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EAJIAHC 
H3 

l>bJlrAPCKA ACOIJ,HAU,IHI HA l(HMEHTOBATA HH)J,YCTPIHI 

KbM 31 ~~:eKeMspu 2012 ro~~:nna 

AKTHB 

CyMa (x11II. nesa) 

Pa3)leiii1, rpyn11 , cTaTI111 TeKyllla npe)lXO!lHa 

rO)li1Ha rO)li1Ha 

a I 2 

A. HeTeKY111H (/lbJiroTp3itnn) 3KTHBH 

I. jl,Mzompaz1Hu MomepuonHu OKmueu 

CbOpb~<eH 11~ 11 !lpyrH 9 14 
06U{o 30 zpyno I. 9 14 

061110 33 p33/ICJI "A" 9 14 
1>. TeKy111n (Kp3TKOTp3unn) 3KTHBH 

I. B3eMOHU51 

B3eMaHH~ OT KIIHeHTH 11 noCTaBYI1UI1, s T.Y. 4 4 
,[(pyrH B3eMaH 11~ , B T. Y 6 6 

- Hail I rO)li1Ha 5 2 
06U{O 30 2pyno I. 10 10 
II. nopu4Hu cpeocmeo. em.''· 

- B 6pOH - (BKIIIOY11TeiiHO B nO)lOTYeTHH II11Ua) 3 3 
- B 6e3Cp0YHH CMeTKI1 (!lerl0311TH) 38 40 

06zt{O 3o zpyno II. 41 43 
001110 33 p33/ICJI "6" 51 53 
B. PaJXO!IH 33 Ob!IC111H nepHO/IH I I 

CyM3 H3 3KTHB3 (A+6+B) 61 68 

nACHB 

CyMa (xHII nesa) 

Pa3!leiii1 , rpyn11 , cTaTI1H TeKyU.la npe)lXO)lHa 

rO)l i1Ha rO)l HHa 

a I I 2 

A. CoocTsen KannT3JI 

I. Pe3epeu 

,[(pyr11 pe3eps11 228 214 
06uro 30 zpyno I. 228 I 214 
II . HampynoHa ne•wn6a (3azy6o) om MWtGJiu zoouHu, em. q 

- HenoKpHTa 3ary6a (156) (141) 
06u1o 3a zpyna II. (156) (141) 
III. TeKyU{a ne4GJI6a (3a2y6a) (15) (14) 

001110 33 p33/ICJI "A" 57 59 
Ji. np0BII3HH H CXO/IHH 33/lbJili<CH HH 

np0BH31111 3a neHCI111 11 !lpyr11 nO)l06HI1 3a)lbJilKeHI1~ 3 3 
001110 33 p33/ICJI "6" 3 3 
B. 33/lbJili<CIIHH 

3a)lbii~<eHH~ KbM qJI1HaHC0811 npe)lnpH~TH~, B T.Y. 6 
- )lO ] rO)li1Ha 6 

3a)lbJilKeHI1~ KbM )lOCTaBYHU11, B T.Y. I 
- )lO 1 ro)lHHa I 

001110 33 pa3/ICJI "B" I 6 
- )lO 1 rO)li1Ha 1 6 

CyMa Ha nacnsa (A+6+B) 61 68 

)l,aTa Ha CbCTaB~He: 11.02.2013 rO)li1Ha 

npe)lCe)laTeii Ha YC: 

AneKcaH)lbp lJaKMaKOB 

CbcTaBHTen: 

KaMen11~ Pan Yesa 7ft 

CTp.1 



np .. JJo:>KcHHe.N"2 2 KbM CCI 

OTqET 3A TIPHXO)J:HTE II PA3XO)J:HTE 
Ha 

I>bJir APCKA ACOLI,HALI,IHI HA LI,HMEHTOBATA HH.UYCTPHn 

33 2012 rO)IIIH3 

CyMa (x•!Jl. nesa) 

HaHMeHOBaHwe Ha npHxonwTe" paJxonwTe ' TeKywa npenxonHa 

fO!lHHa ron HHa 

a I 2 

A. PaJX0/1 11 

I. PC13X0011 30 onepOt11116HO oeliiiOCtll 

I . Pa3xon11 3a cyposH Hfl , MaTepHaJlH" BbHW HH ycnynt, s T.'t. 166 201 
a) cypOB HHH 11 MaTept1aJ111 3 3 
6) BbHWHH ycnyrH 163 198 
2. Pa3XOIIH 3a nepcoHana, sT. •t. 62 61 
a) pa3XOilH 3a Bb3Harpall<lleHH~ 56 56 
6) pa3XOilH 3a OCHrypOBKH , B T.'l. 6 5 
3. Pa3XOIIH 3a aMopTw JauH~ " o6eJueHKa, B T.'t. 5 10 
a) pa3XO!lll 3a aMOpTH3aUH~ H o6e3UeHKa Ha /lbJl fOTpa HH H MaTepHaJlHH H HeMaTepHaJlHH aKTHBH, B T. 'l. 5 10 

- pa3X011 11 3a aMOpTH 3aUH~ 5 10 
4. }:(pyrH pa3XOIIH, B T.'l. 7 4 

06uro po3xoou 30 onepomueHo oe11Hocm ( I+ 2+ 3+4) 240 276 
II. <P1111GHC06/I pC13X001/ 

-
5. Pa3xonH 3a JIHXBH " npyrH <I>HHaHCOBH pa3XOIIH , s T.'t. I ---

0611{0 (jJUHOHC0611 p03X0011 (5) I 

0611fOP03X0011 (/ +2+3+4+5) 240 277 
Bc11•tKO (06wo paJX0/1 11 ) 240 277 

CyMa (x11n . nesa) 

HaHMeHosaHt1e Ha npHXO!Iwre " pa3XO/It1Te TeKyuta npenxowm 

rO)lHHa I"Oilll lla 

a I 2 

6. np11xo11" 

I. HemHu npuxoou om npooa.JJc6u uo: 

I . HentH npt1XO!ll1 OT npona>K6H , s T.'l. 225 263 
a) ycnyr11 225 263 

06uro npuxoou om onepomueuo oeimocm ( /) 225 263 

2. 3ary6a OT 06H'IaH Ha }leHHOCT 15 14 
06uro npuxoou ( /) 225 263 

3. C•teTosonHa 3ary6a (o6wo npHxonH- o6wo pa3XO!lH) 15 14 

4. 3ary6a 15 14 
Bcu•tKO (06lllO npiiX0/1 11 +4) 240 277 

,[l.aTa Ha CbCTaB~ He: 11 .02.20 13 rO}lHHa 

npencenaTeJI Ha YC: 
AneKcaHJlbP 4aKMaKoB 



OTLIET 
3A nPHXOtlHTE l1 PA3X0tll1TE 

Ha 6bJlrAPCKA ACO~HA~HJI HA ~HMEHTOBATA HHtlYCTPHJI 
3A 2012.-. 3A HECTOnAHCKA AEHHOCT 

HAHMEHOBAHHE HA PA3XO,QHTE CyMa (xHn.na.) HAHMEHOBAHHEHAnPHXO,QHTE 

TeKyl.l.la npeAXOAH 
rOAHHa a rOAHHa 

a 1 2 a 
I. Pa3XOAH 3a AeHHocrra I. npHXOAH OT AeHHOCTTa 
A.Pa3XOAI-1 3a pernaMeHTI-1paHa Ae~HOCT A. npi1XO/ll1 or pemaMeHT11paHa /JeMHOCT 

BCH"'KO A: 0 0 3. 4neHCKI-1 BHOC 

5.AtJMJ1H11CTpaTJ1BHJ1 pa3XO/ll1 22 18 4. Apyrl-1 np!-1XOAI-1 

061.1.10 3a rpyna I: 22 18 061.1.10 3a rpyna I: 

II: CI>HHaHCOBH pa3XOAH II. CI>HHaHCOBH npHXOAH 

061.1.10 3a rpyna II: 0 0 061.1.10 3a rpyna II: 

III. H3BbHpeAHH pa3XOAH III. l13BbHpeAHH npHXOAH 

IV. 3arv6a OT CTOnaHCKa AeHHOCT 15 14 IV. ne~L~an6a OT CTOnaHCKa AeHHOCT 
V. 061.1.10 Pa3XOAH 37 32 V. 06ll.IO npHXOAH 
VI. Pe3vnTaT 4 VI. Pe3VnTaT 

BCH"'KO I V + VI I 37 36 BCH"'KO I V + VI I 

,QaTa Ha C'bCTaBSIHe: 11.02.2013r. 

CyMa (xHn.na.) 

TeKyl.l.la npeAXOAHa 
rOAHHa rOAHHa 

1 2 

36 36 

36 36 

0 0 

36 36 
- 1 

37 36 

npeACeAaTen Ha YC: CbcraBHTen: ~ 
KaMenHH Pan~L~eaa {/ y ~ aBepHn rQJO At!Ta Ha JaBepKa 



3A 2012 rOAHHA 

TeKy~a rOAMHa 
npeAXOAHa 

HAHMEHOBAHHE HA nOTO'-'HTE rOAMHa 

I. HanMI.fHOCT Ha napMI.IHM cpeACTBa B Hal.fanoTo Ha nepMOAa 43 39 

II. napMI.fHM nOTOI..lM OT HecronaHCKa AeHHOCT 

A. nocnnneHJ1.fl or HecronaHCKa JJeiiHocr 

3. nocTbnneHV15l OT 4neHCKV1 BHOC 36 34 

BCV14KO nocTbnneHV15l or HecronaHCKa ,aelliHOCT 36 34 

5. finall.faHI1.fl 3a HeCTOnaHCKa jJeMHOCT 

2. lt13nnareHV1 3annaTV1 9 8 

3. lt13nnaTeHV1 OCV1rypOBKV1 1 1 

5. nnall.laHV15l 3a ycnyrVI 11 5 

6. ,apyr~t~ nnall.laHV15l 3 1 

BcV14KO nnall.laHV15l 3a HecronaHcKa ,aelliHOCT 24 15 

B. HereH nap114eH noroK or HecronaHcKa JJeMHOCT 12 19 

III. napMI.fHM noTOI..lM OT cronaHcKa AeHHOCT 

A. nocnnneHJ1.fl or cronaHcKa JJeiiHocr 

2. nocTbnneHV15l OT KnVIeHTVI 270 316 

BCV14KO nOCThnneHV15l OT CTOnaHCKa ,ae!liHOCT 270 316 

5. nnall.faHJ1.fl 3a cronaHcKa JJeiiHocr 

2. nnall.laHV15l KbM ,QOCTaB4V11..1V1 151 185 

3. lt13nnareHV1 ,aaHbi..IVI 53 61 

5. Apyr~t~ nnall.laHV15l 80 85 

8CV14KO nnall.laHV15l 3a cronaHcKa ,aelliHocr 284 331 

B. HereH napl14eH noroK or cronaHcKa JJeiiHocr -14 -15 

IV. HanMI.fHOCT Ha napMI.fHM cpeACTBa B KpaH Ha nepMOAa 41 43 

~_H_3MeHeHM~Ha napMI.IHMTe ~peACTBa npe3 nepMOAa -2 4 
- ----- ---

AaTa Ha CbCTaBHHe11.02.2013r. 

CbCTaBMTen: 
KaMenMH Panl.feBa ( 



ITpnJJOJKCIIIIC.N'2 4 K'bM CCI 

OTLJET 3A COiiCTBEHJUI KAITMTAJI 
113 

libJirAPCKA ACOLI,MALI,IHI HA LI,HMEHTOBATA MH)],YCTPMH 

33 2012 rOJI IIII3 

(xw1. neea) 

Pe3epBH 
<!JHHaHCOB pe3yJJTaT OT 

MHHaJJH rOLIHHH 
Pe3epB OT Pe3eps, 

PeJeps, TeKyma 06mo 

noKaJaTeJHI 
3anwcaH npeMHH OT 

CBbp3aH C neYan6af3ary6 C06CTBeH nocner~samw ,UpyrH HenoKpHTa KanHTaJJ eMHCHH 3aKOHOBH 
CbrJiaCHO 

Hepa3nper~ene OU.eHKH H3KyneHH 
3ary6a a KanHTaJJ 

OC06CTBeHH 
yypeAWTeJieH pe3epsH 

Ha neYaJJ6a 
aKT 

aKJ. HH 
a I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

C3JJLIO B 113'-laJJoTo ua OT'tCTIIIIIl nepnoJl 214 (155) 59 
CaJJLIO cner~ npoMeHH B cYeTOBOLIHaTa nonwTwKa H 
r-pewKw 214 (ISS) 59 

<i>WHaHCOB pe3yJJTaT 3a TeKyll\Hil nepWOLI (IS) (15) 

.L\pyrH H3MeHeHHil B C06CTBeHHH KanHTaJJ 14 , (I) 13 

C3JJJIO KbM Kp311 113 OT'ICTIIIIII nepnoJl 228 (156) (15) 57 
Co6cTBCII K3niiT3JJ K'bM Kp3H 113 OT'ICTIIIIII 

nepiiOJl (5) 228 (156) (15) 57 

Ha CbCTaBi!He: 11.02.2013 rOAWHa 

nper~cer~aTeJI Ha YC: 

AneKcaHAbp YaKMaKOB 

CbcTaBHTen: 

KaMenwll PaJJYesa ~ 
2013 -03- 0 4 

Crp. I 



noKa3aTen" 

a CbCTa BHHe: 11.02.2013r. 

CnPABKA 
3a HeTeKyiQHTe(AbnroTpaHHHTe) aKTHBH KbM 31.12.2012 rOAHHa 

Ha 6'bRrAPCKA ACOI./HAI./HR HA 1./HMEHTOBA TA HH/IYCTPHR 

OT'<eTHa croi1HocT Ha HeTeKy~"Te aKT"s": nocneasa~a oueHKa AMOPT"3aU"~ 

Ha 
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1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 
 

Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) е сдружение с нестопанска 
цел, регистрирано през месец юли 2002 година. Сдружението е организация за осъществяване 
на дейност в частна полза. Основните цели на сдружението са да защитава и подкрепя общите 
интереси на членовете на сдружението, да съдейства за постигането на възможно най-широкото 
използване на цимента във възможно най-много области и да развива такива технологии и 
методи на производство, които да допринасят в най-голяма степен за опазването на околната 
среда. 
 

1.1.Членове  и управление 
 

Редовни членове на сдружението  са следните три български дружества – производители 
на цимент: 

 
1. “ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД 
2. “ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД 
3. “ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ” АД 
 
Членовете взимат участие във всички дейности на сдружението, участват в работата на 

Общото събрание с право на глас, осъществяват контрол върху работата на сдружението и 
органите на управление, информира се за дейността на сдружението. Членове са задължени да 
заплащат членски внос, да спазват Устава и да работят за постигане на неговите цели, да работи 
за увеличаване на авторитета на сдружението. 

Мажоритарни акционери в дружествата - членове на БАЦИ са най-големите световни 
производители на цимент. “ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД е в състава на Italcementi Group, “ХОЛСИМ 
БЪЛГАРИЯ” АД е част от швейцарската група Holcim Group, собственик на “ЗЛАТНА 
ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД е гръцката компания Titan Cement.  

 
Сдружението може да приема и асоциирани членове - юридически лица, които отговарят на 
изискванията на чл.8 от Устава на БАЦИ. Асоциираните членове участват в работата на 
Общото събрание само с право на съвещателен глас.  
 

Управителният съвет на БАЦИ е в състав както следва: 
 

1. Александър Наков Чакмаков -  Председател на УС 
2. Тодор Дончев Костов       -   Член на УС 
3. Набил Пол Франсис.    -   Член на УС 

 
С решение на СГС от 07.05.2012 г. за председател на Сдружението е избран Александър Наков 
Чакмаков. До посочената дата Сдружението се е представлявало от Тодор Дончев Костов. 
Членовете на Управителният съвет на БАЦИ не получават възнаграждения. 

   
              

1.2. Резюме на дейността 
 

През 2012г. Българската асоциация на циментовата индустрия действаше в защита на  
интересите на членовете си. Продължи активното участие на представители на БАЦИ в 
Междуведомствената работна група за разработване и прилагане на Националния план за 
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разпределение на квоти за емисии на парникови газове съгласно директива 2003/87/ЕС за 
периода 2008-2012г.  

БАЦИ участва активно в дейността на работните групи и органите на управление на 
ЦЕМБЮРО. Като акт на признание за конструктивната роля на БАЦИ в ЦЕМБЮРО може да се 
приема избирането в средата на 2012г. на Председателя на БАЦИ г-н Александър Чакмаков за 
Вице-Президент на Комитета за взаимодействие на ЦЕМБЮРО.  

БАЦИ предприе редица  действия за намаляване неблагоприятното въздействие върху 
членовете му от продължилото и през 2012г. влошаване на икономическата среда за дейността 
на циментовата индустрия в резултат на влиянието на световната икономическа криза и в 
частност кризата в строителния сектор, при което потреблението на местен цимент в България 
през 2012г. намаля значително. 

Във връзка с това, в свои контакти с представители на компетентни държавни 
институции, БАЦИ продължи да изразява своите опасения за рисковете, на които се излага 
здравето на работещите в строителството при работа с неотговарящи на нормативните 
изисквания продукти, както и вижданията си относно необходимите действия, които следва да 
се предприемат  по отношение на преустановяване и недопускане на нарушения на 
действащите изисквания по съответните нормативни актове на България и ЕС. 

Сдружението извършва и  стопанска дейност. На основание сключените със своите 
членове Рамкови споразумения за предоставяне на услуги, сдружението предоставяше на 
последните в качеството им на клиенти периодично, както и при поискване и/или 
необходимост, предвидените в тях услуги 

 

 

2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 
 

2.1. База за изготвяне на финансовия отчет 
 

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на  
Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) 
при спазване на принципа на историческата цена. Сдружението представя сравнителна 
информация в този финансов отчет за една предходна година. Годишният  финансов отчет за 
2012г. е изготвен и при  спазване на   счетоводните принципи за текущо начисляване, 
действащо предприятие,  предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите, предимство 
на съдържанието пред формата,  запазване при възможност на счетоводната политика от 
предходния отчетен период, независимост между отделните отчетни периоди и стойностна 
връзка между начален и краен баланс. Текущото счетоводно отчитане се осъществява на 
основата на документална обоснованост на  стопанските операции, сделки и процеси. 

Счетоводната политика на сдружението е разработена в съответствие с принципите и  
изискванията на Закона за счетоводството и НСФОМСП, а по въпроси, за чието счетоводно 
третиране няма изрични разпоредби в НСФОМСП – с изискванията на Международните  
стандарти за финансово отчитане, доколкото те не са в противоречие с  нормативните актове на 
ЕС в областта на счетоводството. 

Счетоводната политика е била прилагана последователно за всички представени години, 
освен ако изрично не е упоменато друго. През текущата година за Сдружението не се е 
наложило да направи промени в счетоводната си политика. Сдружението води своите 
счетоводни регистри в български лев (BGN), който приема като негова отчетна валута за 
представяне. Всички данни във финансовия отчет за 2012 г. и сравнителната информация за 
2011 г. са  представени  в хиляди левове. 
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2.2.Сделки в чуждестранна валута 

 
Отчетна валута 
Отчетната  валута, в която са представени статиите във финансовия отчет на 

сдружението, е българският лев. От 01.07.1997 г. левът е фиксиран в съответствие със Закона на 
БНБ към германската марка в съотношение BGN 1: DEM 1, а с въвеждането на еврото като 
официална валута на Европейския съюз – към еврото в съотношение BGN 1.95583 : EUR 1. 

 
  Сделки и салда 

Сделките в чуждестранна валута при първоначалното им отчитане (с изключение на 
закупената и продадената валута) се представят в отчетната валута, като се прилага 
официалният курс на БНБ  за датата на сделката.   

Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута, 
се преоценяват на годишна база,  като се използва официалният курс на БНБ на последния 
работен ден от годината. 

Курсовите разлики, възникнали от уреждане на вземания и задължения във валута, както 
и от преоценка на валутни позиции в края на периода, се отчитат като текущи финансови 
приходи / разходи в отчета за приходите и разходите. 

 
 
 2.3. Дълготрайни материални активи 
 
Като дълготрайни материални активи се признават активи с дългосрочна употреба, 

които имат стойност при придобиването над 700 лв. Разходите за придобити активи под тази 
стойност, които по своята същност са дълготрайни, са отчетени като текущи разходи за периода 
на извършването им. Дълготрайните материални активи  първоначално са заведени по цена на 
придобиване, формирана от покупната им стойност и преките разходи по придобиването. 
Последващото им оценяване е по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и 
евентуални загуби от обезценка. 

Последващи разходи се прибавят към балансовата стойност на актива или се отчитат 
като отделен актив, само когато е вероятно сдружението да има икономическа изгода над тази 
от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. Разходи, 
свързани с увеличаване на бъдещата икономическа изгода, са такива разходи, които водят до 
удължаване на полезния срок на годност на актива или до  икономически по-изгодна промяна 
във функционалното предназначение на актива. 

При подмяна на разграничима част от дълготраен материален актив, подменената част се 
отписва, а извършеният разход за подмяната на частта се отчита като новопридобит актив. 
Разходите  за поддръжка и ремонт, свързани с използването на актива, се отчитат като текущи  
в отчета за приходите и разходите за периода, в  който са извършени. Амортизацията на 
дълготрайните материални активи  се определя с използването на линейния метод. Временно 
извадените от употреба активи не се амортизират. Амортизацията на дълготрайните активи се 
начислява от месеца, следващ месеца на въвеждането им в експлоатация. Сдружението е 
определило нулева остатъчна стойност на активите в употреба. 
 
            Срокът на полезно използване на  отделните активи и съответните амортизационни 
норми са определени както следва за следните групи активи: 
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Активи Годишна 
амортизационна 
норма (в %) 

▪ Компютърна техника 50 % 

▪ Автомобили 25 % 

▪ Офис обзавеждане  15 % 
 
 

2.4 Търговски вземания 
 
              Търговските вземания, които са без фиксиран падеж,  се признават първоначално по 
цена на придобиване. В баланса се посочват по  цена на придобиване, намалена с евентуална 
загуба от обезценка поради несъбираемост. Загуба от обезценка се  отчита в случай, че 
съществува обективно доказателство, че сдружението  няма да бъде в състояние да събере 
всички дължими  суми съгласно първоначалните условия по отношение на съответното вземане 
като: значителни финансови затруднения на длъжника, вероятност за обявяване в 
несъстоятелност и ликвидация, финансово преструктуриране  или невъзможност за изплащане 
на задължението (повече от 360  дни). Балансовата стойност на актива се намалява чрез 
използването на корективна сметка за обезценка,  а стойността на загубата се отразява в отчета 
за приходите и разходите  като разходи за обезценка. Сдружението е определило следните 
критерии за класифициране на вземанията като вземания, подлежащи на обезценка: 

 - непогасени вземания с период на възникване над една година, за които съществува 
висока степен на несигурност за инкасирането им;- обявяване на длъжника в несъстоятелност 
и/или ликвидация; 

- прекратяване на изпълнително производство без да е удовлетворено вземането. 

 
2.5. Парични средства 

 
Паричните средства включват паричните наличности (парични средства в брой и парични 

средства по разплащателни банкови сметки).  
      За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци: 

 паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са 
представени брутно, с включен ДДС (20%); 

 получените лихви по разплащателни сметки са представени в оперативната дейност;  
 

 
2.6. Приходи 

 
Приходите в сдружението се признават на база принципа за начисляване и до степента, 

до която стопанските изгоди се придобиват от сдружението и доколкото приходите могат 
надеждно да се измерят. 

Приходите от членски внос се признават на база начисляване. 
При предоставянето на услуги, приходите се признават, като се отчита етапа на 

завършеност на сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, 
както и разходите, извършени по сделката и разходите за приключването й. 

Приходите на сдружението се класифицират като стопанска или нестопанска дейност. 
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2.7. Разходи 

 
Разходите в сдружението се признават в момента на тяхното възникване и на база 

принципите на начисляване и съпоставимост. 
Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, 

през който договорите за които се отнасят, се изпълняват. 
Финансовите разходи се включват в отчета за приходите и разходите, когато възникнат, 

и се състоят от: лихвени разходи по лизинг, банкови такси, курсови разлики от валутни 
операции. 

Разходите се разпределят за стопанска и нестопанска дейност. Разпределяемите 
разходите се разпределят на база съотношение приходи от стопанска и от нестопанска дейност. 

 
 
2.8. Търговски задължения 

 

 Търговските и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните 
фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще 
бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.    
 
 

2.9. Отсрочени данъци върху дохода 
 
Отсрочените данъци върху печалбата се определят чрез прилагане на балансовия 

пасивен метод за всички временни разлики към датата на финансовия отчет, които съществуват 
между балансовите стойности и данъчните основи  на отделните активи и пасиви 
Пасиви по отсрочени данъци се признават за всички облагаеми данъчни временни разлики. 
Активи по отсрочени данъци се признават  само за намаляеми данъчни временни разлики, 
доколкото  е вероятно тяхното възстановяване при наличието на облагаема печалба през 
следващи години. Активите и пасивите по отсрочени данъци се оценяват на база данъчните 
ставки, които се очаква да се прилагат за периода, през който активите ще се реализират, а 
пасивите ще се уредят.  
 

 
2.10. Доходи на наети лица 

 
              Трудовите и осигурителни отношения с  персонала  се основават на разпоредбите на 
Кодекса на труда и на  действащото осигурително законодателство. Размерите на 
осигурителните вноски се определят съгласно действащото законодателство.               
Краткосрочните възнаграждения на персонала под формата на заплати се признават като разход 
в отчета за приходите и разходите в периода, в който е положен трудът за тях или са изпълнени 
изискванията за тяхното получаване, и като текущо задължение (след приспадане на всички 
платени вече суми и полагащи се удръжки) в размер на недисконтираната им сума. Дължимите  
вноски за социалното и здравно осигуряване се признават като текущ разход и задължение в 
недисконтиран размер в периода на начисляване на съответните доходи, с които  са свързани. 
За неизползвани платени (компенсируеми) отпуски към датата на финансовия отчет се 
начислява задължение, което се оценява по сумата, която се очаква да бъде изплатена като 
резултат от неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се включват приблизителната 
преценка за разходите за самите възнаграждения и разходите за осигурителни вноски, които 
работодателят дължи върху тези суми. Финансовите отношения с работниците и служителите в 
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дружеството се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на разпоредбите на 
действащото осигурително законодателство.  

Съгласно Кодекса на труда работодателят е задължен да изплаща на персонала при 
настъпване на пенсионна възраст обезщетение, което в зависимост от трудовия стаж в 
предприятието може да варира между 2 и 6 брутни работни заплати към датата на прекратяване 
на трудовото правоотношение. 

Към датата на настоящият годишен финансов отчет, ръководството на дружеството е 
преценило, че  размера на задължението не е съществен за изготвянето на дългосрочна 
провизия при пенсиониране от сертифицирани актюери.  

 
                 

2.11. Лизингови договори 
 

Лизинговите договори, при които значителна част от рисковете и изгодите, произтичащи 
от собствеността върху активите,  се прехвърлят на лизингополучателя, се класифицират като 
финансов лизинг. Дълготрайни материални активи, придобити в условията на финансов лизинг, 
се  признават първоначално  в баланса на лизингополучателя по по-ниската от стойността на 
минималните лизингови плащания и справедливата стойност на наетия актив. Отразява се 
задължение  към лизингодателя в размер на общата сума на наемните вноски през срока на 
лизинга. Лихвите за целия срок на лизинга се признават първоначално в баланса като финансов 
разход за бъдещи периоди в размер на разликата между първоначалната оценка на лизинговия 
актив и задължението по лизинга. Придобитите  в условията на финансов лизинг активи се 
амортизират на база полезен срок на използване на съответния актив.  

Лизинговите плащания съдържат в определено съотношение финансовия разход (лихва) 
и полагаща се част от лизинговото задължение (главница). Разходите за лихви, свързани с 
лизинговия  актив, се признават в отчета за приходите и разходите  през периода на лизинговия 
договор, чрез прилагане на метода на ефективният лихвен процент. 
 
 

2.12. Значими счетоводни приблизителни оценки и преценки - предположения с 
висока несигурност. Преценки от определящо значение при прилагане счетоводната 
политика на дружеството 
 
                Приблизителните оценки и преценки са базирани на натрупан опит и други фактори, 
включително очаквания за бъдещи събития при наличните обстоятелства. Достоверността на 
приблизителните оценки и преценки се преразглежда редовно. 

Сдружението извършва приблизителни оценки и преценки за целите на счетоводното 
отчитане и оповестяване по отношение на бъдещи периоди, които могат да се различават от 
фактическите . 

 
 Обезценки на вземания 
 
Приблизителната оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми вземания се прави в 

края на всяка финансова година. Вземанията, при които са констатирани трудности при тяхното 
събиране в период над една година   подлежат на текущ анализ за определяне на частта от тях, 
която е реално събираема, а останалата част до номинала на вземането последователно се 
признава в отчета за приходите и разходите  като загуба от обезценка. 

Всички съмнителни вземания, които не са събрани в продължение на повече от две 
години се третират като несъбираеми и се обезценяват изцяло, доколкото ръководството 
преценява, че съществува висока несигурност за тяхното събиране в бъдеще.  
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3. Приходи от нестопанска дейност 
в хил. лв.            31.12.2012г.             31.12.2011г. 

 
Членски внос           36                 36 

 
4. Приходи от стопанска дейност 

 в хил. лв.           31.12.2012г.             31.12.2011г 
 
       Услуги      225    263  

  
5. Разпределяеми разходи 

 
     На база съотношение общо приходи спрямо приходи от стопанска дейност и спрямо 

приходи от нестопанска дейност се определя съотношението на разпределяемите разходи в 
проценти. Услугите предоставени от Европейската Циментова Асоциация ЦЕМБЮРО 
(CEMBUREAU), на която БАЦИ е член, са отчетени като разходи за стопанска дейност, всички 
останали разходи са отчетени като разпределяеми разходи. Съотношението стопанска и 
нестопанска дейност е следното: 
 
 

      2012г.   2011г. 
За стопанска дейност                                    86,21%  87,96% 
За нестопанска дейност              13,79%  12,04% 

 
 

Получените услуги от страна на ЦЕМБЮРО  са както следва: 
 

              2012г.  2011г. 
  в хил. лв             105    143 

 
 

6. Разходи за стопанска дейност 
                    

Разпределението на  разходите за стопанска дейност по икономически елементи е 
следното: 

      2012г.   2011г. 
в хил. лв 
- материали           3       3 
- външни услуги                 163   198 

     в т.ч.  – ЦЕМБЮРО, ОС            107   143 
    -  наем офис                  19     21 
   -   правни услуги             7       4 
   -   одит        5          5 
   -   други                                       4       1 
   - за счетоводни услуги    21     24   

-  за възнаграждения и осигуровки     62     61  
-  амортизации         5     10 
-  други ( командировки)        7       4 
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Общо разходи      240   276 
 
 

7. Разходи за нестопанска дейност 
 

Разпределението на  разходите за нестопанска дейност по икономически елементи е 
следното: 

      2012г.   2011г. 
в хил. лв 
- материали         1     0 
- външни услуги        9                7 
- за възнаграждения и осигуровки   10     8 
-    амортизации       1                                 2 
-    други ( командировки)      1     1 
Общо разходи     22   18 
 

 В отчета за приходите и разходите, разходите за нестопанска дейност са посочени като 
Административни разходи. 

  
 
 8. Финансови разходи 
 в хил. лв     2012г.   2011г. 
 
Финансови разходи         0     1 

 
 

9. Резултат от дейността 
 

За 2012г.  резултатът от стопанска дейност е загуба  в размер на 15 х.лв. 
 
За 2012г. резултатът от нестопанска дейност е увеличение в размер на 14 х.лв. 

 
  

10. Дълготрайни материални активи 
 

Дълготрайниие материални активи са представени в самостоятелно приложение. 
 

Те са с балансова стойност към 31.12.2012г.        9 х.лв.   
             към 31.12.2011г.   14 х.лв. 

 
Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни материални активи, които 

се ползват в дейността на дружеството  към 31.12.2012г.  са 63 х.лв.   
 
 
11. Търговски и други вземания 
в хил. лв         2012г.          2011г. 
 
Вземания от клиенти                    4                              4 
Други            6   6 
В т.ч. 



БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЦИМЕНТОВАТА ИНДУСТРИЯ       
  ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2012Г.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Вземания по липси ( кражба)       3   3 
В т.ч.(разчети по гаранции наем)       2   2 
                
Предплатени разходи за бъдещи периоди                  
 Застраховки автомобил        1   1 
 
 
12. Парични средства 

 в хил. лв         2012г.                  2011г. 
 
Парични средства на каса                        3                3  
Парични средства по разплащателни  
 сметки                       38                          40           

 Общо:                        41              43 
 

Наличните към 31 декември парични средства са налични в каса и по сметки на 
дружеството в Корпоративна търговска банка АД.  

 
13. Провизии 
в хил. лв           2012г.         2011г. 
Начисления за отпуски            3     3   

Задължения по неизползвани отпуски са начислени на Владимир Старирадев- главен 
секретар, за 2009г. 8 дни и на Йото Василев администратор, за 2009г. 11 дни. Начислени са и 
задължения по осигурителни вноски върху сумите. Върху сумите за неизползван отпуск и 
осигуровки е начислен актив по отсрочен данък в размер на 256,36 лв. 

 
14. Текущи задължения 
в хил. лв           2012г.         2011г. 
Задължения към финансови предприятия                  0    6 

Задължения към доставчици        1   0 

Задължението към Райфайзен Лизинг България ООД по финансов лизинг за лек 
автомобил е погасено и автомобила е собственост на Сдружението от м.октомври 2012г.. 

 
 15. Управление на финансовия риск 
 

В хода на обичайната си стопанска дейност сдружението може да бъде изложено на 
различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден 
риск. 
  

Валутен риск 
 Сдружението не е изложено на значителен валутен риск, защото изцяло неговите 
операции и сделки  са в български лева и/ или евро. 
 

Кредитен риск  








