  автомобили – 4 г. 

  съоръжения – 25 г. 

  компютри –  2 г. 

  други дълготрайни активи – 6,67 г. 

 

Амортизируемата стойност на дълготрайните материални активи се определя, 

като отчетната му стойност се намалява с неговата остатъчна стойност. Остатъчната 

стойност е предполагаемата стойност, която предприятието очаква да получи от 

амортизируем актив при изтичането на срока му на годност след извеждането му от 

употреба. Остатъчната стойност на амортизируем актив се пренебрегва, когато тя е 

незначителна като процент от отчетната му стойност. 

 

2.4 Описание на счетоводната политика за инвестиционните имоти 

 

Инвестиционни имоти са тези имоти, които дългосрочно се държат от дружествата 

за доходи от наеми и/или заради вътрешното увеличение на тяхната стойност. Те са 

представени в баланса по себестойностния модел.  

Цената на придобиване включва покупната цена, вкл. митническите такси и всички 

преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките 

разходи са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и 

обработка, разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, 

невъзстановими данъци и др.   

Инвестиционните имоти се отписват от баланса когато се извадят трайно от 

употреба и не се очакват от тях бъдещи стопански изгоди или се продадат. Печалбите 

или загубите от продажби на отделни активи от групата на “инвестиционните имоти” се 
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определят чрез сравняването на приходите от продажбата и балансовата стойност на 

актива към датата на продажбата. Приходът се посочва в статия „други приходи”, а 

балансовата стойност на актива – в статия „други разходи”. 

 Трансфери от и към групата “инвестиционните имоти” се прави, когато има 

промяна в употребата на даден имот. В случай на прехвърляне от “инвестиционни 

имоти” към “имоти за използване в собствената дейност” активът се завежда в новата си 

група по намерена историческа цена, която представлява справедливата му стойност 

към датата на прехвърлянето. Обратно, когато от “имоти за използване в собствената 

дейност” има прехвърляне към “инвестиционни имоти”, активът се оценява по 

справедливата му стойност към датата на прехвърлянето, като разликата до 

балансовата му стойност се третира текущ приход или разход. 

 

2.5 Описание на счетоводната политика за нематериалните активи и 

репутацията 

 

Нематериалните активи се оценяват първоначално по цена на придобиване 

натрупана с всички разходи до въвеждане на актива в състояние да бъде използван и да 

носи икономически изгоди на предприятието. 

Последващото отчитане на нематериалните активи става по модел цена на 

придобиване минус натрупаната амортизация и загуби от обезценки. 

В дружествата се прилага линеен метод на амортизация на нематериалните 

дълготрайни активи. Полезният живот по групи активи е както следва:   

 софтуер –  3,33 г. 

Балансовата стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за обезценка, 

когато са налице събития, или промени в обстоятелствата, които посочват, че 

балансовата стойност би могла да надвишава възстановителната им стойност. Загубите 

от обезценка се включват като разход в отчета за приходи и разходи. 

 

2.6 Описание на счетоводната политика за оценяването на материалните запаси 

 

Материалните запаси се оценяват в съответствие с МСС 2 по по-ниската от 

себестойността и нетната реализируема стойност. 
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Отписването на материалните запаси става по среднопретеглена стойност. 

В себестойността на произведената продукция се включват всички преки разходи 

за материали, услуги, възнаграждения и осигуровки и други разходи, направени 

конкретно за производството на съответните продукти. В себестойността на 

произведената продукция се включва и пропорционална част от общопроизводствените 

разходи. Разходите за продажби и административните разходи не участват във 

формиране на себестойността, а се отчитат текущо в периода. 

 

2.7 Описание на счетоводната политика за търговските и другите задължения 

 

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по цена 

на придобиване, която се приема за справедливата стойност. 

Приблизителна оценка за съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за 

събираемостта на цялата сума или на част от нея съществува висока несигурност. 

Несъбираемите вземания се отписват изцяло, когато правните основания за това се 

установят. 

 

2.8 Описание на счетоводната политика за получените заеми 

Всички заеми и други привлечени финансови ресурси са представени по цена на 

придобиване (номинална сума), която се приема за справедлива стойност, нетно от 

преките разходи, свързани с тези заеми и привлечени ресурси. След първоначалното 

признаване, лихвоносните заеми и други привлечени ресурси, са последващо оценени по 

амортизируема стойност, определена чрез прилагане на метода на ефективната лихва. 

Амортизируемата стойност е изчислена като са взети предвид всички видове такси, 

комисионни и други разходи, асоциирани с тези заеми. Загубите от тях се признават 

текущо като разходи за лихви през периода на амортизация и/или  когато 

задълженията се отпишат или редуцират. 

 

2.9 Описание на счетоводната политика за лизингите 
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Финансовият лизинг, при който се прехвърля към дружеството съществена част от 

всички рискове и стопански ползи, произтичащи от собствеността върху актива се 

капитализира в счетоводния баланс и се представя като дълготраен материален актив. 

Лизинговите  плащания  съдържат  в  определено  съотношение  лихва  и  

припадащата  се  част  от  лизингово задължение (главница). Пропорционална част от 

общата сума на лихвата, дължима за целия срок на лизинговия договор се признава 

текущо през отчетната година. 

 

Лизинг, при който наемодателят продължава да притежава съществената част от 

всички рискове и стопански изгоди от собствеността върху дадения актив се 

класифицира като оперативен лизинг. Плащанията/постъпленията по оперативния 

лизинг се признават като разходи/приходи текущо на база линеен метод за периода на 

лизинга. 

 

2.10 Описание на счетоводната политика за признаването на приходите 

 

Приходите в дружествата, участващия в консолидацията се отчитат в съответствие 

с принципа за текущо начисляване като се признават до степента, до която стопанските 

изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се 

измерят. 

При продажбите на стоки приходите се признават, след като всички рискове и 

ползи от собствеността преминават при купувача.  

При предоставянето на услуги, приходите се признават, като се отчита степента на 

завършеност на услугата към датата на баланса, ако тя може да бъде надеждно 

измерена. 

 

2.11 Описание на счетоводната политика за разходите 

 

Разходите в дружествата, участващи в консолидацията се отчитат текущо към 

момента на тяхното възникване и на в съотвествие с принципите за текущо 

начисляване и съпоставимост на приходите и разходите. 
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Финансовите разходи, включени в отчета за приходи и разходи се състоят от: 

лихвени разходи, валутни разлики, банкови такси, комисионни и други финансови 

разходи.  

 

 

3. Пояснителни бележки към консолидирания финансов отчет 

 

3.1 Оповестяване на акционерния капитал, резервите и другите капиталови 
участия 
 

Собствен капитал – Собствения капитал на дружествата, включени в 

консолидацията включва: 

 

Основен капитал - представен по неговата номинална стойност и съответства на 

актуалната му регистрация в Агенция по вписванията. Дружеството-майка има издадени 

87 776 лв /осмедесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и шест/ лева, разпределен 

в 87 776 акции с номинал 1 лев. През периода няма промени в размера на капитала. Не са 

издавани привилегировани акции. 

 

Резерви – през периода няма изменение в отчитаните резерви. 

 

        31.03.2022  31.12.2021 

Регистриран капитал      88       88 

Общо капитал       88    88 

Резерв от последващи оценки   168    168 

Други резерви      479    479 

Общо резерви      647    647 

Натрупана печалба/загуба      709                     1080 

Текущ финансов резултат         37                     (309) 

Общо Собствен капитал    1481             1444 

Малцинствено участие    698      681 
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Интерстандартс АД е регистрирано като публично предприятие и акциите му се 

търгуват на Българската фондова борса. 

 

Към 31.03.2022 дружествата, участващи в консолидацията приключват периода с 

положителен финансов резултат 37 хил. лева. 

 

3.2 Оповестяване на имотите, машините и съоръженията 

 

Към 31.03.2022г. не са налице индикации за обезценка на дълготрайните 

материални активи. 

 

         31.03.2022     31.12.2021 

  Земи       112     112 

  Сгради и конструкции   672     688 

  Машини и оборудване          29         21 

   Съоръжения        32       32 

             

   Общо     845     853 

 

3.3 Оповестяване на инвестиционните имоти 
 

Към 31 март 2022 г. в консолидирания баланс са включени инвестиционни имоти, 

върху които са учредени тежести, както следва: сгради на стойност 76 х. лв. (31.12. 2021 

г.: 78 х. лв.). 

 

3.4 Оповестяване на материалните запаси 

 

            31.03.2022     31.12.2021 

   Материали     272     249 

   Продукция     512     574 

   Незавършено производство         25         25 

   Общо      809     848 
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3.5 Оповестяване на търговските и другите вземания 

  

 
   

31.03.2022  31.12.2021 
    
Вземания от клиенти  526  352 
в т.ч:    
Предоставени аванси    
Други вземания 49  290 
Общо: 575  642 

 
 

Вземанията от клиенти са текущи и са възникнали през последните 3 месеца на 

2022 година. Същите са свързани основно с продажба на продукция и отдаване на 

недвижими имоти под наем. 

 

 3.6. Оповестяване на паричните средства и паричните еквиваленти   

 

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. Дружествата, 

участващи в консолидацията нямат блокирани парични средства. 

 

        31.03.2022   31.12.2021 

Парични средства в брой         49                 45  

Парични средства в разпл. сметки           23               124 

Общо             72     169 

 

Към края на периода се извършва текуща оценка на валутните парични позиции по 

Централния курс на БНБ.     

 

 
3.7 Оповестяване на търговските и другите задължения 
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           31.03.2022   31.12.2021 

Задължения към свързани предприятия       188     194 

Задължения към доставчици и клиенти           131             152     
Задължения към персонал и осигурителни      

предприятия           99     91 

Данъчни задължения          66     35 

Други текущи задължения         55         40 

        

Общо              539     512 

 

Търговските задълженията към свързани лица са левови, безлихвени и текущи, 

свързани с предоставени услуги по повод възнаграждения за участие в съвета на 

директорите. 

 

Задължения към персонала и осигурителни предприятия 

 
   

31.03.2022  31.12.2021 
    

Задължения към персонала 71  64 

Задължения към осигурители 28  27 

Общо 99  91 

 

 

Данъчните задължения на дружествата са текущи.  

Другите текущи задължения включват депозити по договори за наем с наематели. 
 

 

 3.8 Оповестяване на приходите 

 

            31.03.2022   31.12.2021 

Приходи от продажби на продукция          215    116 

Приходи от услуги           348              165 

Други приходи                24 

Общо                           563                                 305 
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3.9 Оповестяване на финансовите приходи 

    

             31.12.2022        31.12.2021 

Приходи от финансирания             90     95 

  Общо                90                     95 

                

 

 3.10 Оповестяване на разходите по икономически елементи 

 

Разходи за материали  
     

№ по 
ред 

Партида 
31.03.2022 

г. 
31.03.2021 г. Разлика 

1 Материали за пр/во 2401 16159,45 16376,91 -217,46 
2 ММП за пр/во          2402 4033,29 4342,4 -309,11 
3 Ел.енергия  2407 17566,76 14360,08 3206,68 
4 Ремонтни дейности 24111 1074,42 791,83 282,59 
5 Горива и смазочни м/ли 2408 1031,32 1575,25 -543,93 
6 Вода за техн.нужди  2409 585,40 212,06 373,34 
7 Резервни части         2410 5,23 95,14 -89,91 
8 Работно облекло 2414 942,09   942,09 
9 Разходи за охрана на ок.среда   2416   20,00 -20 

10 Мат.р/ди за лек транспорт        2417 303,43 69,05 234,38 
11 Мат.р/ди за зав. Транспорт     2418 510,86 805,69 -294,83 
12 Други 2411.2413 3278,59 1576,16 1702,43 

  Всичко 45490,84 40224,57 5266,27 
 

 

 

Разходи за външни услуги  
     

№ по 
ред 

Партида 
31.03.2022 

г. 
31.03.2021 г. Разлика 

1 ЧЛЕНСКИ ВНОС 615,00   615,00 
2 Услуги за производство               2510 10853,13 16263,15 -5410,02 
3 Услуги за реал.на пр/я-за износ   2511 2103,63 1069,77 1033,86 
4 Куриерски услуги      2512 78,68 342,26 -263,58 
5 Данъци,такси и мита 2513 25131 67,00 369,00 -302,00 
6 Ремонт на ОС           2516,2520 395,00 9516,33 -9121,33 
7 Застраховки                            2517,2505 2504  543,89 1174,91 -631,02 
8 Наеми                                    2519 216,00 503,44 -287,44 
9 Вода         наематели                     2533,2538 1051,92 873,95 177,97 

10 Вода                           2522 65,04 23,56 41,48 
11 НАЕМ ПО ДОГОВОР   25312+25311 5776,50   5776,50 
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12 Текущо поддържане                     2532 11521,84 10017,82 1504,02 
13 Услуги за мед.обсл.     2528   8,69 -8,69 
14 сертификат     0,00 
15 Телефони                        2540,2537,2539 918,44 819,83 98,61 
16 за Програмата/2559     0,00 
17 ТБО                                           2544 13806,98 13866,73 -59,75 
18 ДНИ                                           2545 13321,72 13426,94 -105,22 
19 Ел.енергия наематели             2536 160856,95 42458,74 118398,21 
20 Други 2506.2515.2531.2503..2546.7.8 1452,71 2449,34 -996,63 
21 такса за ипотека     0,00 

22 
такси и образуване на дело за Предел 
25072,2560   1392,5 -1392,50 

23 правни консултации 2556  2600 2400 200,00 
24 Одиторска проверка 2509 1500 1500 0,00 
25 реклама   2518   87,42 -87,42 
26 Граждански договори  2531 11362 5830   
27 Такси за водене на дела   706,72   

  Всичко 239106,43 125101,10 109267,47 

    
    

Разходите за персонала  включват: 

Разходи за заплати 
     

№ по 
ред 

Партида 
31.03.2022 

г. 
31.03.2021 г. Разлика 

1 Заплати основно пр/во 2601 56503,33 56908,30 -404,97 
2 Заплати общозаводски 2602 50429,3 48887,9 1541,4 
3 Заплати управление 2603.2604 66606,2 58099,25 8506,95 
4 Гражд.договори 2608     0,00 
5 Обезщетения 2612   130,32 -130,32 
6 Болн.за с/ка на предпр. 2611 1840,69 480,49 1360,20 

  Всичко 175379,52 164506,26 10873,26 

 
 

 Разходи за социално осигуряване 
     

№ по 
ред 

Партида 
31.03.2022 

г. 
31.03.2021 г. Разлика 

1 ДОО осн.производство 3501 7172,33 7225,28 -52,95 
2 ДОО общозаводски 3502 4680,30 3964,27 716,03 
3 ДОО управление 3503 3513,49 3385,06 128,43 
4 ЗОВ 3507 6248,21 5995,16 253,05 
5 ДЗПО 3513 2940,48 3070 -129,52 

  Всичко 24554,81 23639,77 915,04 
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Другите разходи включват: 

 Други разходи  
     

№ по 
ред 

Партида 
31.03.2022 

г. 
31.03.2021 г. Разлика 

1 Командировки 2801     0,00 
2 Канцеларски 2803 369,79 615,69 -245,90 
3 Служебни пътувания 2808 5,88 22,57 -16,69 
4 Р/ди за предст.цели 2817 393,06 303,08 89,98 
5 Неустойки 2821 248,73 6,00 242,73 
6 Данъци     0 
7 Панаири и изложби/2809       
8 Ваучери/ 2806     0 
9 Други 243,28 763,68   

  Всичко 1260,74 1711,02 70,12 

 

Балансовата стойност на продадените активи включва балансова стойност на 

продадени  материали. 

 
 
3.11 Оповестяване на финансовите приходи (разходи)  

 
 

 31.03.2022  31.12.2021 
    
Финансови разходи, по видове: 
    
Банкови такси 1  1 
Общо 1  1 

 

 

 3.12 Оповестяване на отчета за паричните потоци 
 
 
Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод - въз основа на 

информацията от счетоводните регистри. 

 

3.13 Оповестяване на събития след края на отчетния период  
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Не са настъпили събития по време и след датата на изготвяне на годишния 

финансовия отчет, отнасящи се за първото тримесечие на 2022г., които биха довели 

до съществени или несъществени изменения в отразените данни към 31.03.2022г.  

 

3.14 Оповестяване на свързаните лица   

 През разглеждания период Интерстандартс АД осъществява сделки със 

следните лица, които представляват свързани лица:   

ЗИИУ Стандарт АД Дъщерно дружество 

 През разглеждания период не са отчетени сделки със свързани лица в 

Интерстандартс АД.   

 Към края на периода Интерстандартс АД няма несъбрани вземания от ЗИИУ 

Стандарт АД и има непогасени задължения към ЗИИУ Стандарт АД в размер на 8 

хил.лв. 

 

27 Май 2022г.                Изпълнителен директор: 

гр. София           / Александър Тинчев / 

 

 

Изготвил: 

/ Теодора  Тотева /  
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