
2015 

СПИАиАД 

ГОАишен финансов отчет 
(неканеОЛИАиран) 

" dpdgroup 



пиди в цифри 

949 ДУШИ 
персонал 

20 милиона 

пратки 

100% 
покритие на 

страната 

Финансови показатели 

2011 2012 2013 

Прихо,qи 47567 54377 65733 

Оперативни разхо,qи 39307 43730 52429 

EBITDA 8260 10647 13304 

Нетна печалба 5476 7482 8641 

Активи 20593 26392 з6340 

Лихвен ДЪJIГ 4302 6 ООО 10140 

Собствен капитал 7306 9312 13536 

Капиталови разходи 4289 5551 9821 

Дивидент на акция з,69 2,98 1,00 

Ключови показатели 

2013 

Възвръщаемост на СК 76% 

Възвръщаемост на инвестирания капитал 45% 

EBITDA Маржин 20% 

Пасиви I AJ<тиви 0,63 

23,2 млн. ЛВ. 

изплатени 

АИВИАенти за 

5 ГОАИНИ 

~ 

310 
офиса 

.d::'"' ~ 
uo (:J' 

820 
автомобила 

(Всички суми са в ХИЛЯАИ лева) 

2014 2015 

76751 87390 

62880 69012 

13 871 18378 

9252 12033 

70017 77 340 

17778 20105 

з8795 45226 

34615 11643 

1,00 1,05 

2014 2015 

35% 29% 

23% 20% 

18% 21% 

0,42 0,40 

208 МЛН. лв. 

пазарна 

капитализация 

30% 
пазарен Аял 

124% 
увеличение на 

ПРИХОАите за 

5 ГОАИНИ 



ИЗЯВl1е ИЯ, свързани с бъдещи развития
 

Този доклад включва изявления и прогнози, свързани с бъдещето като: "вярвам", 

"предвиждам", "очаквам", "оценявам", "предполагам", "целя", "планувам" и други. Такъв тип 
изказвания са пряко зависими от редица рискове и неясноти, които могат не само да 

повлияят, но и да причинят изменения и разлики между действителните постижения на 

компанията, и настоящите ни очаквания и прогнози. 

Молим да се вземат под внимание всички рискове и ограничения, които биха рефлеh"ТИРали 

върху резултатите на Спиди АД, и да не се разчита прекомерно на точностга в прогнозите, 

които се съдържат в това изявление. 

Не поемаме задължение да аюуализираме това изявление въз основа на събития, 

обстоятелства, промени в очакванията или непредвидени феномени след датата на 

гореспоменатото изявление. 
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ГОАИ ен AOKllaA за дейността
 

Формулиране 

на 

дългОСРQчни 

цели и 

непрекъснато 

развитие на 

услуги и 

дейНОCПlи 

1. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ И РА3ВИТИЕ НА КОМПАНИЯТАПРЕ3 ГОДИНАТА 

А. Бизнес модел и crpатегия 

Основна стратегия на дружеството е да предлага е гъвкави куриерски и логистични услуги на 

корпоративни клиенти. Това определя и вида на преобладаващата част от превозваните 

товари средни и големи пратки. Извършва се и доставка на малки куриерски пратки писма и 

документи, които в основната си част доrrьлват микса от дейности за посрещане на 

клиентското търсене. Потенциалът за висок растеж се определя както от общата 

икономическа активност, така и от предлагането на икономическо най-изгодното 

логистично решение на клиентите, в сравнение сдрyrиlетранспортни алтернативи. 

Дългосрочните цели на компанията са предоставяне на качествена услуга, гъвкави решения и 

конкурента цена за предлаганото качество. В тази връзка се прилагат програми за 

квалификация и мотивация на персонала и оптимизиране на работните процеси. 

Непрекъснато се развива информационната инфраструктура и разработването и 

въвеждането на нови софтуерни решения, с които да се повиши удобството при ползването на 

услугата. 

През последните години се развива активно и гамата от предлагани услуги, с които се 

разшири кръгът на потенциалните клиенти. Предложени бяха услуги насочени към 

обслужване на индивидуални клиенти и клиенти с по-голям обем на пратките. 

През есента на 2013 г. беше анонсирана услугата "Pallet Опе", която беше изключително добре 

приета от клиентите и през следващите две години е със значителен принос за растежа на 

компанията. С цел подобряването обслужването на индивидуалните клиенти и бурното 

развитие на електронната търговия беше стартираната програмата "Speedy Parcel Shop", 
която позволи в кратки срокове и с ниски инвестиции да се увеличи над три пъти мрежата от 

офиси на компанията. В тази насока е и Иhlегрирането на платформите за доставки с 

интернет търговци, което също е удобство за клиентите и прави Спиди АД предпочитан 

партньор. 

Освен активната работа по развиването на логистичната мрежа и капацитета в страната, в 

края на 2014 г. СпидиАД реализираплановетеси за експанзияв Румъниячрез придобиването 

наДПД СА, Румъния. По този начин, компаниятаполучи достъп до значителнопо-големияи 

динамиченпазар в съседна страна. Членствотов Ef: и общата граница дава възможност да се 

обединят логистичните мрежн на двете страни. ДПД СА, Румъния, заедно с Геопост България 

ЕООД са членове на международната мрежа на ДПД, което даде на Спиди АД възможност да 

получи по-добри условия при извършването на международнитедоставки. 

Всични 'уми са в ХИЛЯДИ лева 

13598 

10071 

7470 

6080 

БРОЙ 
I . 

ПРАТКИ 

През 2015 г. значителеннапредъкбеше постигнатпо отношениереализациятана идеятаза 

интегриранена куриерскияпазар на регионалнониво. Предложенатауслуга Express Balkans 
предлага на клиентите доставки за/от България, Румъния и Гърция таксувани на същата 

тарифа като експресните пратки на територията на България. Услугата е насочена предимно 

към бизнес клиенти, които имат желание да разширят своя бизнес или вече оперират на 



Динамичен u 
коnкуренntен 

пазаре 

nоmеnцuал u 
nредuзвuxаme 

летво към 

участниците. 

съседните пазари. Стартиралата по-рано услуга до Румъния доведе до значително 

увеличаване на трафика между двете страни, като очакванията са сходни резултати и по 

отношение на Гърция. Доставките на територията на Гърция се осъществяват чрез местен 

оператор, с който Спиди АД имаустановени партньорски отношения. 

В. Пазарна и регулаторна среда 

Пощенските УС.iтуги са силно обвързани с общото състояние на икономиката. След 2009 г., 

бавното развитие на страната се отрази и на общата динамика на местния пазар, като за 

периода 2009 2013 г. реализираният ръст на приходите е общо 14%. Като по-динамичен 

сегмент се откроява неуниверсалната пощенска услуга (НПУ), в която се включват и 

куриерските услуги, където е реализиран 25% кумулативен ръст за същия период. В среда на 

нисък ръст на икономиката и силна конкуренция, икономическите субекти търсят 

възможности за оптимизация на разходите. Все повече компании намират резерви в 

аутсорсването на логистиката към куриерските компании и това е сред основните фактори, 

които захранват ръста на пазара. След 2013 г. нов импулс на пазара даде бързото навлизане на 

интернет търговците. През 2014 г. приходите от пощенските услуги надхвърлят 300 млн. лв., 

увеличение от 17% или повече от кумулативния ръст за предходните 5 г. Прекъсва се и 

тенденцията от предходните години на намаляване на броя пратки, което се дължи на 

увеличението на тежестта на индивидуалните клиенти и интернет търговията. Последното 

доведе и до значително преструктуриране на клиентската база, като дела на индивидуалните 

клиенти в НПУ нарасна от 5% през 2012 г. на 16% през 2014 г. 

Пазар на пощенски услуги в страната 

2012 2013 2014 

Пазар на пощенсЮlУc.лyn!, млн. ЛВ. 245 258 301 

УПУ, млн. ЛВ. 49 49 245 

НПУ, l'ilЛн. лв. 196 209 56 

Пазарендял на "СПИДИ"АД 21,2% 24,3% 24,0% 

Пазарен дял на "СПИДИ" АД от НПУ 27% 30,0% 29,5% 

ИзmОЧНUf\: Кuмисия ЗD Рl!:гулuране на L"Ъо6щепuлmа 

Общият брой на регистрирани оператори е сравнително голям, но през 2014 г. реално 56 
компании предоставят НПУ. От тях, най-големите 5 оператора формират 67% от приходите. 

Лидер на пазара на куриерски услуги е "СПИДИ 
Ц 

АД с 29,5% пазарен дял при НПУ и 24% от 

целия пощенски пазар. Дружеството има предимството да работи на най-големия и най

бързоразвиващия се сегмент от пощенските услуги, като реализираният ръст на приходите 

изпреварва ръста на пазара като цяло, в резултат на което пазарният й дял непрекъснато се 

увеличава. Основният конкурент на "СПИДИ" АД е "Еконт Експрес" ООД, който има пазарен 

дял близък до този на емитента, макар че двете фирми следват различни стратегии на 

раЗВИТТilе Спиди АД има силни позиции при корпоративните клиенти и комплексни и големи 

пратки, Еконт Експрес ООД е фокусиран върл")' малките пратки, съответно индивидуални 

клиенти и малки и средни фирми, разполага с по-широка клонова мрежа, а през последните 

години инвестира и в развиването на универсална пощенска услуга. Развитието на клоновата 

мрежа на Спиди АД и увеличението на електронната търговия заси.lIИ пряката конкуренция 

между двете компании в тази ниша. Значително по-малки, на пазара работят и други фИРiVIи, 

специализирани в големите пратки и също се явяват важни конкуренти на Спиди АД, такива 

като Интерлогистика, Лео Експрес, Транспрес и други. 

Въпреки наличието на регистрационен режим и специализиран регулатор, ceГiVIeHТЪT на 

НПУ е сравнително отворен и с ниски бариери за започване на бизнеса. Ролята на регулатора 

е насочена към установяването на стандарти и гарантирането на минимално качество на 

услугата, което е в полза на пазара и компаниите с дългосрочна и стратегическа визия за 

бизнеса. През последната година не са настъпили промени в регулативната рамка, които да 

имат съществен ефект върху пазарната среда. 

С. Предлагани услуги 

Спиди АД продължава да е силно фокусирано върху основната си дейност - предлагане на 

куриерски услуги, която формира 93% от приходите на компанията през 2015 г. 

Конкурентните предимства са в микса от основни услуги, който включва ИЗЮlючително 

широка гама от градски доставки, национални експресни и икономични пратки, услуги по 

превозването на големи пакети и палети, с гарантирано качеството при изпълнението им и 

конкурентни цени. Със значителен принос и влияние са и допълнителните услуги с добавена 

стойност, чието портфолио Спиди непрекъснато разширява. Допълнителни услуги като 
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Фокус върху 

ключов 

сег,.иентu 

nавлuзйнев 

новuнuшuс 

поmен"Цu(l/I. 

"Отвори преди да г.латиш" и "Тествай преди платиш", доставка до етаж на тежки пратки с 
допълнителен ресурс и др. са от особено важност и значение за клиентите от сферата на 

онлайн 'IЪрговията, каh'ТО и за техните получатели икономически активни крайни 

потребители, чието включване в портфолиото от услуги на Спиди доведе до значителен 

положителен ефект. 

Лансираната в края на 2014 г. от Спиди нова услуга за пазара в България за куриерски 

доставки от/до България до/от Румъния и Гърция с параметрите на ценовата тарифа на 

доставки на територията на България, доби популярност, която се отрази в чувствително 

нарастване на прихода от пратки между трите държави. С тези си услуги Спиди направи 

сериозна С'IЪпка към обединяване на балканския пазар и предостави както на своите клиенrn, 

така и на потенциалните такива в лицето на бизнеса сериозна възможност и предпоставка за 

развитие на икономическите връзки между трите държави. Тази полиrnка намери 

продължение в проекта по разработване на услуга за доставка на палетни пратки от България 

до цялата територия на Румъния и обратно, чийто старт бе в рамките на 2015 г. Това беше 

поредната стъпка, която crnlVryлира българския и румънския бизнес да увеличава 

присъствието си в съседната държава и взаимодействието помежду си. 

През изминалата година по традиция продължи да бъде силен акцента и върху 

международните услуги, представени приоритетно от сухопътни доставки на пакети до и от 

европейските държави. Партньорството с една от най-развитите сухопътни мрежи за 

европейски доставки тази на DPD, дава възможност за постоянни темпове на възходящо 

развиrnе на тези услуги. 

През 2015 г. Спиди АД отчита 11,7% дял на международните услуги в неконсолидираните 

приходи от куриерски услуги. 

Всички суro.",и са в ХИЛЯАИ лева 

18378 

13304 

10647 
8260 

I • EBIТDA 

Силните позиции на Спиди АД продължават да са при корпоративните к'ТfИенти, като 

компанията продължава да следва тригодишните си планове да адресира интензивно и 

физическите лица икономически активни крайни потребители като им предложи подходящ 

пакет от основни и допълнителни услуги, които да отговорят на нарастващите им 

потребности от сигурни и качествени куриерски услуги. Първите стъпки в тази посока бяха 

предприети през 2013 г. със cтaprnpaнeтo на един от важните проекrn на Спиди по 

разширяване на J'v1режата от офиси на компанията и представянето на нова услуга, чиито 

характеристики са насочени да удовлетворят очакванията на крайните потребители. В края 

на 2015 г. офисната мрежа на Спиди наброява вече 310 обекта, в които с постоянни темпове 

нараства предлагането и използването на пощенската услуга 3-5-8 с параметри, които 

покриват изискванията на крайните потребители и малкия бизнес за удобство, бързина, 

качество и оптимални ценови характеристики. 

Експресната куриерска услуга на територията на страната продължава да има значителна 

тежест при формиране на приходите, но със стабилни темпове продължават да се развиват и 

палетните доставки, международните пратки и икономичните куриерски услуги, като 

реализират значителен принос към увеличението на приходите през 2015 г. 

в допълнение към основната дейност, Дружеството продължава да предлага и съпътстващите 

услуги като наложен платеж, обратна разписка и обратни документи, фиксиран час на 

доставка, опаковка на пратките, магазинаж и др. 
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в последните години се отбелязва тенденция клиентите да използват все повече 

допълнителни услуги към основния пакет като през 2015 г. продължава да се отчита 

нарастване на дела на допълнителните услуги наложен платеж, опаковка на пратките, 

застраховки. 

Използването от страна на потребителите на пакета от "онлайн услуги" на Спиди АД 

отбе.лязва трайна тенденция на увеличение. Вече над 80% от пратките се обработват в онлайн 

платформата на Спиди на корпоративния уеб сайт при напълно автоматизиран процес и 

минимална вероятност от грешки. Все по-голямо приложение в съвместния бизнес с онлайн 

търговците намират и разработените интеграции в стандартните онлайн платформи, както и 

готовите разработки за персонализирани ИRтеграции. През 2015 г. бяха разработени и 

представени към клиентите допълнителни интеграции с нови платформи за онлайн 

търговия, както и бяха усъвършенствани и развити съществувашите модули. 

Очакванията на дружеството въвеждането на новите продукти за румънския и гръцкия пазар, 

както и тези, които са фокусирани върху крайните потребители и малку,я бизнес, да окажат 

значително влияние върху приходите в следващите няколко години, вече се оправдават. 

D. к,'Iиентскабаза 

Един от приоритетите на Спиди АД продължава да бъде обслужването на най-големия
 

сегмент на пазара, корпоративните клиенти, които формират 88% от приходите на
 

компанията. Секторите, в които работят основната част от клиентите на дружеството най


общо могат да се разделят на две групи:
 

- В2С (Ъusiпеss-tо-сustоmегs) контрагентът обслужва сравнително голям брой или
 

географски разпръснати крайни клиенти. Такива са компаниите за потребителски стоки,
 

онлайн магазините, фирмите за каталожна търговия, мобилните оператори.
 

- В2В (Ъusiпеss-tо-Ьusiпеss) доставка между юридически лица. В допълнение емитентът
 

извършва и вътрешната логистика между различните звена и складове на компаниите, както 

и кореспонденцията междутях. 

На територията на България Спиди АД обслужва вече 1,1 млн. клиента от всички сектори на 

икономиката, както и частни лица. от тях над 20 ооо клиенти ползватрегулярноуслугите на 

СпидиАД и ДПД Румъния на база сключенидългосрочнидоговори, които са индикаторза 

стабилни и дългосрочнитърговски взаимоотношенияи диверсифициранаклиентска база. 

Най-значителни клиенти на компанията са фирми от сектора на търговията и услугите 

телекомуникации,онлайнмагазини,застрахователи.По-малкозначениеса индустриалните 

компании. Разполагайки с широка клиентска база, приходите на Спиди АД са силно 

диверсифицирани и няма зависимост от един клиент или група клиенти. Най-големите 

клиенти генериратмежду2,5 и з% от приходите. 

ВСИ'-1КИ суми са в хиляди l1ееа 

87390 

76751 

65733 

54377 
47567 

ПРИХОДИ,., ... 

През 2015 г. business-to-business услугите продължават да имат важно място в микса от 

предоставяните УС.i1угИ, но с бума на електронната търговия през последната година започна 

да се променя и профv.ла на клиентите. Business-to-customer услугите заемат все по-голяма 

тежест в микса и за 2015 г. представляват 60% от микса В2В и В2с. Тежестта на крайните 

клиенти икономически активните физически лица значително нарасна през 2014 г. и 2015 г. 

и се очаква тази тенденция да продължя. 
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Е.Ме~ародниоперации 

С нарастването на значението на международната дейност на компанията, в началото на 2015 
г. създаден отдел, чийто основни задачи са свързани с: 

- поддържането на постоянна двустранна комуникация с всички партньори по 

международни доставки; 

- предоставяне на информация за услути, особености и условия по международни пратки към 

всички заинтересовани страни; 

- извършване на клиентско обслужване по БЪЗНИКНали въпроси и казуси относно 

международни доставки; 

- регистриране, разглел'(Дане и приключване на постъпили реКЛ&'\>laЦИI'I и препоръки от 

страна на клиенти, свързани с международни куриерски и па.т!етни услути. 

Към настоящия момент екипа на отдел Международни операции се състои от 10 човека. За 

2015 г. КОНh'Ретните измерими цели на отдел Международни операции са: 

1. Увеличаване на пазарния дял на Спиди в международните доставки до/от Европа с услуги 

DPD 
2. Разработване на нов продукт EXPRESS BA..LКANS експресни доставки на Балканите на 

единна тарифа 

3. Внедряване на решение за доставка на палетни пратки до / от Европа и член на мрежата на 

Pal1etways. 

Делът на международните куриерски пратки е 2.54% от общия брой куриерски пратки на 

Спиди АД за 2015 Г., същият е и делът на международните палетни доставки в общия брой 

палетни пратки за компанията за 2015 г. (2.55%). 

Делът в приходите по меЖДУriародни куриерски пратки спрямо общите при.,'Соди на Спиди АД 

за 2015 г. е 12.27%, а делът в приходите по международни палетни доставки в общия дял 

приходи по палети на фирмата е около 2.00%. 

F. Логистичнамрежа 

СпидиАД разполагас изцяло изграденалогистичнаl'i1режа, с 6 регионални разпределителни 

це:нтъра София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна и Велико Търново, която осигурява 

100% покритие на територията на България, както и доставки до цяла Европа. Благодарение 

на ежедневните си международни линии, компанията предлага 24-часова доставка до 

Румъния и Гърция. 

През 2015 г. оперативен отдел обработи 13,6 милиона пратки на неконсолидирана база и 20,1 
милиона на консолидирана, бележейки ръст съответно от 14,5% и 60%, спрямо предходната 

ГОДЮ:Ia. 

Разширяване на складовото пространство 

И през 2015 г. Спиди АД продължи да разширява и модернизира складовото си стопанство, за 

да се справи с нарастващия брой пратки, без да се наруши качеството на предлаганите услути. 

В Стара Загора беше изграден новият склад на компанията с разгърната площ от 4300 КВ.М. 

(откриванетобеше в началотона 2016 г.) Складът бе изграден по специален проект, така че да 

отговаря на специфичните нужди на компанията. Разпределителният център в град Пловдив 

бе разширен, а поточнаталиния за обработка на пратки сменена с последно поколение ,,}'Мна" 

линия. Продължи и разширяването на складовата площ в Северен централен регион. В края 

на 2015 г. там заработи новият склад в град ПЛевен с площ от 560 КВ.М. 
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Офисна мрежа 

За да бъде по-близо до своите клиенти, Спиди е в непрекъснат процес по разширяване на 

мрежата си от офиси за обслужване на клиенти. Компанията разполага с общо 310 точки, 

разположени на удобни и комуникативни локации в цялата страна. Интересът за 

партньорствосъс Спиди по програматаSpeedy Parcel Shop се запаси и през тази година бяха 

отворени нови 50 SPS точки. Така общият брой на партньорски офиси достигна 200. 

Автопарк 

Като водеща куриерскакомпания,Спиди АД гарантирана своите клиенти бързи, надежди и 
качествени доставки на пратки и палети в цялата страна. За целта, компанията използва 

собствени превози средства, с които да обезпечи оперативната си дейност. Автопаркът е 
съставен от разнообразни лекотоварни и товарни МПС-та, а амортизираните превозни 

средства ежегодно се подменятс нови и модерни такива. Към декември 2015 г. компанията 

разполага с 820 лекотоварни и товарни автомобила, както и 18 електрически вана, 

използваниза доставки в центра.,'Iнитеградски части на големите градове. През 2015 г. бяха 

закупени147 нови автомобила, 65 от които са използвани за подмяна на амортизирани МПС
та. 

Куриери-партнъори 

През 2013 г. Спиди стартира програмата Куриери партньори, която целеше да даде 

възможностна най-добритеи амбициозникуриерида създадат своя собствена фИРiVIa и да 

сключат договор за партньорство със Спиди. ПрограiVIата бе приета с голям интерес и 

ентусиазъмот страна на служителитена Спиди и през 2015 г. куриерите-партньориса вече 

460. 

Контролнисистеl\fИ 

СпидиАД разполагас действащаERP система за контрол на представянето на служителите си 

на седмична, месечна, тримесечна и годишна база. И през 2015 г. продължихмеда следим 

качеството на процесите и постигнатите финансови резултати на база поставените 

ключовите индикатори за всички нива от компанията. Постигнатото качество за целия 

оперативенпроцесе 98,6% и е над приетия стандарт за качество на компанията. 

G. Информационни системи 

През изминалата 2015 г. усилията в разютгието и усъвършенстванетона информационните 

среда на Спиди, бяха основно съсредоточенив успешнотозавършванена проект "Въвеждане 

на иновативен процес за организация и управление на логистични услуги и доставка на 

технологична инфраструктураи терминали за осигуряване на достъп до платформата на 

служителите, партньорите и клиентите на "Спиди" АД", спечелен по ОП 

"Конкурентоспособност"по процедура"Внедряванена иновациив предприятията",с грант 2 

iVillH. лв. Този, стратегически за компанията, проект ни позволи да иновираме и надградим 

съществуващите информационни системи и мрежова инфраструктура. Очакваните ефекти 

от внедрената иновация са в посока по-ефективно използване на производствените 

капацитети, по-бърза възвращаемост на инвестициите и повишаване на 

конкурентоспособността, чрез предлагане на нов тип услуги, подходящи за различни целеви 

групи. 

Друтите по-значими ИТ проекти и задачи през 2015 г. могатда бъдат обобщени,както следва: 

- Внедряване на нов корпоративен сайт на Спиди АД; 
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- Интеграция с информационната система на гръцките партньори SpeedRx Greece; 
- Интеграция с още платформи на онлайн магазини. Във връзка с все по-широкото 

използване на онлайн магазините, беше въведен интегриран куриерски модул за доставки в 

някои от най-разпространените платформи, използвани от интернет търговците. Всяка една 

платформа съдържа специален модул за доставки, чрез който се постига оптимизация на 

процесите по обработка и подготовка на пратките за транспортиране. Модулът за интеграция 

на Спиди в посочените платформи покрива пълната функционалност за работа с пратки; 

- Въвеждане на картови разплащания в офисите; 

-Внедряване на система за планиране и по-ефективно използване на транспортните 

капацитети; 

- Въвеждане на различни видове лимити с цел управление на натоварването както при 

вземане така и при разнос на пратките; 

- Внедряване на средства за разпределение на натоварването и мрежовия трафик (Load
 
Balancing);
 
- Стартиране на проект за внедряване на ВI (Business Intelligent) решение подпомагашо
 

взиманетона по-информирании по-сигурниуправленскирешения;
 

Усъвършенстването на информационната среда е свързано с множество текущи проекти,
 

които ще продължат и ще се увеличат и през 2016 г. Целта е непрекъснато да иновираме
 

информационнотообслужване,зада отговоримна нарастващитеочакваниятана настоящии
 

потенциалниклиенти и потребители.
 

Н.Управлениенаперсонала 

Управлениетона персоналае сред основнитеприоритетив дейносттана компанията.Целта е 

да се повишава квалификацията и мотивацията на персонала и съответно неговата 

производителност '-iрез обучение, стимулиране на добри-те практики, възнаграждения 

обвързанис постигнатитерезултатии перспективизадълrосрочноразвитиев компанията. 

Всички новопостъпили служители на оперативни позиции минават през задължително 

обучение. През изминалата 2015 г. 68 CJIy"AillТеля преминаха обучение за развитие на 

различни уменията и компетенции, като основните участници в тези обучения бяха 

служители от "Оперативен отдел". В допълнение компанията обучи 19 мотокаристи, 4-ма 

човека преминаха ь.'урсове по английски език, а служители от ИТ отдела посещаваха 

различни семинари, свързани директно с тяхната област на работа. Ежегодно компаНF..ята 

финансира обучение по магистърски програма и други специализирани курсове с цел 

повишаване на квалификацията на служителите. 

С цел засилване мотивацията на служителите и тяхната удовлетвореност от работата е 

разработена програма "Отличниците". За оперативен отдел мотивационната програма е 

както на месечна база ("Куриер на месеца"), така и на годишна база( "Куриер на годината"), в 

която участват всички служители на длъжност "Шофьор-ь.)'риер". В отдел "Продажби и 

маркетинг", в мотивационната програма участват търговците и регионалните мениджъри. 

Оценката се базира на обективни показатели за тяхното представяне, свързани с 

приоритетите и фокуса на компанията, като оценяването е на тримесечна база. 

Изготвен и одобрен бюджет, както и награден фонд, който се състои от 10 награди, 3 от които 

големи. Награждаването на служителите не е са.i\Ю материално, но и чрез граlVIОТИ и лич:ни 

поздравления отправени от мениджмънта. Победителите, също така, биват представяни във 

вътрешния бюлетин на компанията чрез снимки и интервюта. С тази практика се изпраща 

послание до всички служители, че добрите резултати се забелязват, оценяват и награждават. 

Целтта на l\iOтивационните програми, е да създаде у служителите си лична ангажираност и 

приобщаване на служителите - да може всеки един от тях да се идентифицира с политиката, 
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философията и идеите на Спиди. Програмите добиха популярност и действат стимулиращо 

на индивидуалния подход на всеки един служител към ежедневните си задължения. Видим е 

стремежът към постигането на по-високи резултати и подобряване на представянето, 

подтикнати от знанието, че техните резултати се наблюдават и оценяват. 

и през предстоящата 2016 Г., Спиди си поставя за цел да приобщи към своите мотивационни 

програми и партньорите ни от SPS- ите, като част от цялостния план на компанията за 

усъвършенстване комуникацията, приобщаване и взаимодействие с тях. 

от няколко години в компанията се осъществява проект за подбор и назначаване на млади 

хора с потенциал за развитие, които току що са завършили университетите. Целта е след като 

преминат няколко години на обучение и работа в Спиди АД, същите да се присъединят към 

мениджърския екип на компанията. През 2015 г. по този проект бяха назначени трима 

човека. 

Служителитена компаниятаса функционалноразделени. В Спиди АД е съсредоточенцелия 

персонал,след прехвърлянетона всичкиоперативнислужителиот СпидиЕООД. 

Средногодишенброй на заетителица по категории 

2014 2015 

Ръководители 25 33 

Специалисти 40 45 

Те,,--ници и приложни специалисти 84 111 

Помощен адм. персонал 94 97 

Машинни оператори и монтажници 27 74 

Без професионалнаквалификация 207 553 

Дрyrn 2 

ОБЩО ПЕРСОНЫI 478 915 

Бе...1ежка: Не се DJU7ючватлицата в ОТПУСК ПО мз'йчинcrво 

Дейността на компанията няма изразен сезонен характер, поради което и не се наемат 

служители на временни договори. 

1. Доклад за социална и корпоративна отговорност 

Спиди разглежда корпоративната устойчивост като съвременен бизнес подход, който 

формулира дългосрочни стратегии в социално, екологично и икономическо измерение и 

създава ползи за клиенти, служители и потребители, като доставя прод;yh."ТИ и услуги С 

отговорна грижа за хората, ресурсите и околната среда. 

През 2015 година Спиди реализираразлични проекти в сферите на спорта, образованиетои 

социално-обществените дейности, и продължи да инвестира в развитието на своите 

служители. Всички инициативи на Спиди, както и съвети за природосъобразен и 

здравословенначин на животса отразенив порталана Спиди за корпоративнаотговорност
'VVI'W.speedygoesgreen.bg. 
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1. Опазване на околната следа 

1. Елею:роавтомобили без вредни емисии. 

Закупените през 2013 г. 18 бр. електрически вана, предназначени за превоз на пратки в 

рамките на населени места, спестяват годишно около 11,5 тона вредни емисии и та.'<а 

допринасят за подобряване на градската среда в София, Варна, ПЛовдив, Бургас и Стара 

Загора. 

2. Биоразградимипликовеза опаковкина пратките.
 

Полиетиленовите пликове за опаковка на пратк..чте на Спиди са с добавка за ускорено
 

разгражданеи не съдържатвреднивещества,оцветителии токсичниматериали. 

З. Рециклиранахартия и Paperless решения.
 

Вече две години ежемесечният фирмен бюлетин "Спиди прес" се печата на 100%
 

рециклиранахартия. Paperless решения са въведени и ефективно реализирани в отделите на
 

Спиди, в които работата е свързана с обемна печатнаДОкyTh!ентация.
 

4. Почистванена столицата 

За поредна година Спиди се включи с дарение в кампанията за пролетно почистване на 

София. 

Социалнаотговорности подкрепа 

1. Спиди подкрепя млади таланти 

1.1. Спонсорство В размер на 10 ооо лв на Българскиятнационаленотбор по математиказа 

момичета. С тази сума отборът, спонсорирантрадиционноот Спиди, покри разходите както 

по участието си в Европейската олимпиада, откъдето се завърна с 4 медала, та.'<а и за 

подготовката и участието си във всички предвидени за годината състезания. 

1.2. За трета поредна година през 2015 г. Спиди бе генерален спонсор на финалите на 

ученическитеитри по лека атлетика за девойки и юноши, организираниот Министерството 

на спортаи Българскаасоциация"Спортзаучащи",катоТазгодишнитеигрисе проведохапод 

патронажа и с присъствието на световната шампионка Тереза Маринова. Победителите в 

игрите получиха от Спиди паричен награден фонд на стойност от 10 ООО лв., който да 

използват за ремонт и подобряване на училищната спортна база, за спортни пособия и 

екипировки. 

С тези две инициапшиСпиди спечелитрето място в в категория"Инвеститорв знанието"на 

Годишните награди за отговорен бизнес, организирани от Българския форум на бизнес 

лидерите. 

1.3. Спонсорствона коледниятурнирпо волейболза момичетаза купа Спиди.
 

1-4. За втора поредна година Спиди подпомогна реализирането на екстремното Стънт шоу във
 

Велико Търново, като подсигури трибу-на за седящите гости на шоуто. 
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1.5· Спиди АД подари на момчетата от Фугболен клуб София (набор 2002 г.) пълна ЗИ.ivша 

екипировка. 

2. Благотворителнадейност 

2.1. И тази година се ангажирах.l'vlе с безвъзмездното доставянето на новогодишните 

календарина Сдружениетона родителитенадецасъс СиндромнаДаун. 

2.2. Район "Централен"на Спиди подпомогнаобщина Пловдив в редица социални, h'УЛТУРНИ 

и спортни дейности, насочени към социално слаби граждани, хора в неравностойно 

положениеи деца от детски и учебни заведения. 

2.3. Спиди осъществи доставката на подаръци за Център NQ1 за настаняване от семеен тип за 

деца и младежи с увреждания в гр. Павликени. Организатори на инициативата бяха 

Интеракт клуб към &"\1ерикански колеж, които изготвиха и коледни картички, които 

придружава."I(а подаръците. 

2-4. Дарение на Национален фонд "Свети Никола". 

2.5. Дарение на фондация "Занашитедеца". 

З. Образование и здраве 

3.1. Заедно в бизнеса, заедно за обществото. 

По повод 24 май Валери Мектупчиян- изпълнителен директор на Спиди и Пол-Мари Шаван

президент на партньорите ни GeoPost SA (DPD Group), дариха комnлекnI БЪ."гарска и 

френска съвременна литература на български училища във Франция и училища с 

профилирано изучаване на френски език в България. Дарението, което е част от 

традиционната за компанията инициатива "Спиди дарява знание", се осъществи под 

патронажа на н.пр. г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Република Франция и бе прието 

от Боил Банов - зам.-министър на културата и Милка Коджабашева - директор Дирекция 

Ква.i1Ификация икариерно раЗВИnIе ,,'ЪМ Министерство на образованието. 

3.2. Спидисе включив кампаниятана КWIAT- българската марка очила, с цел извършване на 

профилактичните очни прегледи за деца и младежи като разпространи в офисите си 

информационни ШIакаТ'А за инициаnIвата. 

4.Лрvги 

В партньорство с популярното мобилно приложение "Гражданите" (ww.,v.grajdanite.bg), 
което позволява на всеки да снима и публикува в него шофьори в нарушение на Закона за 

движение по ггьтищата, всички снимани от граждани автомобили на Спиди, чиито водачи са 

нарушили правилата, се преглеждат в реално време от ръководството на компанията с цел 

вземане на съответни мерки, свеързани с допълнителен инструктаж на всеки служител, 

регулярни опреснителни курсове, постоянен контрол и фокус върху важността и 

задължението на всек.ч гражданин да спазва обществения ред. 
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Поетият риск от 

инвестирането в 

нови услуги се 

доказа успешна и 

осигурява 

възможност за 

растеж и през 

следващите 

години. 

Сл.еденето на 

пазарните 

тенденции и 

Haepe.?"leHHama 
реакция с l'J1ючово 

за запазване на 

КОrшуреllmата 

позиция 

Присъединяването на компанията към проекта "Гражданите", е естествено продължение на 

политиката на Спиди р...д да бъде социално-оттоворна компания в полза както на бизнеса, 

така и на гражданите и обществото. Спиди АД е първата българска компания, която 

официално подкрепя и разчита на помощта на гражданското общество, за да контролира по

ефикасно дали и как шофьорите на служебните й автомобили спазват правилника за 

движение по пътищата. 

J.Приходи 

Спиди АД успява да поддържа висок темп на нарастване на приходите в един изключително 

динамичен и конкурентен пазар. Увеличението се реализира, както в традиционните 

куриерски услуги, така и чрез разширяване на клиенската база с предлагането на нови 

продукти и услуги. Към стандартните доставки се въвеждат и съпътстващи услуги в стремеж 

да се увеличи добавената стойност. Последните към момента са с малък, но увеличаващ се 

принос към приходите и повишават удволетвореността на клиента от услугата. 

Структура на приходите 

2015 ИзменениеВ ХИЯ. ЛВ. 2014 

Вътрешен пазар 65322 71757 9·9% 

%от общите приходи 85·1% 82.1% 

Външен пазар 6998 10 256 46.6% 

%от общите приходи 9·1% 11·7% 

Други 4431 5377 21·3% 

%от общите приходи 5·8% 6.2% 

14·5% 

Общо приходи 76751 87390 

Брой превозени пратки 11878 13598 

13·9% 

През последните години, Спиди АД значително увеличи своя размер, но компанията 

инвестира значителни усилия и средства, за да поддържа темповете си на растеж, което 

позволи и през 2015 г. приходите от куриерски услуги да се увеличат с 9,7 млн. лв. (13,4%), 
съизмеримо с увеличението и през 2014 г. Общите приходи нарастват с 13,9%, като приходите 

от международните пратки е със значително по-голям принос. 

Основен принос за това са целенасочените усилия да се развиват нови услуги и сеПVlенти. 

Както през предходните години и през 2015 г. инвестициите през последните години в 

палетни услуги, международни пратки и развитието на офисната мрежа, насочено към 

индивидуалните клиенти допринасят за 2/3 отувеличението в приходите. 

През последното тримесечие доставките в страната се увеличават минимално, поради 

стремежа на компанията, след бума в края на 2014 г. да ограничи приемането на пратки, 

които не могат да бъдат обработени в съответствие с приетия ангажимент за качество на 

услугата. 

Увеличение с 21,3% се реализира на неконсолидирана база от други приходи, които в 

основната си част са свързани с основната дейност на компанията и имат постоянен характер. 

От края на 2013 г. "Спиди" АД започна да увеличава дела на куриерите- подизпълнители, 

което дава възможност за допълнителна оптимизац-ия на разходите. Освободените 

транспортни средства се предоставят под наем, реализирайки допълнителни приходи 2,24 
млн. лв. през 2015 спрямо 1,85 млн. лв. през 2014 г. 

Освен в развитието на мрежата и услугите, компанията непрекъснато работи за повишаване 

на своята конкурентоспособност, което и позволява да защити и да разшири лидерската си 

позиция на пазара на куриерски услуги. Това позволи и през 2015 г. "Спиди" АД да продължи 

да расте с темпове над средните за пазара. Освен в новите сегменти, Спиди АД реализира над 

10% ръст и в традиционния си сегмент на пакетите, благодарение на силните си КОНh'УРентни 

предимства при големите пратки и фокусът върх), корпоративните клиенти. 

Активното разширяване на мрежата от офиси добавя нов сеПVlент този на индивидуалните 

клиенти и обслужването на електронната търговия. По-малкият размер на пратките, обичаен 

за индивидуалните клиенти, води и до по-нисък приход средно на пратка, което обяснява 

изпреварващия ръст на превозените пратки спрямо този на приходите. Разширяването на 

мрежата от офиси има позитивен ефект върху разходите за доставка и удобство за 
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с пренасочванеm.о 

НД 

mран.спорmншпе 

дейности h'ЪМ 

подизпълнители и 

lCон.солидu.ранеmо 

на nepCOHaJ!a в 

Спиди.t1Д завърши 

вътрешната 

реорганизация на 

дейността. 

индивидуалните клиенти. Същевременно SPS nporpa.1V1aTa е допълнителен маркетингов 

I<аНал за районите, в които оперират тези офиси, 'ТЪй като местните партньори са 

заинтересовани активно да популяризират услугите на компанията. 

Приходите от наеми и от продажбата на амортизираните транспортни средства са с основен 

принос за увеличението на други приходи. 

К.Разходи 

През 2014 г. бяха направени важни промени в дейността на компанията, които значително 

промениха СТРУК1УРата на разходите. От една страна, персоналът на Спиди ЕООД към края на 

2014 г. беше изцяло преназначен Спиди АД. В резултат на това неконсолидираните разходи за 

външни услуги към Спиди ЕООД спадат от 8 млн. лв. на 72 хил. лв. И съответно общо 

разходите за външни услуги се понижават с 4,2%. За сметка на това нарастват значително 

разходите за възнаграждения, поради увеличения персонал и увеличението на средната 

работна заплата. 

От друга страна, с развитието на програма "Лоялност" и програма "Куриери 

подизпълнители", куриерите имат възможност да закупуват автомобилите с които работят 

или да наемат автомобил от "Спиди" АД и да продължат своята дейност като саlV10стоятелна 

бизнес единица. КЪМ момента 80% от куриерите работят като подизпълнители на 

дружеството. Това на неконсолидирана основа, при равни дрyrи условия (при елиминиране 

на ефекта от преназначаването на служители от Спиди ЕООД) БОДИ до увеличение на 

разходите за външни услуги с над 17,6% за сметка на намаляване на останалите разходи, 

основно за възнаграждения, горива и поддръжка на автомобили. Това е видно от резултатите 

от 4-ТОТО тримесечие, когато преназначаването на персонала до голяма степен беше 

завършено. 

Структура на приходите 

2014 20:1.5 ИзменениеВ хил. ЛВ. 

6204 -7·6%Разходи за материали 6715 

Разходи за персонала 42843 41040 -4·2% 

18484 71.1% 

Балансова ст-ст на продадени активи 1269 23·0% 
Разходи за външнй услуги 10 805 

1561 

1248 1723 з8.1%
Други оперативни разходи 

54.8%
Разходи за амортизации 4829 7474 

EBIТDA 13 871 18378 32·5% 

Нетна печалба за периода 9252 12033 30.1% 

Описаното преСТРУК1УРиране води до значителна оптимизация на разходите и позитивен 

ефект върху рентабилността. На годишна база EBIТDA нараства с 32,5%, а ЕВIТDАМаржин се 

увеличава от 18% на 21%. Реализираният спад в оперативната печалба през последното 

тримесечие се ДЪЛЖИ на начислените в края на годината провизии по просрочени вземания и 

направените разходи за повишаване на капацитета, за да бъде посрещнат бумът на пратките 

покрай коледните и новогодишни празници. 

Значителните инвестиции през 2014 г. и 2015 г. в автомобили, компютърна техника и софтуер 

увеличават аiVIортиза.циите и на разходите за лихви и дрyrи финансови разходи от -313 хил. 

лв. на -577 хил. лв. (част от тях се дължи на преоценка на експозициите в румънски леи). Това 

увеличение е компенсирано от по-големия дивидент получен от дъщерните дружества 2745 
хил. лв., спрямо 1 397 хил. лв. през 2014 Г., в резултат на което нетната печалба на 

неконсолидирана база сеувеличавасзо%. 

Вътрешните преструктурирания и консолиди.-рането на придобитите в края на 2014 г. 

дружества водят до значително изменение в cтpyк-rypaTa на разходите. Освен увеличението 

във външните услуги, използването на външни подизпълнители води до на..\1аление на 

разходите за гориво и поддръжка на автомобили. При равни други условия, икономии са 

реализирани и при възнагражденията, но в абсолютен размер нарастват след 

консолидацията на новите дружества. 
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L.Балансовапозиция 

в края на 2014 г. стартираамбициознаинвестиционнапрограма, която продължи и през 2015 

г. Придобититеактиви надхвърлят11,94 млн. лв. от Спиди АД. С най-голям дял продължават 

да са подмяната и разширяването на автопарка (6,4 млн.), но за разлика от предходни години 

значително по-високи суми (2,2 млн. лв.) бяха инвестиранив разширениетона логистичната 

мрежа, за ремонт и покупка на оборудване. Над 3 млн. лв. са инвестирани и в компютърна 

техника и разработването на нов оперативен софтуер, който замени съществуващата сега 

система за управление на оперативната дейност. Освен значително подобряване на 

досегашните възможности, новата система СЛУ'А<И и като гъвкава платформа, към която лесно 

могат да се добавят и развиват нови модули и функционалности. Със завършването на 

софтуера, "Спиди" АД изпълни проектът по ОП "Конкурентоспособност" на обща стойност 4 
млн. лв., от които 50% са безвъзмездно финансиране. Освен споменатите програмни 

продукти, средства по програмата бяха използвани за придобиването на хардуер и 

техническооборудване. 

В хил. лв. 2014 2015 

ЕвrrnАMargin 18.1% 21.0% 

Рентабилност на чистата печадба 12.1% 13·8% 

Peнтa61VIНoCT на собсгвения капитал 35-4% 28.6% 

Рентабилност на активите 17-4% 16.3% 

Рентабилност на инвестирания капитал 23·5% 20.3% 

Период на събиране на вземанията 53·5 56·7 

06ращаеl\юt."Т на М3 в дни 3·2 2.6 

Период на плащане на теКYJЦИ задължения 44·8 43·2 

СзsЬ conversion сусlе 11·9 16.2 

Покритие на лихвите 5ц8 35·06 

ЛIL'(вен ;д;ълг / СК 0-46 0-44 

Лихвен дъл. / Активи 0.25 0.26 

Те1'УЩа ликвидност 1-46 1·53 

Политиката на компанията е да не инвестира в недвижими имоти и всички офис, логистични 

и СОРТИРОВЪ"Iни центрове са под наем. Това дава възможност за по-голяма гъвкавост при 

организацията и преструктурирането на дейностите предвид динамичното развитие на 

компанията. Ниската капиталова иtrгензивност и добрата рентабилност позволяват да се 

достигне изключително висока възвръщаемост на собствения капитал, като същевременно се 

поддържа нисък финансовия риск. 

21% 
20% 20% 

18% 

EBITDA 
I • МАРЖ 



Генериранията от компанията паричен поток от оперативната дейност от 15,65 i\ШН. лв. дава 
възможност да се финансира развитието по устойчив начин. Увеличението с 2,3 млн. лв. на 

лихвените задължения през периода се дължи изцяло за предоставяне на финансиране на 

дъщерната КОil'шания ДПД Румъния за 3,255 млн. лв. През годината има постъпления от 

предсрочно погасения заем на Булром газ 2006 ООД, получени дивиденти и финансирания 

за 7,5 млн. ЛВ., които имат еднократен характер. 

При услугата, доставка с наложен платеж и пощенски паричен превод, при доставяне на 
пратката, куриерът получава стойността й и в срок от един работен ден тази сума се 

възстановява на подателя. Събраните суми по наложени платежи и пощенски парични 

преводи формират салдо в други пасиви в баланса. КЪМ 31.12.2015 г. тези пасиви са на обща 
стойност 3,1 млн. Лв. 

Вид на финансирането Инвестиционен Инвестиционен 

Кредитор Булбанк Булбанк 

Размер на финансирането 705 ооо лв. 10 867490 лв. 

Цел Закупуване на оборудване Прv.,цобиванеи инвестиции 

в дъщерни компании 

СрОК до падежа 27·02.2018 21.11.2020 

Лихвен процент з-месечен SOFIBOR+2,9% з-месечен SOFIВOR+2,6% 
, 

Размер към 31.12.14 1". 509170 5564435·5 

Кредитор ПадеЖДОIГ. Падеж над 1 Г. Лихвен процент 

БМЛИЗИНI" 71 12 6,25% 

Райфайзен лизинг 2494 526з 2,8% 

Уникредит ЛИЗИНГ АД 2053 4133 2,8%
 

ОБЩО 4618 9408
 

Във връзка с получен заем от УниКредитБулбанкАД от 21.11.2014 г. като обезпечение по него 

дружеството е учредило особен залог върху дъщерните си дружества Геопост Бъ.лгарv.я ЕООД 

и Dynamic Parcel Distгibution, Румъния, както и върху всички настоящи и бъдещи вземания на 

Спиди АД, Геопост България ЕООД и Dynamic Par'cel Distгibution, РумЪЮIЯ по всички сметки 

в национална и чуждестранна валута в УниКредит БулбанкАД. 

Лизинговите задължения: са обезпечени с активите, предмет нализинта. 

М. Управление на ресурсите и възможности за реа.iIизация на инвестиционните 

намерения 

Спиди АД управлява своята дейност на база на годишни бюджети като поставените цели са 

детайлно планирани до ниво служи.ел, чието изпълнение се следи текущо. Дружеството е 

договорило ВЪНШНО финансиране, необходимо за изпълнение на инвестиционната 

програма. Високите нива на финансова автономност и силният свободен паричен IIOTOK дават 

възможност на компанията, както да финансира своята инвестиционна програма със 

собствении заемнисредства,така и да продължисвоятадивидентнаполитикада разпределя 

над 50% от печалбата като дивидент за акционерите. 

N. Очаквано бъдещо развитие на компанията. 

През 2015 г. ще се разширят проеh'"ТИте за развитие на човешкия капитал на компанията в 

областта на повишаване на мотивацията, активността и предприемачеството. 

Разширяването на мрежата от офиси "Speedy Parcel Shop" в основната си част е изпълнено, 
като в бъдеще акцентът ще е в оптимизиране и развитие на мрежата от партньори. Планира се 

модернизация на офисната мрежа с цел подобряване на операциите и качеството на 

обслужване на клиентите. 

Акцент ще е развиването на новия продукт "PalletOne" и инвестиране в изграждането и 
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разширяването на инфраструктурата, която ще го обслужва.
 

Продължава интензивното развитие на логистичната мрежа с изграждането и
 

разширяването на логистичните центрове и оборудването им с модерна екопировка, която
 

ще подобри производителността.
 

о. Научноизследователска и развойна дейност. 

Дружеството не развива научноизследователска иразвоЙнадеЙност. 

Р. Получени възнаграждения от членовете на съвета на директорите 

ОСНОВНО Непарични Допълнителни 

възнаграждение възнаграждения възнаграждения 

2015 (ЛВ.) (ЛВ.) (ЛВ.) 

Валери МеК'JYIТЧЮIН 240 ооо 314 074 
Данаил Данаилов 66 ооо 37037 

Георги Глогов 66 ооо 37037 

Авак Терзиян з8945 

Получено 

възнаграждение 

2015 от Спиди ЕООД 

Валери Мектупчиян 31260 

Q. Корпоративнисъбития 

На 10.02.2015 г. беше проведеноОбщо събраниена акционеритена "Спиди"АД, на което бяха 

приети промени в устава, промени в броя и състава на Съвета на директоритеи избиране на 

нов одитор на ДРУ'жествотов лицето на БДО България.В Съвета на директоритевлезе Седрик 

Фавр Льорен (Финансов директор на Геопост франция), като представител на френския 

инвеститор. 

На 02.06.2015 г. беше проведено Общо събрание на акционерите на "Спиди" АД, на което 

беше взето решение за разпределениена дивидентв размер на 1,05 лв. на акции или общо 5 
602715 лв. и бяха направенипроменив съставана съветана директорите. 

п. ОСНОВНИРИСКОВЕ,ПРЕД КОИТОЕ ИЗПРАВЕНОДРУЖЕСТВОТО. 

"СПИДИ"АД се стремида поддържанисъкрисковпрофилчрез поддържанетона ниски нива 

на финансови оперативенлевъридж, високо НИВО на оперативнаефективност,въвеждането 

на стриктниправилаи процедурипри управлениетона дейносттаи строг контролза тяхното 

спазване,диверсифициранена клиентскатабаза и на доставчиците. 

Макроикономическириск 

"СПИДИ" АД оперира на територията на цялата страна и оБCJ1)')h'Ва компании от различни 

сектори на икономиката. Съответно, дейността на компанията силно зависи от цялосr.dИЯ 

ръстна икономикатаи общотосъстояниена бизнес средата.Бъдещосвиванена икономиката 

и потреблениетоби оказало натиск върху маржоветена печалба, а силно и ПРОДЪJТ-жително 

забавяне на бизнес активността може да доведе и до негативен тренд в приходите. 

Дружествотосе стреми да минимизиратози риск като поддържа високи нива на финансова 

автономности непрекъснатоинвестирав повишаванена ефективността,което му позволява 

да работипри рентабилностзначителнопо-високаот тази на конкурентите. 

Регудаторенриск 

Регулаторният риск е свързан с приемането на нормативни промени, които могат да са 

свързани с допълнителни разходи или ограничения в дейността на компанията. Към 

момента, не се очаква въвеждането на изисквания, които да утежняват или да изискват 

допълнителниразходиза дейността. 

Лихвенриск 

Всички лихвени задължения на "Спиди" АД са с плаващ лихвен процент, EURIBOR и 

СОФИБОР. Съответно, общо покачване на лихвените равнища би имало отрицателен ефект 



за компанията. Силно експанзионистичната парична политика на водещите централни 

банки доведоха до понижаване на основните лихвени проценти и вероятно тези нива ще се 

задържат, поради което в средносрочен план е малко вероятно да има значително негативно 

изменение. 

Кредитен риск 

Близо 80% от приходитесе генериратот клиентипо договор, съответноуслугата се заплаща 

не при извършванетоЙ, а на месечна база. При влошаванетона икономическатаситуация, 

размерът на просрочените вземания може да се увеличи значително. Дружеството е 

внедрило детайлна и строга система за следене на дължимите суми и сроковете за 

погасяването им и процедура за действие при наличие на забавено плащане. Със 

стабилизиране на икономическата ситуация, през последните години провизиите за 

просроченивземаниязначителнонамаляха,като дружествотоуспявада съберезначителна 

част от вземанията, които вече са провизирани. В резултат на това общата сума на 

начисленитепровизиисе понижавапрезпоследнитегодини. 

Паричните средства се съхраняват с оглед най-нисък риск. Обслужващите банЮ! на 

дружествотоса с най-високиярейтингв страната. 

ЦеНОЕИРИСК 

Ценовиятриск е свързан с общото ниво на инфлациятав страната и нивото на конкуренция. 

След 2009 г. инфлациятав страната е на ниски нива, като през 2014 г. достигна отрицателни 

нива. Това в комбинация с високата конкуренция оказва натиск върху цените на услугите. 

Чрез инвестиции в ефективност и подобряване на процесите, Спиди АД поддържа своята 

конкурентоспособности й дава възможност да поддържа висока рентабилност въпреки 

ценовиянатиск. 

ВалутенрИСК 

Валутнитеекспозициина дружествотовъзникватвъв връзка с извършванитедоставЮ!от и за 

чужбина., чийто дял В общите приходи към момента е нисък. По-голяматачаст от валугните 

операции се извършват в евро, поради което общият ефект от промяната на валугните 

курсове е пренебрежимо малък. Увеличението в международните доставЮ! е един от 

основнитеизточницина ръст в бъдещоторазвитиена дружеството,което се очаквада доведе 

и до увеличение на валутната експозиция в дългосрочен план, като през тази година има 

транзакции в евро, лева и румънски леи. При запазване на фиксирания курс на лева към 

еврото,не предвиждаме изменениетона валутнитекурсоведа има значителновлияниевърху 

финансовиярезултатна компаниятав средносроченrJlaн.С придобиванетонаДПДРумъния 

СА се увеличихатранзакциитев леи и съответноекспозициятакъм валутенриск. Операциите 

в леи заемат малък дял в общите приходи и не оказват значителни влияние върху крайния 

резултат. Промяна във курса BGN/RON оказва значително влияние при консолидацията на 

ДПД Румъния СА, тъй като приходите формират около 30% от консолидиранитеприходи. 

ЛиквиденРИСК 

Ликвидният риск е рискът дружеството да не успее да посреща текущите си задължения. 

СпидиАД има значителнитекущи задължениясвързани с плащанепо лизинговидоговори И 

към доставчици. 

При управлениетона свояталиквидност,дружествотопланирадоговарянетона плащанията 

в съответствие с очакваните бъдещи парични потоци. В допълнение, се поддържат парични 

Всички суми са в ХИЛЯАИ лева 

45226 

з8795 

135з6 

9312
7306 

СОБСТВЕН 

1"'''· КАПИТАЛ 
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резерви, които да послужат като буфер при евеН'IУално неблагоприятно развитие на 

пазарната ситуация и съответно временно свиване на паричните ПОС1Ъпления. До момента, 

компанията генерира силен позитивен паричен поток, което позволява безпроблемно 

посрещане на падежиращите плащания и поддържането на солидни ликвидни показатели. 

III. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ относно обстоятелcrвата, настъпили през 

изтеклототримесечие. 

Към 31.12.201S г. няма друга вътрешна информация, освен вече обявената, която е от 

значение за акционерите при вземането на инвестиционно решение ОПIOСНО акциите на 

публичното дружество. 

Информация за сделки със собствени акции.
 

Дружеството и неговите дъщерни преДПРИЯТИ.нямат сключени сделки със собствени акции.
 

Участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като неограни-чено 

отговорни съдружници, притежаването на повече от 2S 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; 

ВАЛЕРИ ХАРУТЮН МЕКТУПЧИЯН 

"Омникар" ЕООД управител Haд 2 S% 
"омни кар БГ" ЕООД управител Haд 2 S% 

"Омникар С" ЕООД управител Haд2S% 

"Омникар инвест" ЕООД управител Haд 2 S% 
"омникар ауто" ООД управител 

"Спиди груп" АД изпълнителен директор Haд2S% 

"Лукслайт систем с" ЕООД управител 

"Балкан холидей" ЕООД управител 

"Булром газ 2006" ООД управител ПОД 2 S% 

"Консептинвест 2011" ЕАД изпълнителен директор Haд 2 S% 

"ПЛОВдИВ инвест 2010" ЕООД управител Haд 2S% 

"Брестник"ЕООД управител Haд 2 S% 

"ГеопостБългария"ЕООД управител 

,ДПД" СА, Румъния изпълнителендиректор 

"ВинарскоимениеДрагомир"ООД Haд 2 S% 

"Трансбалкан"SRL над 25% 
"Трансбалкан груп" ООД над 25% 

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЛОГОВ 

"Спиди Груп" АД Член на съвета надиректорите 

"Спиди" ЕООД Управител 

"Консет инвест 2011" ЕАД Член на Съвета на директорите 

"Сандрини Фло" ООД Управител 50% от капитала 

"Трансбалкан Груп" ООД Управител 

"Алекс Г" ЕООД Управител едноличенсобственик 

"Балкан холидей" ЕООД едноличенсобственик 

"Лукслайт системс" ЕООД едноличенсобственик 

ДАНАИЛВАСИЛЕВДАНАИЛОВ 

"Биофорест"ООД Член на съвета надиректорите 2S% от капитала 

DPD SA, Румъния Член на съвета на директорите 

АВАК СТЕПАНТЕР3ИЯН 

"Стар перформинг" ООД Управител Haд2S% от капитала 

СЕДРИК ФАВРЕ-ЛОРЕЙН 
"Chronopost" Надзорен съвет 

"Pickup Service" Управителен съвет 
"GeoPost Intemational 
Management &Development 
Holding" Надзорен съвет 

"GeoPost Espana" Управителен съвет 

"DPDSchweiz" AG Съвет на директорите 

"Tigers" Ltd Съвет на директорите 

"DTDC" Съвет на директорите 

"DPD Laser Express Logistics" Съвет на диреКlорите 

"GeoPostYurtici Kaгgo" Съвет на директорите 
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IV.ДОПЫIНИТЕЛНАИНФОРМАЦИЯ 

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, 

Информация за счетоводната политика и промения в нея е обявена в бележките към 
финансовия отчет 

2. Информация за настъпили промени в групата на "Спиди" АД 

Няма наcrьпили промени през периода. 

3· Информация за резултаГАТе от организационни промени /преобразуване, продажба на 

дружества от икономическата група, anортни ВНОСКИ от дружеството, даване под наем на
 

иму-щество, дългосрочни инвестиции, преустановяване надейност /
 
Няма организационни промени, неупоменати в настоящия документ.
 

4· Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани
 

прогнози за резултатите от текущата финансова година.
 

Съветът на директорите на "Спиди" АД не е публикувал прогнози.
 

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото 

събрание и промените в притежаваните от лицата гласове. 

5.1.Спиди Груп.1\Д 

Към 31.12.2015 г. 3 544 з67 броя акции, представляващи 66,42% от акциите с право на глас. 

Валери Мектупчиян осъществява контрол върху Спиди Груп АД и чрез притежаваните от 

него акции в Спиди Груп АД, контролира и Спиди АД. 

5.2.Геопост СА 

Към 31.12.2015 г. Геопост СА притежава 1ЗЗЗ 979 броя акции, представляващи 25% от акциите 

с право на глас. 

Данни за акциите, притежавани от членовете на съвета на директорите на Дружеството h'ЪМ 

края на периода и промените, наcrьпили за периода от края на предходния тримесечен 

период 

Към 31 Декември 2015 г.: 

Придоби- ПродадеlПf Бр. акции, Бр.aJЩИИ, Общо Дял от 

г.rпрез през притежава- притежава- пряко и I<апитала 

периода периода ни пряко ни непряко непряко прЯI<О 

Валери Мектynчиян о о О 3544 з67 3544з67 66,42% 

Данаил Данаклов 60 о з60 о о 0,01% 

Членовете на СД нямат специални права да придобиват акции на дружеството. 

6. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, 

касаещи задължения или вземания заедно или поотделно в размер най-малко 10 на сто от 

собствения кanита.i1 на емитента. 

Няма съдебни и други производства на значителна стойност 

7. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, 

предоставяне на гаранции или поемане на задължения. 

Към 31.12.2015 г. има предоставен заем на ДПД СА, Румъния, дъщерно дружество на Спиди 

АД. 

Наименование, в ХЮ!. Лв. Размер Лихвен % Падеж Предназначение 

ДПД СА, Румъния 4232 4,5 15·12.2020 Инвестиционен 

ОБЩОЗАЕl\Ш 4232 

Заемът е необезпечен. 

8. Информация за сключени големи сделки между свързани лица 

През 2015 г. няма сключени сделки със свързани лица със значителен размер и/ или такива, 

които да са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на 

дружеството през отчетния период. 

2, 



Няма сключени сделки със свързани лица, които излизат извън обичайната дейност или 

съществено да се отклоняват от пазарните условия. 

Всички сделки между свързани лица са обявени в Приложението към Финансовия отчет. 

Всички суми са в ХИI1ЯАИ l1ева 

5013 
4417 4447 

I • 

5603 

РАЗПРЕДЕЛЕНИ 

ДИВИДЕНТИ 

1.Информацияза сключениголеми сделки и такива от същественозначениеза дейносттана
 

емитента.Информацияза сделки,водениизвънбалансово.
 

Няматакива сделки.
 

2.Използванетона средстватаот извършенанова емисия ценни книжа
 

Няма нови емисии през периода.
 

з.Информация за известните на дружеството договорености (включително и след 

приключванена финансоватагодина), в резултатна които в бъдещ период могатда настъпят 

променив притежавания относителендял акции или облигацииот настоящиакционериили 

облигационери. 

Между Спиди груп АД и ГеоПост, СА, Франция има сключено споразумение,съгласно което 

през 2020 г. последният има опция да увеличи дела си от настоящите 25% от капитала до 

значително мажоритарно участие в дружеството. 

4.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 икономическа група и 

източниците/начините на финансиране. 

Спиди АД притежава 100% от капитала на Спиди ООД, ,Дайнамик Парсъл Дистрибюшън" СА 

(Румъния) и "Геопост България" ООД. 

Няма други инвестиции във финансови инструменти. 

5.ИНФормация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за 

управление на емитента и на неговата икономическа група. 

Няма настъпили промени през отчетния период.
 

6.Промени в цената на акциите на дружеството.
 

През 2015 Г. цената на акциите на Спиди АД нараства с 31%, от 29,79 лв. на акция до 39 лв . През
 

годината беше и разпределен дивидент от 1,05ЛВ. на акция.
 

Данни заДиlJеh'Тора за връзка с инвеститорите: 

Красимир Тахчиев 

Директор за връзки с инвеститорите 

Тел. 02 8173999 
E-таП: k.tahchiev@speedy.bg 
Гр. София, ул. Абагар, Административнасграда СОМАТ 

Красимир Тахчиев 

Директор за връзки с инвеститорите 
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ДЭНёiИI1 ДгнаИl10В 

Член на съвета на 

Аиректорите 

Независим член 

QПИТII,;'J3Jill~
 

> Инвестицv.снен v. б'l.знес ко~султант с 18 г. олит
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ДО 

АКЦИОНЕРИТЕ НА 

СПИДИ АД 

софия 

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР 

Доклад върху неКОНСОЛi-1дирания финансов отчет 

Ние извършихме одит на приложения неконсолидиран финансов отче~ на СПИДИ дД. sключзащ 

неКОНСОЛИД:-1ран отчет за финансовото състояние към 31 декември 2015 "., ;-;еконсол~диран 

отчет за всеобхватния ДОХОД. неКОНСОf1идираl-! отчет за промените [j собствения катнал и 

гlеКОНСО/lидиран отчет за паричните потоци за годината. завършваща на тазVo дата, както и 

обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни 

приложения. 

Отговорност на ръководствотоза неконсолидиранияфинансов отчет 

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този неконсолидира~ финансов 

отчет в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети се носи от 

ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедрявагlе и поддържане на система 

за вътрешен контрол. свързана с изготвянето и достоверното представяне на фV!нансови 

отчетV1, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия. 

независимо дали те се дължат на измаl;',а или на грешка; подбор У. приложенУ.е на ;,одходящи 

счетоводни ПОлитики; и v,ЗГQтвяне на приблизителни счетоводни оценки, KOV:ТO да са разумни 

при конкретните обстоятелства. 

Отговорпост на одитора 

Нашата отговорност се свежда до изразяване на ОДУ1Торско ,,',нение върху този неконсолидиран 

финансов отчет.. основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в 

съответствие с професионаЛI-iv,те изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези 

стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и OAV!TbТ да бъде планиран v1 

проведен така. че ние да се убеди,v. в разумна степен на сигурност доколко неконсолидираният 

финансов отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствV!я. 

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства 

относно сумите и оповестяванията, представени 8ЪВ финансовия отчет. Избраните процедури 

зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисксsете от съществени 

неточности, ОТi<лонения У. несъответствия във финансовV1Я отчет. незав~кимо дали те се 

дължат на иЗмама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска. одиторът rззема 

под ВНИI-,ание С:.1стемата за вътрешен контрол, свързана с из,отеянете и достоверното 

представяне на финансовия отчет от страна на nредприятие:о, за да разработи одиторски 

процедурУ., които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяваfiе на мнение 

относно ефективността на системата за вътрешен контрол на преДIlРИЯТИС1'О. Одить. сьщо така 

включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността па 

приблизителните счетоводн", оценки, направени 01 ръководството, както и оцеНI-'а на 

цялостното представяне във финансовия отчет. 

Считаме, че извършенv.ят от нас едит предоставя достатъчна и подходяща база за "1зразеното 

от нас одиторско мнение. 
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Мнение 

ПО наше мнение неконсолидираният финансов отчет дава вярна v. "естна представ2. за 

финансовото състояние на СПИДИ АД към 31 декември 2015 година, кактс и за неГО[Jите 

финансови резултати от дейноспа и за паричн;.не потоци з2. годината. завършваwа тога8а 5 
съответствие с Международните стандарти за фу,нансови отчети, приети ст Ес. 

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания 

Ние извършихме проверка на неконсолидирания доклад за дейността на СПИДИ АД к ЬМ З, 

декември 2015 г. относно съответствието между неконсолидирания до!-<лад за дейността и 

неконсолидирания финансов отчет за същия отчетен период cъr ласно изискван/ята на Закона 

за счетоводството. 

в резултат на проверката удостоверяваме съот:>етствието между heKO:-iсолидирания доклад за 

дейността и неконсолидирания Финансов отчет към 31 Декември 2015 г. по ОТНОШение нс 

финансовата информация. 

София, ЗО март 2016 година 

БДО България ООД 

~ 
на, управителБогданка Соколова, управител
 

ДЕС, регистриран одитор
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ОТГОВОРНОСТИ на РЪКОВОДСТВОТО
 

Ръководството на Спиди АД е изготвило финансовия отчет за 2015 година, който дава вярна и 

честна представа за състоянието на Групата към края на годината и неговите счетоводни 

резултати. Финансовия отчет се изготвя в съответствие с Международните стандарти за 

финансова OT-IетнОСТ (МСФО). 

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика 

и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2015 Г. е спазен принципът на 

предпазливоcтrа при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите. 

Ръководството също така потвърждава, че се е придържала ь.'Ъм действащите счетоводни 

стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие. 

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за 

це.i1есъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за 

избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности. 
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ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 

БележкиАКТИВИ 

Нетекущиактиви 

Имоти, машини и съоръжения 3
 
Нематериалниаl<:ТИВИ 4
 
Репутация 5
 

21
Отсрочениданъчни активи 

Общо н:етеь.J'ЩИ активи 

ТекyIЦИ активи 

Материалнизапаси 6
 
ТърговскиИ други вземания 7
 
Парични средства и парични еквиваленти
 8
 
Други текущи активи 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

21,889 19.046
 
1,734 378
 

26,447 26,447
 
182 212
 

50,252 46,08з 

516 482
 
20,264 18,032
 

5,632 5,013
 
676 407
 

Общо текущи активи 27,088 23,934 

ОБЩО АКТИВИ 77,340 70,017 



llAСИВИ Бележки 31.12.2015 31.12.2014 

Собствен капитал 

Акционеренкапитал 

Законови резерви 

ПреrvlИен резерв 

Неразпределена печалба 

Текуп.\а печалба 

Сума на собствения капитал 

9·1 
9·2 
9·3 

BGN'ooo 

5,зз6 

534 
19,565 
7.758 

12,033 
45,226 

BGN'ooo 

5,зз6 
448 

19,565 
4,194 
9,252 

з8,795 

НетекyJЦИпасиви 

Задълженияпо финансовлизинг 

Задълженияпо получени заеми от банки 

Общо нетекущи пасиви 

10 
11 

9,408 
з,66з 

13,071 

8,453 
4,411 

12,8{)4 

Текущи пасиви 

Задълженияпо финансов лизинг 

Задължения по получени заеми от банки 

Търговски и друrи задължения 

Задължения за данъци 

Общо текущи пасиви 

10 
11 
12 
21 

4,618 
2,416 

10,413 
308 

17,755 

з,615 

1,299 
10,993 

460 
16,з67 

Финансирания 1,288 1,991 

ОБЩО СОБСТВЕНКАПИТАЛИ ПАСИВИ 77,340 70,017 

Прuложе>штеnояс"ите.mшбележки от 1 до 28 са неразделна част от финансовитеотчети. 

Финансовитеотчети са одобрени от Съвета на директоритеи са подписани от негово име на 

11.03.2016 г. 

главенС:~водител
 
Стефка Левиджова 

Одюор:rf.
 БДО Бъшарня ООД 

БОГ~~Соколова, управител ц.",a~ анииа,
 
ДЕС, регистриран одитор управи~~ 

дата: ~ t'. о '~ .2-0 [G. 
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ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 

2015 2014 

Приходи 
Бележки BGN'ooo BGN'ooo 

Приходи от продажби 

Други приходи 

Общо приходи 

13 
14 

82,013 
5,377 

87,390 

72,320 
4,431 

76,751 

Разходи
 

Разходи за материалии консумативи 15 (6,204) (6,715)
 
Разходи за външни услуги 16 (41,040) (42,843)
 
Разходи за персонала 17 (18,484) (10,805)
 
Разходи за амортизация 3,4 (7,474) (4,829)
 
Други оперативниразходи 18 (3,284) (2,517)
 
Общо разходи (76,486) (67,709)
 

Печалбаот оперативнадейност 10,904 9,042 

Финансовиприходи 19 3,195 1,742 
Финансови разходи 20 (1,027) (658) 

Печалбапреди данъци 13,072 10,126 

Данъци върJl.-У печалбата 21 (1,039) (874) 

Печалба след данъци 12,033 9,252 

Друг всеобхватендоход за годината, нетно от данъци 

Общ всеобхватендоход за rодината 12,033 9,252 

Доход на аЕЦИ.Я 22 2.26 1·73 

Прuложенитепояснителнибелe:нaru от 1 до 28 са нера.здеllначаст от финансовитеотчети. 

Финансовитеотчети са одобрени от Съвета на директоритеи са подписаниот негово име на 

11.03.2016 г. 

гдавl!:.Lводm",
 
Стефка Левиджова 

Одитор: 

БДО България ООД 

Бо,д""ка~ва,уоравит", ц~&lонина,
r 
ДЕС, регистриран одитор управ~ 

дата: SC.O~. 2-o1~ 



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ 

Постъпления от клиенти 

Плащания към доставчици 

Плащания, свързани с трудови възнаграждения 

Постъпления/плащания за данъци 

Нетен паричен поток от оперативна дейност 

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Постъпления от продажба на машини и оборудване 

Плащания за покупка на машини и оборудване 

Покупка на инвестиции 

Предоставени заеми, нетно 

Получени дивиденти 

Други постъпления 

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност 

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 

Плащания по финансов лизинг 

Постъпления от емитиране на ценни книжа 

Получени заеМИ,нетно 

Плащания при разпределение на печалби 

Други плащания, нетно 

Нетен паричен поток от финансова дейност 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРh""ЧНИТЕ СРЕДСТВА И 

ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ 

Нетен ефект от промяна на валутни h-урсове 

Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода 

Парични средства и парични еквиваленти в края на периода 

2015 2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

115,°55 93,705 

(73,597) (68,522) 

(18,541) (8,717) 

(7,267) (4,424) 

15,650 12,042 

269 292 

(5,66з) (3,722) 

(25,465) 

(3,255) (978) 

2,745 1,397 

1,640 

(4,264) (28,477) 

(5,з60) 

(5) 

(5,594) 

215 

(10,744) 

(4,137) 

20,454 

5,560 

(4,452) 

(3,174) 

14,251 

642 (2,184) 

(23) 

5,013 

5,632 

(16) 

7,213 

5,013 

Прuложените пояснителни бележки от 1 до 28 са неразделна ЧQст от финансовитеотчети. 

Финансовитеотчети са одобрени от Съвета на директоритеи са подписаниот негово име на 

. 11.03.2016 г. 

глав,~,одител
 
Стефка Левиджова 

Одитор: 

БДО България ООД 

~ 
управ~ц''''''.& Iанииа,Богданка Соколова, управител 

ДЕС, регистриран однтор 

дата: 1.0- O~. Z-Q 1,6 -' 
32 



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 

Акционерен Законови Премиен Финансов 

капитал резерви резерв резултат Общо 

BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo 

Състояниекы\I 1 януари 2014 г. _4М7 448 8,641 13,5з6 

Увеличениена акционерниякапитал 889 19,565 20,454 

Разпределениена печалби, в Т.ч. (4,447) (4,447) 

> Дивиденти (4,447) 

Печалба за годината 9,252 9,252 

Състояниекъм 31 декември 2014 г. 5,зз6 448 19,565 13,446 з8,795 

СъстояниеКЪМ:1 януари 2015 г. 5,зз6 448 19,565 13,446 з8,795 

Разпределениена печалби, в Т.ч. (5,688) (5,688) 

> Дивиденти (5,602) 

> Формирани резерви 86 (86) 86 

Печа.ТIба за годината 12,033 12,033 

Състояние към 31 декември 2015 г. 5,зз6 534 19,565 19,791 45,220 

ПрuложенитеJ10яснителнибелsж;ки от 1 до 28 са неразделначаст от финансовитеотчети. 

Финансовитеотчети са одобрени от Съвета на директоритеи са подписаниот негово име на 

11.03.2016 г. 

гл",н~одwreл
 
Стефка Левиджова 

Одитор: 

БДО България ООД

1i, 
Богданка Соколова, управител 

ДЕ С, регистриран одитор 

33 



Бележки към финансовия отчет
 

1. КОРПОРАТИВНАИНФОРМАЦИЯ 

Спиди АД ("Дружеството")е акционернодружество,регистриранос дело NQ 1455/2005 година от Софийски градски 
съд в съответствиес Търговскиязакон на РепубликаБългария. 

Седалището и адресът на управление на Дружеството е град София, ул. Самоковско шосе 2Л, Търговски център 

Боила. 

Основната дейност на Дружеството включва главно предоставяне на куриерски услути, за което е получило 

Удостоверение NQ 0062/03.11.2009 г. от Комисия за регулиране на съобщенията, както и спедиторска дейност, 

обработка, складиране и дистрибуция на документи, стоки и товари, вътрешен и международен транспорт и 

всякакви други дейности, незабраненисъс закон. 

Дружествотое регистриранона Българскатафондова борса на 12.11.2012 г. 

Дружествотосе управлява чрез едностепеннасистема на управление- Съвет на директорите. 

Към 31.12.2014 г. членовете на Съвета на директоритеса: 

1. Валери Харутюн Мектупчиян 

2. Георги Иванов Глогов 

3. Данаил Василев Данаилов 

От 23.02.2015 г. членове на Съвета на директоритеса: 

1. Валери Харутюн Мектупчиян 

2. Георги Иванов Глогов 

3. Данаил Василев Данаилов 

4. Неделчо Аспарухов Бонев 

5. Седрик Фавр-Лорен 

Към 31.12.2015 г. членове на Съвета на директоритеса: 

1. Валери Харутюн Мектупчиян 

2. Георги Иванов Глогов 

3. Данаил Василев Данаилов 

4. Авак Степан Терзиян 

5. Седрик Фавр-Лорен 

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Валери Харутюн Мектупчиян. 

Крайният собственик /44.59 %/ на Дружеството е Валери Харутюн Мектупчиян. 

2. СЧЕТОВОДНАПОЛИТИКА 

2.1 База за изготвянена финансовияотчет 

Общи положения 

Дружеството изготвя и представя финансовите си отчети на база на Международните стандарти за финансово 

отчитане (МСФО), издадени от Съвета за международни счетоводни стандарти (СМСС) и разясненията за тяхното 

прилагане,издадениот Комитетаза разяснениена МСФО (КРМСФО),приети от Европейскиясъюз. 

Финансовитеотчети са съставени в български лева, която е функционалнатавалута на Дружеството. Всички СУ1"IИ са 
представени в хиляди лева ('ооо лв.) (включителносравнителнатаинформация за 2014 г.), освен ако не е посочено 

друго. 

Финансовиятотчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие. 

Към датата на изготвяне на настоящитефинансови отчети, Ръководствотое направило преценка на способността на 
Дружествотода продължи своята дейност като действащо предприятие. При тази преценка е взета предвид цялата 
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налична информация за предвидимото бъдеще, което е поне, но не е ограничено до дванадесет месеца от края на 

отчетния период. 

Б съответствие с разпоредбите на раздел ПI оТ Закона за счетоводството, дружеството изготвя консолидирани 

отчети, които включват и финансовите отчети на СПИДИ ЕООД Геопост България ЕООД и ДПД Румъния АД. 

Нови стаидарти, разяснения и изменения в сила от 1януари 2015 г. 

Следните изменения към съществуващистандарти, издадени от СМСС 11 приети от ЕС са в сила за текущия отчетен 

период: 

•	 Годишни подобрения 2011 г. - 2013 г. (издадени на 12 декември 2013 г.), в сила от 1 юли 2014 г., приети от ЕС на 

18 декември 2014 г., публикуванив ОВ на 19 декември 2014 г.; за ЕС в сила от 1 януаи 2015 г. 

Изменениетона МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане изяснява, че 

дружествата в първите си финансови отчети по МСФО имат избор между прилагането на съществуващ и в действие 

МСФО или ранно прилагане на нов или ревизиран МСФО, който не е все още задължително в действие, при 

положение че новият или ревизиран МСФО позволява ранно прилагане. от ДрУ'жествата се изисква да прилагат едни 

и същи версии на МСФО по време на периодите, покрити от тези първи финансови отчети, съставени съгласно 

МСФО. 

Изменението на МСФО 3 Бизнес Комбинации изяснява, че МСФО 3 изключва от обхвата си отчитането на 

формирането на съвместно предприятие във финансовите отчети на самото съвместно предприятие. 

Изменението на МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност изяснява, че обхватът на изключението към 

портфейла, дефиниран в параграф 52 на МСФО 13 включва всички договори отчетени според обхвата на МСС 39 

Финансови инструменти: Признаване и оценяване или МСФО 9 Финансови инструменти, без значение дали 

отговарят на 'дефиницията за финансови активи или финансови пасиви според МСС 32 Финансови инструменти: 

Представяне. 

Изменението на МСС 40 Инвестиционни имоти изяснява, че определянето на това, дали специфична транзакция 

отговаря на дефиницията, както за бизнес комбинация според МСФО 3 Бизнес комбинации, така и за 

инвестиционен имот според МСС 40 Инвестиционни имоти изисква отделното прилагане на двата стандарта 

независимоедин от друг. 

•	 КРМСФО 21 Налози (издадено на 20 май 2013 г.) в сила от 1 януари 2014 г., прието от ЕС на 13 юни 2014 г., 

публикуванов ОБ на 14 юни 2014 г., за ЕС в сила от 17 юни 2014 г. 

КРМСФО 21 предлага насоки относно признаването на задължение за налог наложен от държава, както за налози 

отчетени според МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи, така и за тези, за които моментът и сумата на 

налога са сигурни. Разяснениетопокрива отчитането на изходящи потоци на ресурси, наложени на предприятия от 

държави (включителноправителствениагенции и подобни организации),в съответствиесъс закони и/или правила. 

Това обаче не включва данъци върху дохода (виж МСС 12 Данъци върху дохода), глоби и други наказания, 

задължения възникващи от търговски схеми на емисии и изходящи потоци на ресурси, влизащи в обхвата на други 

стандарти. КРМСФО 21 идентифициразадължаващотосъбитие за признаване на задължение като дейността, която 

задейства плащането на налога в съответствие със съответната правна рамка. Разяснението изяснява, че 

"икономическата принуда" и принципът за действащо предприятие не създават или не предполагат, че 

задължаващотосъбитиесе е случило. 

Приемането на тези изменения към съществуващи стандарти не е довело до промени в счетоводната политика на 
дружеството. 

Стандарти,разясненияи променив стандарти,които са издадениот СМСС и са приети от ЕС, но не са 
в сила 

•	 Изменения на МСС 19 Доходи на наети лица - Планове с дефинирани доходи: Вноски от наетите лица (издаден 

на 21 ноември 2013 г.), в сила от 1 юли 2014 г., приети от ЕС на 17 декември 2014 г., публикувани в ОВ на 9 
януари 2015 г., за ЕС в сила от 1 февруари 2015 г. 

Изменението изяснява параграф 93 от МСС 19 Доходи на наети лица, който се отнася за отчитането на вноски от 

заети лица, определени в официалните условия на план с дефинирани доходи, чрез осигуряване на насоки за 

ръководствотона дружеството,относноотчитанетона вноски от наети лица относноуслуга. 



•	 Годишни подобрения 2010 г. - 2012 г. (издадени на 12 декември 2013 г.), в сила от 1 юли 2014 Г., приети от ЕС на 

17 декември 2014 Г., публикувани в ОБ на 9 януари 2015 Г., за ЕС в сила от 1 февруари 2015 г. 

Изменението на МСФО 2 Плащане на базата на акции коригира дефинициите за "условие за придобиване" и 

"пазарно условие" и добавя дефиниции за ,условие за резултат" и "условие за отработен трудов стаж" (които преди 

това бяха част от дефиницията за "условие за придобиване"). 

Измененията на МСФО 3 Бизнес комбинации са по отношение на: отчитането на възнаграждения под условие npи 

бизнес комбинация - уточнява се, че условно плащане, което е класифицирано като актив или пасив трябва да бъде 

измервано по справедлива стойност на всяка отчетна дата; сумарното представяне по оперативни сегменти 
изисква се дружествата да оповестяват преценките, направени от ръководството при прилагане на критериите за 

сумарно представяне по оперативни сегменти. 

Изменението на МСФО 8 Оперативни сегменти изяснява, че предприятията трябва да предоставят равнение на 

общата сума на активите на отчетените сегменти с активите на предприятието, ако активите на сегментите се 
отчитат регулярно. 

Изменението на МСФО 13 Оценяване на справедлива стойност изяснява, че пубикуването на МСФО 13 и 

изменението на МСФО 9 и МСС 39, не е премахнало възможността за оценяването на краткосрочни вземания и 

задължения без заявен лихвен процент по тяхната фактурна стойност без дисконтиране, ако ефектът от това, че не се 
дисконтират не е съществен. 

Изменението на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения изяснява, че когато даден имот, маIIlИНа или съоръжение е 

преоценен,брутнатабалансовастойностсе коригирапо начин, който е последователенс преоценкатана балансовата 

стойност. 

Изменението на МСС 24 Оповестяване на свързани лица и.зяснява, че предприятие, което предоставя услyrи 

свързани с ключов управленски персонал на отчитащото се предприятие или на дружеството майка на отчитащото 

се предприятиее свързанолице на отчитащотосе предприятие. 

Изменението на МСС з8 Нематериални активи изяснява, че когато нематериален актив е преоценен, брутната 

балансовастойностсе коригирапо начин, който е последователенс преоценкатана балансоватастойност. 

•	 Изменения на МСС 16 и МСС 41: Плододайни растения (издадени на 30 юни 2014 г.), в сила от 1 януари 2016 Г., 

приети от ЕС на 23 ноември 2015 Г., пуБЛик'увани в ОБ на 24 ноември 2015 г. 

Изменениятадобавят l1Лододайнитерастения, които се използват за отглежданена продукция в обхвата на МСС 16, 
за да се отчитат по същия начин, както имоти, машини и съоръжения. 

•	 Изменения на МСФО 11 Отчитане на придобиване на дялове в съвместни споразумения (издадени на 6 май 2014 
г.), в сила от 1 януари 2016 Г., приети от ЕС на 24 ноември 2015 Г., публикуванив ОБ на 25 ноември 2015 г. 

Изменениятаизясняватотчитанетона придобиванетона участие в съвместноспоразумение,когато споразумението 

представлявабизнес. 

•	 Изменения към МСС 16 и МСС з8: Разяснения за допустими методи на амортизация (издадени на 12 май 2014 

г.), в сила от 1 януари 2016 Г., приети от ЕС на 2 декември 2015 г., публикуванив ОБ на 3 декември 2015 г. 

Изменениятапоясняват, че методът, базиран на приходитене се счита за подходящапроява на изразходване. 

•	 Годишни подобрения към МСФО 2012 г. - 2014 г. (издадени на 25 септември 2014 г.), в сила от 1 януари 2016 г., 

приети от ЕС на 15 декември 2015 Г., публикуванив ОБ на 16 декември 2015 г. 

Измененията на МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности добавят специфични 

случаи за напътствие при прилагане, в които дружество рекласифицира актив, държан за продажба в такъв, държан 

за дистрибуция или обратното и случаи, в които се преустановява отчитане на държани за дистрибуция активи. 

Измененията на МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване добавят допълнителни насоки, за да изяснят дали 

договор за обслужване представлява продължаващо участие в прехвърлен актив за целите на идентификацията на 

необходимите оповестявания. Последващото изменение на МСФО 1 изяснява приложимостта на измененнята на 

МСФО 7, касаещи намаляването на оповестявания към кратките междинни финансови отчети. 

Измененията на МСС 19 Доходи на наети лица изясняват, че първокачествените корпоративни облигации, 

използвани при определянето на дисконтовия процент за доходите след напускане трябва да се деноминират във 



валутата на доходите, които подлежат на плащане (следователно дълбочината на пазара за тези облигации трябва да 

се оцени на ниво B~a). 

Измененията на МСС 34 Междинно финансово отчитане изясняват значението на текста "на друго място във 

финансовияотчет" и изискватизползванетона препратки. 

•	 Изменения на МСС 1: Инициатива за оповестяване (издадени на 18 декември 2014 г.), в сила от 1 януари 2016 г., 

приети от ЕС на 18 декември 2015 г., публикуванив ОБ на 19 декември 2015 г. 

Изменениятацелят да разяснят МСС 1 И са насочени към забелязаните пречки пред съставителите при използването 

на преценки в представянето на финансовите отчети. 

•	 Изменения на МСС 27: Метод на собствения капитал в индивидуални финансови отчети (издадени на 12 август 

2014 г.), в сила от 1 януари 2016 г., приети от ЕС на 18 декември 2015 Г., публикуванив ОБ на 23 декември 2015 г. 

Измененията възстановяват метода на собствения капитал като вариант за отчитане на инвестиция в дъщерни 

предприятия, съвместни дружества или асосицирани предприятия в индивидуалните финансови отчети на 

дружеството. 

Документи, издадени от СМСС/КРМСФО,които не са одобрениза прилаганеот ЕС 

Следните нови или ревизирани стандарти, нови разяснения и промени към съществуващи стандарти, които към 

отчетната дата са издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС), все още не са одобрени за 

прилаганеот ЕС и съответноне са взети предвидот Дружествотопри изготвянетона финансовитеотчети. 

•	 МСФО 9 Финансови инструменти (издаден на 24 юли 2014), в сила от 1 януари 2018 г. 

Окончателнатаверсия на МСФО 9 Финансови инструменти обединява фазите от проекта на СМСС за замяна на МСС 

39 Финансови инструменти: Признаване и оценяване по отношение на класификация и оценка, обезценка и 

отчитане на хеджирането. Тази окончателна версия на МСФО 9 добавя новия модел на очакваната загуба при 

обезценка, променя модела за класификация и оценка на финансовите активи, чрез добавяне на нова категория 
оценяван по справедлива стойност през друг всеобхватен доход за някои дългови инструменти и дава допълнителни 

насоки относно начина за прилагане на теста за бизнес модела и характеристиките на договорните парични потоци. 

Тази окончателна версия също добавя ограничени промени към класификацията и оценката на финансовите активи. 

Стандартът заi\1еня всички предишни версии на МСФО 9. 

•	 МСФО 14 Сметки за разсрочване в сектори, подлежащи на ценова регулация (издаден на ЗО януари 2014 г.), в 

сила от 1 януари 2016 г. 

МСФО 14 позволява на дружество, което прилага за първи път МСФО да продължи да отчита, с някои ограничени 

промени, салдата по сметките за разсрочване, съгласно изискванията на предишната база за съставяне на 

финансови отчети, както при първоначалноприлагане на МСФО, така и при последвашифинансови отчети. Салдата 

по С~1етките за разсрочванеи движениятав тях се представятотделно в отчета за финансовотосъстояние, отчета за 

печалби и загуби, отчета за другия всеобхватендоход и в специфичнитеоповестявания,които се изискват. 

•	 МСФО 15 Приходи от договори с клиенти (издаден на 28 май 2014 г.), включително измемения на МСФО 15: 
Дата на влизане в сила на МСФО 15 (издадени на 11 сеmември 2015 г.), в сила от 1 януари 2018 г. 

МСФО 15 уточнява как и кога дружество, прилагащо МСФО признава приход и поставя изискваниятакива дружества 

да предоставят на ползвателите на финансовите отчети повече информация в уместни оповестявания. Стандартът 

предвиждаприлаганетона един единствен, базиран на принципи модел в пет стъпки за всички договори с клиенти. 

•	 Изменения към МСФО 10 И МСС 28: Продажба или вноски на активи между инвеститор и негово асоциирано 

или съвместно предприятие (издадени на 11 сеmември 2014 г.), датата на влизане в сила е отложена за 

неопределеновреме. 

Измененията са насочени към противоречие между изискванията на МСС 28 Инвестиции в асоциирани 

предприятия и изискванията на МСФО 10 Консолидиранифинансови отчети и поясняват, че в сделка, включваща 

асоциирано предприятиеили съвместно предприятиестепента на отчитане на печалби и загуби зависи от това дали 

продадениятилн апортиран актив представлявабизнес. 

•	 Изменения към МСФО 10, МСФО 12 И МСС 28: Инвестиционни дружества: Прилагане на изключението за 

консолидация(издадени на 18 декември 2014 г.). 



Измененията се отнасят до проблеми, възникващи при прилагането на изключението за консолидация при 
инвестиционните дружества. 

Някои от стандартите и разясненията, посочени по-горе, не са приложими за дейността на Дружеството, поради 

което няма да окажат влияние върху финансовите отчети. За останалите към датата на съставянето на тези отчети 

ръководството на дружеството все още не е оценило потенциалните ефекти от тези промени върху финансовите 

отчети. 

2.2 Промени в счетоводнатаполитикаи оповестявания 

Възприетитесчетоводниполитики са последователнис тези, прилаганипрез предходнияотчетен период. 

При изготвянетона представенияфинансов отчет са използванисчетоводни преценки и допускания.Въпреки че те 

са базирани на информация,предоставенана ръководствотокъм датата на изготвянена финансовияотчет, реалните 

резултатимогатда се различаватот направенитеоценки и допускания. 

Преценки 

При прилагането на възприетите счетоводни политики, ръководството на Дружеството е направило следните 

преценки, извън тези включващи приблизителни оценки, които са с най-съществен ефект върху сумите, признати 

във финансовияотчет: 

Приблизителниоценки и предположения 

Основните предположения, които са свързани с бъдещи и други основни източници на несюурности в 

приблизителнитеоценки към датата на баланса, и за които съществува значителен риск да доведат до съществени 

корекции в балансовитестойности на активите и пасивите през следващия отчетен период, са посочени по-долу. 

ЛИЗUJ-l2И 

Съгласно МСС 17 Лизинг ръководството класифицира лизинговите договори за машини, оборудване и транспортни 

средства като финансови лизинг. В някои случаи лизинговата транзакция не е еднозначна и ръководството 

преценява дали договорът е за финансов JШзинг, при който всички съществени рискове и ползи от собственоcтrа 

върл'У актива се прехвърлят на лизингополучателя. 

Отсрочени даНЪЧ1iИ активи 

Отсрочените данъчни активи се признават за всички неизползвани данъчни зaryби до степента, до която е вероятно 

да е налице облагаема печалба, срещу която те да бъдат приспаднати. Определянето на сумата на отсрочените 

данъчни активи, която да бъде призната, изисква да бъде направена съществена преценка от ръководството, която се 

базира на очакваното време на възникване и нивото на бъдещите облагаеми печалби, както и на бъдещите стратегии 

за данъчно планиране на Дружеството. 

Обезценка на нефинансови активи 

Към всяка дата на отчитане, Дружеството преценява дали са налице индикатори за обезценка за всички 

нефинансови активи. Нематериални активи с неопределен срок на полезен живот се проверяват за обезценка 

ежегодно и във всеки друг момент, ако съществуват такива индикатори. Други нефинансови активи се проверяват за 

обезценка, когато съществуват индикатори, че балансовата им стойност може да не е възстановима. 

Полезен жuвО771 на амортизируеми активи 

Ръководството преразглежда полезния живот на амортизируеми активи в края на всеки отчетен период. 

Действителният полезен живот може да се различава от направената оценка поради техническо и морално 

изхабяване, предимно на машини и оборудване, транспортни средства, компютри и програмни продукти. 

Провизии 

Провизии се отчитат, когато възникне настоящо съдебно, конструктивно или нормативно задължение за 

Дружеството, в резултат на минали събития, когато се очаква да възникнат изходящи парични потоци за погасяване 

на задължението и когато може достатъчно точно да се определи сумата на самото задължение. Провизиите се 

преразглеждат от ръководството към края на всеки отчетен период и стойноcтrа им се коригира, за да се отрази най

добрата приблизителна оценка. 



Обезценка на 6зе-vюнuя 

При изготвянето на този финансов отчет ръководството, базирано на минал опит е направило приблизителна 

оценка на обезценката на търговските вземания. 

2.3 Обобщениена същественитесчетоводниполитики 

Сделки в чуждестраннавaлyrа 

Фунь-ционалнавaлyrа и вaлyrа на представяне 

Отделните е.ilементи на финансовите отчети на Дружеството се оценяват във валугата на основната икономическа 

среда, в която предприятиетоизвършвадейносттаси ("функционалнавалута").
 

Годишният финансов отчет е представен в хиляди български лева, която е функционална валуга и валуга на
 

представяне. Българският лев е фиксиран към еврото (EUR), посредством механизма на валутния съвет, въведен в 

Република България от 1 януари 1999 г. 

Сделки и салда 

Сделките в чуждестранна валута се трансформират във функционална валуга, като се прилага официалния курс за 

съответния ден. Печалбите и 3aI)'бите от промяна във валутните курсове, възникнали в резултат на раЗП.ilащания по 

сделки в чуждестранна валута, както и от преоценка по заключителен валутен курс на деноминираните в 

чуждестранна валута активи и пасиви се признават в отчета за доходите. 

Монетарните активи и пасиви в чуждестранна валута се отчитат по заключителен курс на БНБ към датата на 

баланса. Към 31.12.2015 г. 1 евро = 1.9558з лв. (31.12.2014 г.: 1 евро = 1.9558з лв.) 

Имоти, машини и съоръжения 

Имотите, машините и съоръженията се отчитат rrьрвоначално по цена на придобиване, включваща покупната цена, 

включително мита и невъзстановими данъци, както и всички преки разходи, необходими за привеждането на актива 

в настоящия j\iY вид и местонахождение. 

Последващото оценяване на имоти, машини и съоръжения се извършва по цена на придобиване, намалена с 

натрупаните амортизации и евентуалните загуби от обезценка. 

Активите се а.i\1Ортизират от датата на прl-'.добиване или въвеждане в ексruюатация. Амортизацията се начислява на 

база на линейния метод върху оценения полезен живот на активите, с цел разпределяне на разликата между 

балансовата стойност и остатъчната стойност върху полезния живот на активите, както следва: 

• Оборудване и съоръжения 3.3 години 

• Компютри 2 години 

.. Автомобили 5 години 

• Стопански инвентар 6.7 години 

Остатъчната стойност и полезния живот на активите се преразглеждат, и ако е необходимо, се правят съответни 

корекции към всяка дата на изготвяне на финансовия отчет. 

Когато балансовата стойност е по-висока от възстановимата стойност, дълготрайният материален актив се отчита по 

неговата възстановима стойност. 

Печалбите и загубите от оmисване на активите се определят, като се съпоставят постъпленията с балансовата 
стойност и се отчитат в отчета за всеобхватния доход. 

Нематериални активи 

Програмни продуь.-ги 

Програмни продукти се отчитат по историческа стойност. Те се амортизират по линейния метод за срок от 2 години. 



Обезценка на нефинаНСОБИ акгиви 

Активи, които имат неопределен полезен живот не се амортизират, а се проверяват .за обезценка на годишна база. 

Активи, които се амортизират, се преглеждат за наличие на обезценка, когато са на лице 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-ма.i'Iките възможни разграничими единици, генериращи парични 

потоци. Нефинансови активи различни от положителна репуга.ция, които подлежат на обезценка, се преглеждат за 

наличие на признаци за необходимостта от обезценка към всяка отчетна дата. 

Към всяка балансова дата за обезценените в предходни периоди нефинансови активи, различни от положителната 

търговска репутация се извършва преглед за евентуално реИIпегриране на загубите от обезценка. 

За нуждите на теста за обезценка активите са групирани на най-ниските нива, за които може да се идентифицира 

единица генерираща парични потоци. 

Материални запаеи 

Материалните запаси включват материали и стоки. В себестойността на материалните запаси се включват 

директните разходи по Зah;rпyването или производството им, преработката и други преки разходи, свързани с 

доставката им. Към края на всеки отчетен период материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността 

им и тяхната нетна реализируема стойност. Сумата на всяка обезценка на материалните запаси до нетната им 

реализируема стойност се признава като разход за периода на обезценката. 

Нетната реализируема стойност представлява очакваната продажна цена на материалните запаси, намалена с 

очакваните разходи за довършване и продажба. 

Дружеството определя разходите за материални запаси като използва метода среднопретеглена стойност. 

При продажба на материалните запаси тяхната балансова стойност се признава като разход в периода, в който е 

признат съответния приход. 

Инвестиции в дъщернн предприятия 

Дъщерни предприятия са всички предприятия, които се намират под контрола на Дружеството. Контролът вър;>,:у 

дъщерните предприятия на ДрУ'А<еството се изразява във възможността то да ръководи и определя финансовата и 

оперативната политика на дъщерните предприятия, така че да се извличат изгоди в резултат на дейността им. В 

индивидуалния финансов отчет на Дружеството инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат по себестойност. 

Търговски вземания 

Търговските вземания се признават първоначално по справедлива цена, а в последствие по амортизирана стойност 

(като се използва методът на ефеI<ТИВНИЯ лихвен процент), намалена с евентуална пропизия за обезценка, 

основаваща се на преглед, извършван от ръководството, на СaJщата в края на всеки месец. 

Провизия за обезценка се прави в случай, че съществува обективно доказателство, че Дружеството няма да бъде в 

състояние да събере вскчки дължими суми съгласно първонаЧaJIНите условия по отношение на съответния разчет. 

За индикатори на наличието на основание за обезценка се считат значими финансови затруднения на клиент, 

обявяване в несъстоятелност, закъснение в плащането или неплащане въобще. Сумата на обезценката е разликата 

между балансовата и възстановимата стойност. Последната представлява настоящата стойност на паричните потоци, 

дисконтирана с ефективния лихвен процент. Размерът на провизията за обезценка се признава в отчета за доходите. 

Вземания с просрочие по-голямо от з60 дни се обезценяват с цялата им стойност. 

Ако в следващ период сумата на загубата от обезценка намалее и спадът може по обективен начин да се свърже със 

събитие, което възниква, след като обезценката е призната, преди това признатите загуби от обезценка се 

възстановяват до степента, до която балансовата стойност на аh"Тива не превишава неговата амортизирана стойност 

към датата на възстановяване. Възстановяването на загубата от обезценка се признава в печалбата или загубата. 

Парични средства и парични еквиваленти 

Паричните средства и парични еквиваленти включват пари в брой и пари по банкови сметки други високо ликвидни 

краткосрочни инвестиции с първоначален падеж от 3 месеца и по-малко. 



Собcrвен капитал, резерви и дивиденти 

Издадените обикновени аIЩИИ са класифицирани като акционерен капитал, който е представен по номиналната си 

стойност съгласно съдебното решение за регистрация на Дружеството. 

Спиди ~ е акционерно дру/кество и е задЪJDКено да регистрира в Търговския регистър определен размер на 

акционерен капитал, който да служи като обезпечение на кредиторите на Дружеството за изпълнение на техните 

вземания към него. 

Дружеството отчита акционерния си капитал по номинална стойност на регистрираните акции.
 

Съгласно изискванията на Търговския закон и приетия Устав, Дружеството образува фонд Резервен, който набира
 

средства от следните източници: 

Определена от едноличния собственик на капитала част от печалбата, но не по-малко от 1/10, докато 

средстватавъв фонда достигнат1/10 от капитала; 

Средствата, получени над номиналнатастойност на акциите и облигациитепри издаванетоим; 

Други източници по решение на едноличниясобственикна капитала. 

Средстватана фонд Резервен могат да се използватсамо за: 

Покриванена годишнатазагуба; 

Покриванена загуби от минали години; 

Когато средствата от фонд Резервен надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде 

използван и за увеличаванена капитала. 

Премийнитерезерви включватпремии, получени при ем!'ггиранетона собствен капитал. Всички разходи по сделЮ1, 

свързани с емитиране на акции са приспаднатиот внесения капитал, нетно от данъчни облекчения. 

Неразпределената печалба включва текущия финансов резултат и натрупаните печалби от предходни години и 

непокритизагуби от предходни години. 

Разпределението на дивиденти на акционерите на Дружеството се признава като задължение във финансовите 

отчеТи на Дружествотов периода, в който е одобрено от акционеритена Дружеството. 

Данъци 

Дължимитеданъци се изчисляватв съответствиес българскотозаконодателство,като се отчита ефектът на текущите 

данъци и отсроченитеданъци. Номиналнатаданъчна ставка за 2015 г. е 10%. 

Текущите данъци върл}' печалбата се изчисляват на база облагаема печалба за данъчни цели, като за това 

финансовиятрезултатсе преобразував съответствиес българскотоданъчно законодате.ilСТВО. 

Данъчният ефект, свързан със сделки и събития, отчетени като приходи или разходи, също се отчита в отчета за 

всеобхватниядоход. Данъчниятефект, свързансъс сделки и събития, отчетенидиректнов собствениякапитал, също 

се отнася директно в собствения капитал. 

Отсроченитеданъци се изчисляват за всички временни разлики между данъчната основа на активите и пасивите и 

тяхната преносна стойност към датата на финансовия отчет, като се използва ба.ilансовият метод. За определяне на 

отсрочените данъци са използвани данъчните ставки, очаквани да бъдат ефективни при тяхното бъдещо 

реализиране. 

Отсрочените данъчни пасиви се отчитат за всички временни разлики, подлежащи на данъчно облагане, освен в 

случаите, когато възникват от първоначалното отчитане на актив или пасив при сделка, която hDM момента на 

извършванене дава отражениенито на счетоводната,нито на данъчнатапечалба или загуба. 

Orcрочените данъчни активи се отчитат за всички временни разлики, подлежащи на приспадане до степента, до 

която е вероятнода има бъдеща облагаема печалба, срещу която активитеда се реализират. 

Доходи на наети лица 

Задълженияпри пенсиониране 

Дружеството има утвърден план за допълните.ilНО пенсионно осигуряване. Съгласно Кодекса на труда при 

прекратяване на трудовото правоотношение,след като работникът или служителят е придобил право на пеНСF.я за 

осигурителенстаж и възраст, Дружествотое задълженода му изплати обезщетение в двукратен размер на брутното 



месечно трудово възнаграждение към датата на прекратяване на трудовото правоотношение. В случай, че 

работникът или служителят е работил в Дру-жеството през последните 10 години, размерът на обезщетението 
възлиза на шестмесечнияразмер на брутното му трудово възнаграждение. 

Задължениетоза изплащане на дефиниранидоходи се изчислявагодишно от независимиактюери, като се използва 

кредитният метод на прогнозните единици. Сегашната стойност на задължението за изплащане на дефинирани 

доходи се определя като се дисконтираточакваните бъдещи изходящи парични потощи, с лихвените проценти на 

висококачествени държавни ценни книжа, които са с падеж, близък до този на съответното задължение, и във 

валутата, в която са деноминираниплащанията. 

Актюерските печалби и загуби, възникнали в резултат на практически корекции и промени на актюерските 

предположения, се признават в друг всеобхватен доход на база оставащия среден срок на прослужване на 

съответнитеслужители. Разходите за предишен трудов стаж се признаватв отчета за доходите в момента на тяхното 

възникване, освен в случайте, когато пенсионният план е създаден с условие, че служителитетрябва да останат на 

работа за определен период от време. В такъв случай разходите за предишен трудов стаж се амортизират по 

линейния метод за "периода на придобиване". 

Провизии 

Провизии се отчитат, когато възникне настоящо съдебно, конструктивно или нормативно задължение за 

Дру-жеството,в резултат на мина.пи събития, когато се очаква да възникнатизходящи парични потоци за погасяване 

на задължениетои когато може достатъчноточно да се определи сумата на самото задължение. Провизии за бъдещи 

заryби от дейността не се признават. 

Когато има няколко подобни задължения, вероятността да възникнат изходящи парични потоци за тяхното 

погасяванесе оценява като се взема предвид целия клас от задължения. 

Провизия се признава дори и в случите, в които вероятността да възникне изходящ паричен поток за дадено 

задължениев класа е малка. 

Провизиитесе оценяватпо настоящатастойностна разходите,които се очаквада бъдат необходимиза погасяванена 

задължениятаизползвайки дисконтов процент преди данъци, който отразява текуща пазарна оценка на рисковете 

свързани със задължението. 

Финансовипасиви 

Финансовите пасиви на дружестовото включват банкови заеми, търговски и други задължения и задължения по 

лизингови договори. 

Финансовитепаасиви се признават, когато съществувадоговорнозадължениеза плащане на паричнисуми или друг 

финансов актив на друго предприятие или договорно задължение за размяна на финансови инструменти с друто 

предприятиепри потенциалнонеблагоприятниусловия. 

Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност, като се използва методът на ефективната 

лихва. 

1'ьрговекизадължения 

Търговия задължения са задължения за заплащане на стоки или услуги, които са били придобити от доставчици в 

обичайния ход на стопанската дейност. Търговските задължения се класифицират като текущи задължения, ако 

плащането е дължимо в рамките на една година или по-малко (или нормалния ЦИ"КЪJI на стопанскатадейност е по

дълъг), ако случаят не е такъв, те се представяткато нетекущи задължения. 

Търговските задължения се признават първоначално по справедлива цена, а в последствие по амортизирана 

стойност като се използва метода на ефективниялихвен процент. 

Банкови заеми 

Банковите заеми са отразени в отчета за финансовото състояние на Дружеството, нетно от разходите за 

получаванетоим. 



Лизинг 

Определянето дали дадено споразумение представлява или съдържа лизинг се базира на същността на 

споразумението, в неговото начало, и изисква оценка относно това дали изпълнението на споразумението зависи от 

използването на конкретен актив или активи и дали споразумението прехвърля правото за използване на актива. 

Дружеството като лизингополучател 

Дружеството класифицира лизингов договор като финансов лизинг, ако той прехвърля в значителна степен всички 

рискове и изгоди от собствеността върху наетия аь.'Тив. В началото на лизинговия срок, финансовият лизинг се 

признава като актив и пасив в баланса с размер, който в началото на лизинговия договор е равен на справедливата 

стойност на наетия актив или, ако е по-ниска, по настоящата стойност на минималните лизингови плащания. 

Лизинговите плащания се разпределят между финансовите разходи и намалението на ЗадЬлжеЮ1ето по лизинга 

така, че да се получи постоянен лихвен процент върл'У оставащото салдо на задължението. Финансовите разходи се 

признават директно в печалбата или загубата. 

Активите, придобити при условията на финансови лизинг се амортизират през по-краткия от двата срока 
полезния живот на актива или срока на JlliЗИНГОВИЯ договор, ако няма разумна степен на сигурност, че Дружеството 

ще придобие собствеността върху тях до края на срока на лизинговия договор. 

Лизинговите плащанията по договори за оперативен лизинг се признават като разход в печалбата или загубата на 

база линейния метод за срока на лизинговия договор. 

Признаване на приходи 

Приходите се признават до степента, в която е вероятно икономически ползи да бъдат получени от Дружеството и 

сумата на прихода може да бъде надеждно оценена. Приходите се оценяват по справедливата стойност на 

полученото възнаграждение, като се изключат отстъпки, рабати и други данъци върху продажбите или мита. Преди 

да бъде признат приход, следните специфични критерии за признаване трябва също да бъдат удовлетворени: 

Продажби на материали и стоки 

Приходите от продажби на стоки се признават, когато съществените рискове и ползи от собствеността върху стоките 

са прехвърлени на купувача, което обичайно става в момента на тяхната експедиция. 

Предоставя.не на услуги 

При..ходите от предоставяне на услуги се признават на база на етапа на завършеност на сделката към датата на 

баланса. Когато резултатът от сделката (договора) не може да бъде надеждно оценен, приходът се признава саlVЮ 

доколкото извършените разходи подлежат на възстановяване. 

Приходи от лихви 

Приходите от лихви се признават при начисляването на лихвите (като се използва методът на ефективния лихвен 

процент, т.е. лихвеният процент, който точно дисконтира очакваните бъдещи парични потоци за периода на 

очаквания живот на финансовия инструмент до балансова стойност на финансовия актив). 

Приходи от дивиденти 

Дружеството признава дивидент от дъщерно предприятие в печалбата или загубата в своите индивидуални 

финансови отчети, когато бъде установено правото му да получи дивидента. 

Управ..ilение на финансовия риск 

Фактори на финансовия риск 

Осъществявайки дейността си, Дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск 

(включващ валутен риск, и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични 

потоци. Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на 

финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на 

Дружеството. 



Валутен риск 

Дружеството оперира в България и тъй като курсът на българския лев е фиксиран към еврото посредством валутен 

борд, Дружеството е изложено на валутен риск в частта на транзакциите, извършвани във валута, различна от евро. 

Ръководството на Дружеството следи реryлярно валутния риск с цел минимизиране на възможни негативи върху 

финансовото състояние на Др)'"жеството. 

Лихвен риск 

Лихвеният риск за Дружеството възниква при неочаквани изменения на лихвения процент.
 

Кредитен риск
 

в Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Дружеството има разработена и внедрена политика,
 

която гарантира, че продажбите на стоки и услуги се извършват на клиенти с подходяща кредитна история.
 

Ликвиден риск
 

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства,
 

както и възможности за допълнително финансиране с одобрени вече кредити. 

Управление на капитала 

Дружеството управлява капитала си с цел да осигури осъществяването на дейността си като действащо предприятие и 

да максимизира възвращаемостта на инвестициите, направени от собствениците чрез оптимизиране на отношението 

дълт към капитал. 

Определяне на справедливата стойност 

ДрУ'лсеството използва наблюдаеi\Ш данни, доколкото е възможно за оценяване на справедливата стойност на даден 

актив или пасив. Справедливите стойности се категоризират в различни нива в йерархията на справедливите 

стойности на базата на входящите данни в техниките за оценка, както следва: 

•	 Ниво 1: котирани цени (некоригирани)на активни пазари за сходни активи или пасиви. 

•	 Ниво 2: входящи данни различни от котирани цени, включени в Ниво 1, които, пряко (т.е. като цени) или 

косвено (т.е. получени от цени), са достъпни за наблюдаванеза актива или пасива. 

•	 Ниво 3: входящи данни за актива или пасива, които не са базирани на наблюдаеми пазарни данни 

(ненаблюдаеми входящи данни). 

Ако входящите данни, използвани за оценка на справедливата стойност на актива или пасива могат да се 

категоризират в различни нива от йерарл'Ията на справедливите стойности, тогава оценката на справедливата 

стойност се категоризира в нейната цялост в това ниво от йерархията на справедливите стойности, чиято входяща 

информация е от значение за цялостната оценка. 

Дружеството признава трансфери между нивата на йерархията на справедливите стойности към края на отчетния 

период, през който е станала ПРОlVlЯната. 



3. ИМОТИ,МАШИНИИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

Имотите, машините и съоръженията на дружеството включват машини, оборудване, транспортни средства и други 

активи, балансоватастойностна които за представенитепериодиможе да бъде анализиранакакто следва: 

Машини и Транспортни Компютьрна 
Други Общо 

съоръжения средства техника 

BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo
 
31 декември 2014 г.
 

Ба.ilансовастойност в
 

началото на периода 351 11,011 6зз 2,585 14,580
 

Придобити 104 5,370 2,254 1,128 8,856
 
Отписани (6) (12) (18)
 

Разходи за амортизация
 (175) (3,217) (416) (564) (4,372) 

Б3.I"Iансова стойност 
280 13,158 2,459 3,149 19,046 

31 декември 2014 г.
 

Отчетна стойност
 

в края на периода 

1,597 24,760 5,477 4,756 з6,590
 

Натрупана
 
(1,317) (11,602) (3,018) (1,607) (17,544)

амортизация 

Б3.I"Iансова стойност 280 13,158 2,459 3,149 19,046 

31 декември 2015 г. 

Балансовастойност в 

началото на периода 280 13,158 2,459 3,149 19,046 

Придобити 

Отписани 

Разходи за амортизация 

Отписана амортизация 

Балансовастойност 

в края на периода 

376 

(193) 

46з 

6,422 

(2,469) 

(4,260) 

2,235 

15,086 

695 

(33) 

(1,зз6) 

6 

1,791 

2,213 

(17) 

(805) 

9 

4,549 

9,706 

(2,519) 

(6,594) 

2,250 

21,889 

31 декември 2015 г. 

Отчетна стойност 

Натрупана 

амортизация 

Балансовастойност 

1,973 

(1,510) 

46з 

28,713 

(1з,627) 

15,086 

6,139 

(4,348) 

1,791 

6,952 

(2,403) 

4,549 

43,777 

(21,888) 

21,889 



Orчетна стойност и набрана амортизация по групи активи 

на напълно амортизирани машини, съоръжения и 31.12.2015 31.12.2014 
оборудване 

BGN'ooo BGN'ooo 

Транспортни средства 4,760 5,087 

Машини и оборудване 1,098 1,016 

Стопански инвентар 305 171 

Компютърна техника ~599 2,490 

8,762 8,764 

Балансова стойност на активите, закупени при условията 
31.12.2015 31.12.2014

на финансов лизинг 

BGN'ooo BGN'ooo 

Транспортни средства 13,760 11,754 

Машини и оборудване 193 109 

Стопански инвентар 969 718 

Компютърна техника 572 553 

15,494 13,134 

Към 31.12.2015 г. дружеството не притежава активи, които са спрени от експлоатация. 

На 21.12.2013 г. дружеството е СКJПOчило договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на 

икономиката и енергетиката по оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската 

икономика" 2007 - 2013 г. относно въвеждане на иноваП1Вен процес за организация и управление на логис1lfЧНИ 

услуги и доставка на технологична инфраСТРУК1ура и терминали за ОСИ1УРяване на достъп до платформата на 

служителите, партньорите и клиентите на дружеството. Проектът е със стойност 4,084 хил. лв. и продължителност 

18 месеца. Към 31.12.2015 г. проектът е завършен, като са придобити всички активи и са получени сумите по 

финансирането. Начислените разходи за амортизация през 2015 г. са в размер на 680 хил. лв. 

Към 31.12.2015 г. дружеството е сключило договор за особен залог върху активи, закупени със средства от отпуснатия 

инвестиционен J,."Редит от УниКредит Булбанк АД от 27.11.2014 г. /Бел. 11/. 

Към 31.12.2015 г. дружеството е направило преглед на машините и оборудване си, в резултат на който по 

приблизителна оценка е преценило, че не са налице индикации за обезценка. 



4. ДЪЛГОТРАЙНИНЕМАТЕРИАЛНИАКТИВИ 

Нематериалните активи на дружеството включват програмни продукти, балансовата стойност на които за 

представенитепериоди може да бъде анализиранакакто следва: 

Програмни 

продуКТИ 

BGN'ooo 
31 декември 2014 г.
 

Балансова стойност в началото на периода 608
 
Придобити 227
 
Отписани
 

Разходи за амортизация
 

Балансовастойноств края на периода 378
 
31 деI~ември 2014 г.
 

Отчетна стойност
 

Натрупана амортизация
 

Б~~ансовастойност 378
 

31 декември 2015 г.
 

Балансова стойност в началото на периода 378
 
Придобити 2,235
 
Отписани
 

Разходи за амортизация 

Отписана амортизация
 

Балансовастойноств края на периода 1,734
 
31 декември 2015 г.
 

Отчетна стойност 4,816
 
Натрупанаамортизация (3,082)
 
Балансовастойност 1,734
 

През 2015 г. дружеството е ползвало напълно амортизирани програмни продукти към датата на баланса с отчетна 

стойност в размер на 2,355 хил. лв. 

Към 31.12.2015 г. дружеството е направило преглед на нематериалните си активи, в резултат на което по 

приблизителна оценка е преценило, че не са налице ИJ{Д~..кации за обезценка. 

5. ИНВЕСТИЦИИВ ДЪЩЕРНИПРЕДПРИЯТИЯ 

Към 31 декември инвестициите на дружеството в дъщерни предприятия са както следва: 

31.12.2015 %на 31.12.2014 %на 

BGN'ooo собственост BGN'ooo собственост 

Спиди ЕООД 982 100% 982 100% 
Геопост България ЕООД 8,165 100% 8,165 100% 
ДПД Румъния АД 17,300 100% 17,300 100% 

Общо 26,447 26,447 

Спиди ЕООД е регистрирано в Търговския регистър към Arенцията по вписванията на 10.04.2008 г. с ЕИК 

115260535, със седалище и адрес на управление: БългарУ'..я, област Пловдив, община Марица, с. Труд, ул. Карловско 

шосе NQ 42. Предметът на дейност на дружеството е внос-износ, спедиторски услуги, производство и търговия с 

всички видове стоки в страната и ЧУJКбина, посредничество, дистрибуторска дейност на всички видове стоки и 

всякаква друга дейност, незабранена със закон. Размерът на основния капитал на дружеството е 982,200 лв. 

Геопост България ЕООД е регистрирано в Търговския регистър към Arенцията по вписванията на 01.07.2008 г. с 

ЕИК 131330260, със седалище и адрес на управление: България, област София, община Столична, гр. София, ул. 



Самоковско шосе NQ 21I, Търговски център Боила. Предметът на дейност на дружеството е предоставяне на 

куриерски услуги, спедиторска дейност, обработка, складиране и дистрибуция на документи, стоки и товари, 

вътрешен и междУНароден транспорт, внос и износ на стоки, търговско представителство и посредничество на 

български и чуждестранни физически и юридически лица, дейност като застрахователен агент и всякаква друга 

дейност, незабранена със закон. Размерът на основния капитал на дружеството е 80 хил. лв. 

дайна..\1ИК Парсъл Дистрибюшън С.А. е регистрирано в Националния търговския регистър към Министерство на 

Правосъдието, Румъния с единен регистрационен код (ЕРК) 9566918, със седалище и адрес на управление: област 

Илфов, гр. Буфтеа, ул. Тамаш NQ 2.0, хале 4А и 4Б. Предметът на дейност на ДрУ'.жеството включва спедиторски и 

куриерски услуги. Размерът на акционерния капитал на дружеството е 90 хил. леи. 

Инвестициите в дъщерни предприятия са представени по себестойност. 

Дружеството няма условни задължения или ДРУГI1 поети ангажименти, свързани с инвестиции в дъщерни 

предприятия. 

През 2015 г. дружеството е реализирало приходи от дивиденти в размер на 2,745 хил. лв. 

Във връзка с получен заем от УниКредит Булбанк АД от 21.11.2014 г. като обезпечение по него дружеството е 

учредило особен залог върл')' дъщерните си дружества Геопост България ЕООД и Dynamic РЮ'сеl Distribution, 
Румъния. /Бел. 11/. 

Към 31.12.2015 г. дружеството е направило преглед на инвестициите си в дъщерни предприятия, в резултат на който 

е преценило, че не са налице обективни доказателства за обезценка на инвестициите. 

6. МАТЕРИАЛНИ3АПАСИ 

Към 31 декември в стойностrа на материалните запаси са включени: 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Материали 281 337 
Гориво 

235 145 
Общо 

516 482 

Към 31.12.2015 г. дружеството е направило преглед на материалните си запаси, в резултат на който по 

приблизителна оценка е преценила, че не са налице индикации за обезценка. 



7. ТЪРГОВСКИИ ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Вземания от клиенти и доставчици- брутна стойност 10,914 8,902 

Минус обезценка (820) (698) 

Вземания от I<JIиенти и доставчици - нетна стойност 10,094 8,204 

Предоставени аванси на доставчици 3,692 2,046 

в т.ч. на свързани лица 2,653 153 

Вземания от свързани лица /бел. 23/ 5,821 5,942 

Данъци за възстановяване 157 61 

ДРУГИ вземания 500 1,779 

Общо 20,264 18,032 

Предоставените аванси на доставчици в размер на з,692 хил. лв. са във връзка с придобиването на транспортни 

средства и оборудванеи дълготрайнинематериалнио.ь.'Тиви /31.12.2014 Г. - 2,046 ХИЛ. лв';. 

Нетната балансова стоi'пюстна търговскитевземания се приема за разумна приблизителнаоценка на справедливата 

им стойност. Всичкитърговскии други вземания на дружествотоса прегледаниотносноиндикацииза обезценка. 

КЪМ 31.12.2015 г. е начислена обезценка на вземания от I<JIиенти както следва: 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

в началото на годината 852 

Начислена обезценка 168 

Възстановенаобезценка (322) 

В края на годината 820 

8. ПАРИЧНИСРЕДСТВАИ ПАРИЧНИЕКВИВАЛЕНТИ 

Паритеи паричнитееквивалентиВI<JIючватследнитеелементи: 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Парични средства в брой 

- в лева 

Парични средства в банкови сметки 

- в лева 2,249 
-в румънски леи 265 

Пари на път 2,757 2,223 

Общо 5,013 
===============~~= 



Във връзка с поЛ)"-!ени заеми от УниКредит Булбанк АД от 21.11.2014 г. и 27.11.2014 г. като обезпечение по тях 

дружеството е учредило особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания па Спиди АД по ВСИЧКИ сметки в 

национална и чуждестранна валута в УниКредит Булбанк АД. /Бел. 11/. 

9. СОБСТВЕНКАПИТАЛ 

9.1 АКЦИОНЕРЕНКАПИТ.АЛ 

Към 31.12.2015 г. регистрираният капитал на дружеството се състои от 5,335,919 на брой бикновени акции с 

номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всички акции са с право на поЛ)"-!аване на дивидент и ликвидационен 

дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на дружеството. 

2015 2014 

Брой акции Брой акции 

Брой издадени и напълно платени акции: 

В началото на годината 5,335,919 4,446,600 
Брой издадени и напълно платени акции 889,319 

Общ брой аIЩИИ, оторизиранина 31 декември 5,335,919 5,335,919 

Списъкът на основните акционери на дружеството е представен както следва:
 

31.12.2015 г. 31.12.~O!1. г.
 

Брой акции % Брой акции % 

Спиди Груп АД 3,544,з67 66-42% 3,544,з67 66-42% 
GeoPost SA, France 1,333,979 25.00% 1,333,979 25.00% 
Друти физически и юридически лица 457,573 8.58% 457,573 8.58% 

Общо 5,335,919 100.00% 5,335,919 100.00% 

9.2 ЗАКОНОВИРЕЗЕРВИ 

31.12.2015 31.12.2014 
BGN'ooo BGN'ooo 

Законови резерви 534 448 

534 448Общо ====~~~=====~=:-: 
Законовите резерви са образувани в резултат от заделянето на 10% от остатъчната печалба съгласно изискванията на 

Търговския Закон и решение на Общото събрание на акционерите. Съгласно законовите изисквания законовият 

резерв следва да достигне миниlVIyМ 10% от стойността на регистрирания капитал. Тези резерви не са разпределяеrvrи. 

9.3 ПРЕМИЕНРЕЗЕРВ 

31.12.2015 31.12.2014 
BGN'ooo BGN'ooo 

Премиен резерв 19,565 19,565 

19,565 19,565
Общо ===~~~~========
 

Премийният резерв на дружеството в размер на 19,565 хил. лв. е формиран от постъпленията, получени в допълнение 

към номиналната стойност на издадените през 2014 Г. акции с емисионната стойност на една акция 23 лв. 



10. ЗАДЪЛЖЕНИЯПО ФИНАНСОВлизинг 

Дружеството е придобило по договор за финансов лизинг машини, компютри, транспортни средства и оборудване. 

Нетната балансова стойност на активите, придобити при условията на финансовлизинг е в размер на 15.494 хил. лв. 

Към 31.12.2015 г. задължениятана дружеството по договори за финансов лизинг са каh'"ТО следва: 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Задължения по финансов лизинг 14,026 12,068 

- дългосрочна част 9.408 8.453 

- краткосрочна част 4,618 з,615 

Общо 14,026 12,068 

Бъдещите минимални лизингови плащания заедно с настоящата стойност на нетните минимални лизингови 

плащания са както следва: 

Настояща 
Минимални 

стойностна 
плащания 

плащанията 

BGN'ooo BGN'ooo 

в рамките на една година 5,045 4,092 

Между една и пет години 10,029 9,012 

Общи минималнилизингови вноски 15,074 13,104 

Намаленисъс сумите, представляващифинансовиразходи (1,048) (1,0з6) 

Настояща стойност на минималнителизингови вноски 14,026 12,068 

Лизинговите договори включват фиксирани лизингови плащания и опция за закупуване в последната година от 

срока на лизинга. 

11. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БАНКИ 

На 21.11.2015 г. дружеството е сключило договор за инвестиционен кредит с Уни Кредит Булбанк АД в размер до 

10,867.490 лв., разпределен в два транша със следните лимити: транш 1 - до 5,000,000 лв. и транш 2 - до 5,867.490 
лв. със срок на погасяване на транш 1 - до 21.12.2019 г. и транш 2 - до 21.11.2020 г. Средства от транш 1 са 

предназначени за финансиране на 19.60% от стойността на придобиване на дялове на Dyпаmiс Parcel Distribution, 
Румъния и Геопост България ЕООД, средствата от транш 2 са предназначени за финансиране на инвестиции в 

подкрепа на растежа на Dynamic Рагсе] Distribution, Румъния, в т.Ч. И придобиване на транспортни средства и 

оборудване. Съдлъжници по получения заем са Геопост България ЕООД и Dyпamiс Parcel Distribution, Румъния. Като 

обезпечение по получения заем дружеството е учредило особен залог върху дъщерните си дружества Геопост 

България ЕООД и Дайнамик Парсъл Дистрибюшън С.А, Румъния и първи по ред залог на вземания по договор за 

предоставен заем, сключен между Спиди АД и Dynamic Parcel Distribution, Румъния, особен залог върху всички 

настоящи и бъдещи вземания па Спиди АД по всички сметки в национална и чуждестранна валута в УниКредит 

Булбанк АД. 

На 27.11.2014 г. дружеството е сключило договор за инвестиционен кредит с УниКредит Булбанк АД в размер до 

705,000 лв. със срок на погасяване 27.02.2018 г. Полученитесредства са предназначениза финансиранена до 50% от 

разходитеза закупуванена оборудванепо договор за финансиране.СЪДJlъжникпо получения заем е Спиди Груп АД. 

Като обезпечение по получения заем дружеството е учредило особен залог върху ДМА, закупени със средства от 

кредита, особен залог на вземания, свързани с договор за финансиране и особен залог върл")' всички настоящи и 

бъдещи вземания па Спиди АД по всички сметки в националнаи чуждестраннавалута в УниКредитБулбанкАД. 



Към 31.12.2015 г. задълженията по тези заеми са както следва: 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Задължения по получени заеми от банки, в т.Ч.: ___.___Q.?QZ9 5,710 

- краткосрочна част, в т.Ч.: 2,416 1,299 
главница 2,411 1,294 
лихва 5 5 

- дмгосрочна част, в т.Ч.: з,66з 4,411 
главница з,66з 4,411 

Общо 61.079 5,710 

12. ТЪРГОВСКИИ ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Към 31 декември търговските и други задължения включват: 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Търговски задължения 3,082 3.579 
Търговски задължения със свързани лица (Бел. 23) 1,574 1,908 

Задължения към персонала 2,017 2,291 

Задължения към осигурителни институции 619 502 

Други задължения 3,121 2,713 

Общо 10,413 10,993 

Задължениятакъм персонала включват: 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Задължения към персонала по текущи възнаграждения 1,208 1,731 

ЗадълженияhЪМ персоналапо неизползванплатен отпуск 809 560 

2,291~017Общо ====~~~=====~_ 
Задължениятакъм осигурите.i1НИинституции включват: 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Задължения към осигурителниинституциипо текущи възнаграждения 478 404 

Задължения към осигурителни институции по неизползван платен 141 98 
отпуск 

502619Общо =====~~~====~:=~=
 
Дружеството не еначислило провизия за обезщетения при пенсиониране съгласно изискванията на МСС 19, тъй 

като на базата на изготвения от независим аК11Оер доклад, стойността на тази прови зия е несъществена. 



13. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ 

Приходите от продажби на дружествотовключват: 

Приходи от куриерскиуслуги 

Приходи от комисионнипо парични преводи 

Приходи от универсалнапощенскауслуга 

14. ДРУГИ ПРИХОдИ 

Другите приходи на дружествотовключват: 

Приходи от наем МПС 

Ди·ти приходи 

15. РАЗХОДИЗА МАТЕРИАЛИИ КОНСУМАТИВИ 

Разходите за материалии консуматививключват: 

Разходи за горива 

Разходи за материали по доставки 

Разходи за авточасти 

Разходи за офис материали и консумативи 

Разходи за униформенооблекло 

Разходи за ИТ консумативи 

Други разходи 

16. РАЗХОДИЗА ВЪНШНИУСЛУГИ 

Разходите за външни услуги включват: 

Разходи за ПОДИЗпълнители 

Разходи за наеми 

Разходи за комуникациии комуналниуслуги 

Разходи за подцръжкана автомобили 

Разходи за застраховки 

Разходи за поддръжкана офиси и складове 

Разходи за обучение на персонала 

Разходи за маркетинг 

Разходи за одит, консултантскии друти услуги 

Други разходи 

2015 2014
 

BGN'ooo BGN'ooo 

81,099 71,769
 
513 517
 
401 34
 

Общо ====8;;.2;';'b;0,.;,13=======~7;.;2=f,~3~2~0= 

2015 2014
 

BGN'ooo BGN'ooo 

2,2з8 1,850 
3,139 2,581 

Общо ====~5,~3~7=!=7======;;1;4,:;;,,4~3~1~ 

2015 2014
 

BGN'ooo BGN'ooo 

3,237 з,680 

1,473 1,275
 
897 1,061
 
279 294
 
8з 162
 
97 118
 
1з8 125
 

Общо ====,,;6;,;,;;2;,;;0~4~=====~6~'.ь71~5~ 

2015 2014
 

BGN'ooo BGN'ooo 

32,998 35,513
 
2,452 2,098
 
1,531 1,404
 
1,144 1,274
 

923 86з
 
143 203
 
191 193
 
201 181
 
414 177
 

~043 937
 
Общо ====4~1~,~0~4~O====4=2',,;;8;.;;4ц,3b::= 



17. РАЗХОДИЗАПЕРСОНАЛА 

Разходите за персонала включват: 

Разходи за възнаграждения и неизползван платен отпуск 

Разходи за осиrypителни вноски 

18. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИРАЗХОДИ 

Другите оперативниразходи на дружествотовключват: 

Себестойностна продаденогориво 

Разходи за обезщетенияза пратки 

Разходи за застрахованена пратки 

Разходи за представителницели 

Други разходи 

19. ФИНАНСОВИПРИХОДИ 

Финансовите приходи на дружеството включват: 

Приходи от лихви 

Приходи от дивиденти 

20. ФИНАНСОВИРАЗХОДИ 

Финансовитеразходи на дружествотовключват: 

Разходи за лихви 

Разходи за такси 

Отрицателниразлики от промяна на валутни курсове, нетно 

2015 
BGN'ooo 

2014 
BGN'ooo 

Общо 

15,468 
3,016 

18,484 

9,077 
1,728 

10,805 

2015 2014 
BGN'ooo BGN'ooo 

1,561 
507 

1,269 
184 

194 286 
91 122 

931 656 
Общо 3,284 2,517 

2015 2014 
BGN'ooo BGN'ooo 

Общо 

450 
2,745 

3.195 

345 
1,397 

1,742 

2015 
BGN'ooo 

2014 
BGN'ooo 

761 
2°5 

61 

521 
115 
22 

Общо 1,027 658 



21. ДАНЪЦИ 

Основните компоненти на начислените данъци върху печалбата, както и връзката между данъчните разходи и 

счетоводнатапечалба се обясняват,както следва: 

31.12.2015 31.12.2014 
BGN'ooo BGN'ooo 

Счетоводнапечалбапреди данъци 10,12613,072 

Увеличение 9,401 б,455 

Намаление (12,379) (б,977) 

Финансоврезултатслед данъчно преобразуване 10,094 9,604 

Данък печалба (1,009) (959)
 

Данъчна ставка 10% 10%
 

Отсрочениданъци (30)
 

Данъчна ставка 10% 10%
 

Общо текущи и отсрочениданъци (1,039) (874) 

Балансовапечалба след данъци 12,033 9,252 

Отсроченитеданъци върху печалбата към 31.12.2015 г. са свързани със следните обекти в баланса: 

Към 1 януари 
(Разход)/прuxодв 

Към 31 
2015 

отчета за 

всеобхватниядоход 
декември 2015 

BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo 

Провизии за неизползван платен 

отпуск и осигурителни вноски 65 30 95 
Провизии за задължения /съдебни 

дела/ 1 '1 

Обезценка на вземания 70 12 82 

Доходи на физически лица 76 (72) 4 

212 (30) 182 

Към 1 януари 
(Разход)/прuxодв 

Към 31 
2014 

отчетаза 

всеобхватниядоход 
декември2014 

BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo 

Провизииза неизползванплатен 

отпуск и осиrypите.лнивноски з8 27 65 

Провизии за задължения 1 

Обезценкана вземания 85 (15) 70 

Доходи на физическилица 3 73 76 

127 85 212 

85 



Задълженията за данъци включват: 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Данък добавена стойност 164 зз6 

Данък общ доход 1з6 113 

Данъци върху разходите по ЗКПО 8 11 

Общо 308 460 

22. ДОХОД НА АКЦИЯ И ДИВИДЕНТИ 

22.1 Доход на акция 

Доходът на акция е изчислен, като за числител е използвана нетната печалба, подлежаща на разпределениемежду 

акционеритена дружеството. 

Среднопретеглениятброй акции, използван за изчисляванетона основния доход на акция, както и нетната печалба, 

подлежащана разпределениее представенкакто следва: 

2015 2014 
BGN'ooo BGN'ooo 

Печалба, подлежащана разпределение/в лв'; 12,032,779-49 9,251,760.18 
Среднопретеглен брой акции 5,335,919 5,335,919 
Доход на акция /в ЛВ. за акция/ 2.26 1·73 

22.2 Дивиденти 

На 02.06.2015 г. е взето решение от Общото събрание на акционерите за разпределениена печалбата за 2014 г. в 

размер на 9,252 ХИЛ. лв. както следва: 

Сума в размер на 5,602 ХИЛ. лв. да бъде разпределена за изплащане на дивиденти на акционерите по един 

лев и пет стотинки за всяка акция преди облагане; 

Сума в размер на 86 хил. лв. да бъде отнесеназа попълванена фонд "Резервен"; 

Остатъкътот печалбатада бъде отнесена в неразпреде.1Jенипечалби. 

До 31 декември 2015 г. дружеството е изплатило дължимите дивиденти в размер на 5,602 хил. лв. 



23. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИЛИЦА 

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са 

предоставяниили получаваниникакви гаранции.Разчетнитесуми са изплащанипо банков път. 

Свързанолице Вид на свързаност 

Спиди Груп АД Дружеството- майка
 

Спиди ЕООД Дъщерно дружество
 

Геопост България ЕООД Дъщерно дружество
 

ДайнамикПарсълДистрибюшънС.А., Румъния Дъщерно дружество
 

Винарско имение Драгомир ООД Дружеството под общ контрол
 

Трансбалкангруп ООД Дружеството под общ контрол
 

Трансбалкангруп Румъния Дружеството под общ контрол
 

Омникар БГ ЕООД Дружеството под общ контрол
 

ОмникарАуго ООД Дружеството под общ контрол
 

Дружеството под общ контролОмникар С ЕООД
 

Дружеството под общ контрол
Омникар ойл ЕООД
 

Дружеството под общ контрол
Омникар Рент ЕООД
 

Булром газ 2006 ООД Дружеството под общ контрол
 

Геопост СА, Франция Дружеството под общ контрол
 

Предоставени заеl\'IИ 

На 01.12.2014 г. дружеството е сключило договор с дъщерното дружество Дайнамик Парсъл Дистрибюшън С.А., 

Румъния за предоставяне на заем в размер на 3,000 хил. евро със срок на погасяване 15.12.2020 г. Към 31.12.2015 г. 

усвоената сума по този договор е в размер на 1,663,300 евро. 

Във връзка с получения заем от УниКредит Булбанк АД от 21.11.2014 г. като обезпечение по него дружеството е 

учредило първи по ред залог на вземаниято по договора за предоставен заем, сключен с Дайнамик Парсъл 

ДистрибюшънС.А., Румъния. 

Съгласно сключен анекс от 31.08.2013 г. дружествотое предоставилозаем на Булром газ 2006 ООД в размер на 3,091 
хил. ЛВ. със срок на погасяване31.08.2017 г. На 30.12.2015 г. заемът е погасен изцяло. 

Към 31.12.2015 г. вземаниятана дружествотопо предоставенизаеми са както следва: 

31.12.2°15 31.12.2014 
BGN'ooo BGN'ooo 

Булром газ 2006 ООД 3,153 
вт.Ч. 

- главница 3,091 
- лихва 62 

Дайнамик Парсъл Дистрибюшън C~<\.., Румъния ____--'-4""'340 .2.98::::,1:::...-_ 
БТ.Ч. 

- главница 4,232 978 
-лихва 108 3 

Общо 4.340 
====bli~=====~=== 

вт.Ч. 

- краткосрочна част ю8 
вт.ч. 

-лихва 108 65 



През 2015 г. дружеството е реализирало приходи от лихви по предоставени заеми на свързани лица както следва: 

2015 2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Булром газ 2006 ООД 185 185 

ДайнамикПарсълДистрибюшьнС.А., Румъния 122 3 

Търговски взаимоотношения 

Дружествотоима вземания от свързани лица както следва: 

31.12.2015 31.12.20!:l 

BGN'ooo BGN'ooo 

Дайнамик Парсъл Дистрибюшън С.А., Услуги 684 1,051
 
Румъния
 

Транс6алкан груп ООД Услути 230 з67
 

Омникар Ауто ООД Услуги 160 158 

Омникар Ауто ООД Предоставен 2,653 153 
аванс 

Геопост България ЕООД Услути 194 114
 

Винарско имение Драгомир ООД Услути 20 46
 

Транс6алкан груп Румъния Услуги з8 з8
 

Омникар БГ ЕООД Услуги 8 34
 

Геопост СА Франция Услуги 142
 

Омникар Рент ЕООД Услуги 5
 

4,134 1,961Общо 

Предоставените аванси на доставчици в размер на 2,653 хил. лв. са във връзка с !11Jидо6иването на транспортни 

средства и оборудване. 

Дружеството има задължения h'ЪМ свързани лица както следва: 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Спиди ЕООД Услути 523 821
 

Геопост България ЕООД Услуги з6з 527
 

Трансбалкан груп ООД Услуги 46з 404
 

Дайнамик Парсъл Дистрибюшън С.А, Услуги 102 27
 
Румъния
 

Омникар Ауто ООД Услути 13 21
 

Винарско имение Драгомир ООД Стоки 8
 

Омникар БГ ЕООД Услуга 6
 

Общо 1,464 1,814 



Дружеството е реализирало приходи от продажби на свързани лица както следва: 

Трансбалкангруп ООД
 

Дайнамик Парсъл Дистрибюшън С.А.,
 

Румъния 

Омникар БГ ЕООД 

Геопост България ЕООД 

Омникар Ау,О ООД 

Винарско имение Драгомир ООД 

Геопост СА Франция 

Дружеството е закупило стоки, 

Трансбалкангруп ООД
 

Спиди ЕООД
 

Геопост България ЕООД
 

Омни:кар Аута ООД
 

Омникар БГ ЕООД
 

материали 

Дайнамик Парсъл ДистрибюшънС.А., 

Румъния 

Винарско имение Драгомир ООД 

Омни:кар С ЕООД 

Омникар ойл ЕООД 

Омникар Рент ЕООД 

2015 201~ 

BGN'ooo BGN'ooo 

УCJI)ТИ 3,172 2,315 

УCJI)ТИ 3,908 1,049 

Услуги 280 296 

УCJI)ти 1,849 193 

Услуги 212 141 

УCJI)ти 23 18 

УCJI)ти з69 

и услуги от свързани лица както следва: 

2015 2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

УCJI)ти 

Услуги 

УCJI)ти 

Услуги 

Услуги 

УCJI)ТИ 

Стоки 

Услуги 

Материали 

Услуги 

10,831 8,099 

72 8,090 

3,220 8з6 

3,703 655 

104 84 

1,986 39 

з8 27 

10 

3 

123 

Към 31.12.2015 г. дружеството има задължения :към членовете на Съвета на директорите в размер на 110 хил. лв. 

/31.12.2014 г. - 94 XY"J!. лв./ във връзка с изискванията на чл. 240 ал. (1) от Търговския закон. 

24. УСЛОВНИЗАДЪЛЖЕНИЯИ АНГАЖИМЕНТИ 

Оперативенлизинг 

Дружествотокато лизингодател 

Дружествотоима сключенидоговори за отдаване под наем на транспортнисредства. 



Към 31 декември 2015 г. вземаниятапо бъдещитеминималнинаемни вноски по договори за наем, са както следва: 

31.12.2015 31.12.2014 

(хил. лв.) (хил. лв.) 

в рамките на една година 2,з60 2,230 

Между една и пет години 12,350 11,150 

Дружесгвотокато лизингополучател 

Дружеството не притежава земи и сгради. Дружеството има сключени договори за ползване под наем на офиси, 

търговскии складови помещения,транспортнисредства и места за паркиране. 

Към 31.12.2015 бъдещитеминималнилизинговивноски по договориза оперативенлизингса както следва: 

31.12.2015 31.12.2014 
BGN'ooo BGN'ooo 

в рамките на една година 2,546 2,211
 

Между една и пет години 11,789 11,053
 

25. ЦМИ И ПОЛИТИКАЗА YllРАВЛЕНИЕНА ФИНАНСОВИЯРИСК 

Дружеството е изложено на рискове, които произлизат от използването на финансови инструменти. Тази бележка 

описва целите, ПОЛИТlГкитеи процесите за управлениена тези рискове и използванитеметоди за оценяванетоим. 

Няма съществени промени при излагането на дружеството на рискове от финансови инструменти, нейните цели, 

политики и процеси за управление на тези рискове или използваните методи за оценяването им от предишни 

периоди, освен ако не е упоменатонещо друго в тази бележка. 

Чрез своята дейностдружествотое изложеноосновно на следните финансови рискове: 

Кредитен риск
 

Валутен риск
 

Ликвиден риск
 

Основни финансови инструменти 

Основните финансови ИНСТР)'i\lJенти, използвани от дружеството, от които възниква риска от финансови 

инструментиса, както следва: 

Търговски и други вземания
 

Парични средства и парични еквиваленти
 

Задълженv.япо Финансовлизинг
 

Задължения към банки
 

Търговски и други задължения
 



Структурата на финансовите акТИВИ и пасиви към 31.12.2015 г. е както следва: 

Финансови активи 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Парични средства и парични еквиваленти 5,632 5,013 

Търговски и други вземания 16,572 15,986 

Общо 22,204 20,999 

Финансови пасиви 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Задължения по финансовлизинг 14,026 12,068 

Задължения към банки 6,079 5,710 

Търговски и други задължения 10,721 11,453 

Общо 30,826 29,231 

Структуратана финансовитеинструментикъм 31.12.2015 г., държани по категории е както следва: 

Финансови активи 

Финансови активи по 

справедлива сгойносг Налични за 
Заеми и вземания 

чрез печалба или продажба 

загуба 

31.12. 31.12. 31.12. 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo 

Парични средства и 

парични еквиваленти 

Търговски и други 

вземания 
16,572 15,986 

22,204 20,999 



Финансови пасиви 

Финансови пасиви по 

справедлива стойност 

чрез печалба или загуба 

Финансовипасиви по 

амортизиранастойност 

31.12. 31.12. 

2015 

BGN'ooo 

2014 

BGN'ooo 

2015 

BGN'ooo 

2014 

BGN'ooo 

Задължения по финансовлизинг 

Задъmкениякъм банки 

Търговски и други задължения 

14,026 

6,079 

10,721 

12,068 

5,710 

11,453 

30,826 29,231 

Основнатацел на финансовитеинструменти,с които оперирадружествотое финансиранена теh')'Щатадейност. 

Ръководствотоноси цялата оттоворностза определянецелите и политикитена ДрУ'А<ествотоза управлениена риска 

и, докато запазва крайната оттоворност за тях, делегира правомощието за определяне и опериране на процесите, 

които дават уверение за ефективното изпълнениена целите и политикитеза финансоватафункция на дружеството. 

Ръководството получава месечни отчети, като се разглежда ефективността на процесите на място и 

целесъобразността на целите и политиките, които поставя. В тази връзка периодично се прави преглед на 

политиките и процесите за управление на риска. 

Общата цел на ръководствотое да поставят политики, които търсят намаляванена риска, доколкотое възможно, без 

да се засяга неправомерно конкурентостта и гъвкавостта на дружеството. Допълнителна подробна информация 

относно тези политики е изложена по-долу: 

:Кредитенриск 

Кредитният риск представлява риск от финансова загуба за дружеството, ако купувачът или контрагентътне спази 

договорнитезадължения.Основнодружествотое изложенона кредитенриск от продажбитена кредит. 

Ръководството е установило кредитна политика, съгласно която всеки един нов клиент се анализира за 

кредитоспособносттапреди стандартнотоплащане на дружеството. 

Количественото оповестяване на експозицията на кредитния риск по отношение на финансовите активи са 

изложени по-долу. 

Финансови активи 31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Балансова Балансова Балансова Максимален 

стойност стойност стойност риск 

Пари и парични средства 5,632 5,632 5,013 5,013 

Търговски и други вземания 16,572 16,572 15,986 15,986 

Общо финансовиактиви 22,204 22,204 20,999 20,999 



Пари в банки 

КЪМ 31.12.2015 г. по-значителната част от паричните средства се държат 13 следните банки: 

Рейтинг КЪi\1 31 Салдо към към 31 
декември 2015 г. декември 2015 г. 

BGN'ooo 

Уни Кредит Булбанк АД в В+ 1,776 

ДСК АД ВВВ 476 

ОББАД В 162 

РейтингКЪi\1 31 Салдо към към 31 
декември 2014 г. декември 2014 г. 

BGN'ooo 

УниКредит Булбанк АД ВВ+ 1,809 

ОББАД В 137 

Райфайзенбанк България ЕАД в В+ 450 

Валутен риск 

Валутният риск е риска от негативното влияние на колебания в преобладаващите валутни курсове върху 

финансовото състояние и паричните потоци на дружеството. Тъй като бъ.ilгарският лев е фиксиран КЪМ еврото и 

дружеството представя финансовитеси отчети в български левове, валутниятриск е свързан единствено с валутите, 

различниот евро. 

Следващата таблица обобщава експозицията на друлсеството на валутен риск I<ЪМ 31 декември 2015 г. В нея са 

включени активите и пасивите по балансова стойност, категоризирани по вид валута. 

31.12.2015 г. BGN EUR RON Общо 

BGN'ooo BGNooo BGN'ooo BGNooo 

Парични средства и парични 

еквиваленти 
265 5,632 

Търговски и други вземания 11,159 16,572 

Общо активи 265 22,204 

Задължения по финансовлизинг 14,026 14,026 

Задължениякъм банки 6,079 6,079 

Търговски и други задЪJDКения 10,543 10,721 

Общо пасиви 30,648 30,826 



BGN EUR RON Общо31.12.2014 г. 

BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo 

Парични средства и парични 

еквиваленти 

Търговски и други вземания 

4,994 

13,954 2,032 

19 5,013 

15,986 

Общо активи 18,948 2,032 19 20,999 
~ 

Задължения по финансовлизинг 

Задължения към банки 

Търговски и други задължения 

12,068 

5,710 

11,400 53 

12,068 

5,710 

11,453 

Общо пасиви 29,178 53 29,231 

Ликвиденриск 

Ликвидният риск възниква от управлението на работния капитал, финансовите разходи и погасяването на 

главницата на дълговите ИНСТР)'i\1енти.Това е риска, когато ръководствотоще срещне трудности при изпълнение на 

задължениятаси, когато станат дължими. 

Политикатана ръководствотое даде уверение, че винаги ще разполагас достатъчнопаричнисредства, за да може да 

изпълни задължениятаси, когато станат дължими. За да постигне тази цел, то търси начин да поддържа паричните 

салда (или съгласуваните средства), за да изпълни очакваните изисквания. Също, ръководството търси начин да 

намалиликвиднияриск с фиксиранена лихвени проценти (и от тук паричнитепотоци) на заемните и средства. 

Ръководствотополучавапериодичноинформацияотносно паричнитесалда. 

в таблицатапо-долуе направен анализ на пасивитена дружествотокъм 31 декември 2015 г., групирани по остатъчен 

срок до падежа. 

31.12.2015 г. Доз месеца 
Отздо 12 От1Д05 Над 5 

Общо 
месеца години години 

BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo 

Задължения по финансовлизинг 1,154 3,464 9,408 - 14,026 
Задължения към банки 604 1,812 з,66з 6,079 
Търговски и други задължения 9,661 950 110 - 10,721 
Общо 11,419 6,226 13,181 - 30,826 

31.12.2014 г. Доз месеца 
Отздо 12 ог lДО5 Над 5 

Общо 
месеца години години 

BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo 

Задължения по финансов лизинг 958 2,657 8,453 - 12,068 
Задължения към банки 250 1,049 4,411 5,710 
Търговски и друти зад'ЫDКения 11,453 - 11,453 
Общо 12,661 3,706 12,864 - 29,231 

Информацияза справедливатастойностна активитеи пасивите 

Справедливатастойност се определя като сума, за която един актив може да бъде разменен или пасив, уреден между 

информирании желаещи страни в честна сделка. Ръководствотосмята, че справедливитестойности на финансовите 

инструментив балансане се различаватсъщественоот отчетнатаим стойност. 



Справедливите стойности на финансовите активи и пасиви, заедно с балансовите им стойности са както следва: 

КЪМ 31.12.2015 г. 

Парични средства и парични еквиваленти 

Търговски и други вземания 

Общоактивн 

Задълженияпо финансовлизинг 

Задължения към банки 

Търговскии други задължения 

Общо пасиви 

КЪМ 31.12.2014 г. 

Парични средства и парични еквиваленти 

Търовски и други вземания 

Общоактивн 

Задълженияпо финансовлизинг 

Задължениякъм банки 

Търговски и други задължения 

Общопаснвн 

Балансова 

стойност 

BGN'ooo 

Справедлива 

стойност 

BGN'ooo 

5,632 

16,572 

22,204 

5,632 

16,572 

22,204 

14,026 

6,079 

10,721 

30,826 

14,026 

6,079 

10,721 

30,826 

Балансова 

стойност 

BGN'ooo 

Справедлива 

стойност 

BGN'ooo 

5,013 

15,986 

20,999 

5,013 

15,986 

20,999 

12,068 

5,710 

11,453 

29,231 

12,068 

5,710 

11,453 

29,231 



В таблиците по-долу е представена йерархията на справедливите стойности на финансовите активи и пасиви, както 
следва: 

КЪМ 31.12.20151'. Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Общо 

BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo 

Парични средства и парични еквиваленти 5,632 5,632 

Търовски и други вземания 16,572 16,572 
Общо активи 5,632 16,572 22,204 

Задълженияпо финансовлизинг 14,026 14,026 
ЗадЪJГжения към банки 6,079 6,079 
Търговски и други задължения 10,721 10,721 

Общо пасиви 30,826 30,826 

Ниво 1
КЪМ 31.12.2014 г. Ниво 2 Ниво 3 Общо 

BGN'ooo BGN'ooo BG~ooo BGN'ooo 

Парични средства и парични еквиваленти 5,013 5,013 

Търовски и други вземания 15,986 15,986 

Общо активи 5,013 15,986 20,999 

Задълженияпо финансовлизинг 12,068 12,068 

Задължения към банки 5,710 5,710 

Търговскии друти задължения 11,453 11,453 

Общо пасиви 29,231 29,231 

През отчетния период няма трансферимежду нивата от йерархиятана справедливатастойност_ 

26. YIIРАВЛЕНИЕНА КАПИТАЛА 

Основната цел на управлението на капитала на дружеството е да се гарантира, че то поддържа стабилен кредитен 

рейтинги поД,-'{одящикапиталовисъотношения,за да поддържабизнесаси и да увеличимаксималностойността iI'I)'. 

Дружеството управлява капиталовата си структура и прави корекции в нея с оглед на промените в икономическите 

условия. 

Дружеството наблюдава капитала си, като използва съотношение на задлъжнялост, което представлява нетия дълг, 

разделен на общия капитал плюс нетния дълг. Дружеството включва в нетния дълг лихвоносните заеми и 

привлечени средства, търговските и други задължения, намалени с паричните средства и паричните еквиваленти, с 

изключение на преустановенитедейности. 



31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Търговски и други задЪJJжения 30,826 29,231 

Намалени с парични средства (5,632) (5,013) 

Нетен дълг 25,194 24,218 

Собствен капитал 45,226 з8,795 

Общо нетен дълт и собствен капитал 70,420 63,013 

Съотношениена 3aдJIЪжнялост 35·78% з8-43% 

27. СЪБИТИЯСЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯПЕРИОД 

Няма значими събития, настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на баланса, които да променят 

финансовитеотчети към 31.12.2015 г. 

28. ОДОБРЕНИЕНА ФИНАНСОВИТЕОТЧЕ111 

Финансовитеотчети са одобрениот Съвета на директоритеи са подписаниот негово име от: 

Изпълнителендиректор: .I~ ГЛ,"",н ~=,ОДИтел, CPj 
Валери MeKтi!: ч Стефка Левиджава 

v 

11.03.2016 г. 





През годината 

значително 

беше 

разширена 

мрежата от 

логистични 

центрове и 

офиси 

През 

ИЗl\1ИНзла:rа 

година 

транспортните 

дейности бяха 

извършвани 

главно от 

външни 

изпълнители 

През 2015 г. оперативенотдел обработи1з,6 милионапраткина неконсолидиранабазаи 20,1 
милиона на консолидирана,бележейкиръст съответно от 14,5% и 60%, спрямо предходната 

година. 

Разширяванена складовотопроcrpанетво 

И през 2015 г. СпидиАД продължида разширяваи модернизираскладовотоси стопанство,за 

да се справи с нарастващияброй пратки, без да се наруши качествотона предлаганитеуслуги. 

В Стара Загора беше изграден новият склад на компаниятас разгърнатаплощ от 4300 кв.м. 

(откриванетобеше в началотона 2016 г.) Складътбе изграденпо специаленпроект,така чеда 

отговаряна специфичнитеНУА<ДИ на компанията.Разпределителниятцентърв град Пловдив 

бе разширен,а поточнаталинияза обработкана праткисмененас последНОпоколение"умна" 

линия. Продъmкии разширяванетона складоватаплощ в Северен централенрегион. В края 

на 2015 г. тамзаработиновиятскладв градПлевенсплощот 560 кв.м. 

Офиснамрежа 

За да бъде по-близо до своите клиенти, Спиди е в непрекъснат процес по разширяване на 

мрежата си от офиси за обслужване на клиенти. Компанията разполага с общо 310 точки, 

разположени на удобни и комуникативни локации в цялата страна. Интересът за 

партньорство със Спиди по програмата Speedy Parcel Shop се запаси и през тази година бяха 

отворенинови 50 SРSточки.Такаобщиятброй на партньорскиофисидостигна200. 

Автопарк 

Като водеща куриерскакомпания,СпидиАД гарантирана своите клиенти бързи, надежди и 

качествени доставки на пратки и палети в цялата страна. За целта, компанията използва 

собствени превози средства, с които да обезпечи оперативната си дейност. Автопаркът е 

съставен от разнообразни лекотоварни и товарни МПС-та, а амортизираните превозни 

средства ежегодно се подменят с нови и модерни такива. Към декември 2015 г. компанията 

разполага с 820 лекотоварни и товарни автомобила, както и 18 елеh"Трически вана, 

използваниза доставки в централнитеградски части на големите градове. През 2015 г. бяха 

закупени147 нови автомобила,65 от които са използваниза подмянана амортизираниМПС

та. 

Куриери-партнъори 

През 2013 г. Спиди стартира програмата Куриери партньори, която целеше да даде 

възможностна най-добрите и а"VIбициозни куриери да създадат своя собствена фирма и да 

сключат договор за партньорство със Спиди. Програмата бе приета с голям интерес и 

ентусиазъмот страна на служителитена Спиди и през 2015 г. куриерите-партньориса вече 

460. ДПД Румъния изначално използва подизпълнители за тези дейности и при него 

променине са извършвани 

Контролнисиетеми 

СпидиАД разполагас действащаERP система за контрол на представянето на служителите си 

на седмична, месечна, тримесечна и годишна база. И през 2015 г. продължихмеда следим 

качеството на процесите и постигнатите финансови резултати на база поставените 

ключовите индикатори за всички нива от компанията. Постигнатото качество за целия 

оперативенпроцесе 98,6% и е надприетиястандартза качествона компанията. 

G. Информационни системи 

През изминалата 2015 г. усилията в развитието и усъвършенстванетона информационните 

среда на Спиди, бяха ос!ювно съсредоточенив успешнотозавършванена проект "Въвеждане 



2015··а година 

е с рекорди и 

инвестиции в 

софтуерна 

обезпеченост 

на иновативен процес за организация и управление на логистични услуги и доставка на 

технологична инфраструктура и терминали за осигуряване на достъп до платформата на 

служителите, партньорите и клиентите на "Спиди" АД", спечелен по ОП 

"Конкурентоспособност" по процедура "Внедряване на иновации в предприятията", с грант 2 
млн. лв. Този, стратегически за компанията, проект ни позволи да иновираме и надградим 

съществуващите инфОРМailИОННИ системи и мрежова инфраструктура. Очакваните ефекти 

от внедрената иновация са в посока по-ефективно използване на производствените 

капацитети, по-бърза възвращаемост на инвестициите и повишаване на 

конкурентоспособността, чрез предлагане на нов тип услуги, подходящи за различни целеви 

групи. 

Другите по-значими ИТ проекти и задачи през 2015 г. могат да бъдат обобщени, както следва: 

> Внедряване на нов корпоративен сайт на Спиди АД; 

> Интеграция с информационната система на гръцките партньори SpeedE;x Greece; 
> ИнтеграЩIЯ с още платформи на онлайн магазини. Във връзка с все по-широкото 

използване на онлайн магазините, беше въведен интегриран куриерски модул за доставки в 

някои от най-разпространените платформи, използвани от интернет търговците. Всяка една 

платформа съдържа специален модул за доставки, чрез който се постига оптимизация на 

процесите по обработка и подготовка на пратките за транспортиране. Модулът за интеграция 

на Спиди в посочените платформи покрива пълната функционалност за работа с пратки; 

> Въвеждане на картови разплащания в офисите; 

> Внедряване на система за планиране и по-ефективно използване на транспортните 

капацитети; 

> Въвеждане на различни видове лимити с цел управление на натоварването както при 

вземане така и при разнос на пратките; 

> Внедряване на средства за разпределение на натоварването и мрежовия трафик (Load
 
Ba1ancing);
 
> Стартиране на проект за внедряване на ВI (Business Intelligent) решение подпомагащо
 

взимането на по-информирании по-сигурниуправленскирешения;
 

Усъвършенстването на информационната среда е свързано с множество текущи проекти, 

които ще продължат и ще се увеличат и през 2016 г. Целта е непрекъснато да иновираме 

информационното обслужване, зада отговорим на нарастващите очакванията на настоящи и 

потенциални клиенти и потребители. 

Въвеждането 

на най-ИОБите 

теХНОЛОПiЧНИ 

реmенияе 

К.ilючовза 

одобряването 

на ефективно

crтa Б операти

вната дейност 

иуправ

лението 

Н.Уnpавлениенаперсоиала 

Управлението на персонала е сред основните приоритети в дейността на компанията. Целта е 

да се повишава квалификацията и мотивацията на персонала и съответно неговата 

производителност чрез обучение, стимулиране на добрите практики, възнаграждения 

обвързани с постигнатите резултати и перспективи за дългосрочно развитие в КОl\шанията. 

Всички новопостъпили служители на оперативни позиции минават през задължително 

обучение. През изминалата 2015 г. 68 служителя преминаха обучение за развитие на 

различни уменията и компетенции, като основните участници в тези обучения бяха 

служители от "Оперативен отдел". В допълнение компанията обучи 19 мотокаристи, 4-ма 

човека преминаха курсове по английски език, а служители от ИТ отдела посещаваха 

различни семинари, свързани директно с тяхната област на работа. Ежегодно компанията 

финансира обучение по магистърски програма и други специализирани курсове с цел 

повишаване на квалификацията на служителите. 
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С цел засилване мотивацията на служителите и тяхната удовлетвореност от работата е 

разработена програма "Отличниците". За оперативен отдел мотивационната програма е 

както на месечна база ("Куриер на месеца"), така и на годишна база( "Куриер на годината"), в 

която участват всички служители на длъжност "Шофьор-куриер". В отдел "Продажби и 

маркетинг", в мотивационната програма участват търговците и регионалните мениджъри. 

Оценката се базира на обективни показатели за тяхното представяне, свързани с 

приоритетите и фокуса на компанията, като оценяването е на тримесечна база. 

Изготвен И одобрен бюджет, както и награден фонд, който се състои от 10 награди, 3 от които 

големи. Награждаването на служителите не е caJ\1Q материално, но И чрез грамоти И лични 

поздравления отправени от мениджмънта. Победителите, също таха, биват представяни във 

вътрешния бюлетин на компанията чрез снимки и интервюта. С тази практика се изпраща 

послание до всички служители, че добрите резултати се забелязват, оценяват и награждават. 

Целта на мотивационните програ.l\'1И, е да създаде у служителите си лична ангажираност и 

приобщаване на служителите - да може всеки един от тях да се идентифицира с политиката, 

философията и идеите на Спиди. Програ.l\ште добиха популярност и действат стимулиращо 

на индивидуалния подход на всеки един служител към ежедневните си задължения. Видим е 

стремежът към постигането на по-високи резултати и подобряване на представянето, 

подтикнати от знанието, че техните резултати се наблюдават и оценяват. 

и през предстоящата 2016 Г., Спиди си поставя за цел да приобщикъм своите мотивационни 

програми и партньорите ни от SPS- ите, като част от цялостния план на компанията за 

усъвършенстване комуникацията, приобщаване и взаимодействие с ТЯХ. 

от няколко години в компанията се осъществява проект за подбор и назначаване на млади 

хора с потенциал за развитие, които току що са завършили университетите. Целта е след като 

преминат няколко години на обучение и работа в Спиди АД, същите да се присъединят към 

мениджърския екип на компанията. През 2015 г. по този проект бяха назначени трима 

човека. 

Служителитена компаниятаса функционалноразделени.В СпидиАД е съсредоточенцелия 

персонал,следпрехвърлянетона всичкиоперативнислужителиот СпидиЕООД. 

Средноrодишенброй на заетите лица по категории (консолидирани) 

2014 2015 

Ръководители 49 57 

Специалисти 6з 77 

Техници и приложни специалисти 113 165 

Помощен адм. персонал 131 141 

Машинни оператори и монтажнИЦИ 184 89 

Без професионалнаквалификация 609 657 

Др)'"rи 202 3 

ОБЩО ПЕРСОНNI 949 1189 

Бележка: Не се пключватлицата в атпус.к rю ма.йчинсnю 

Дейността на компанията няма изразен сезонен хараh'Тер, поради което и не се наемат 

служителина временнидоговори. 

1.Доклад за социална и корпоративна отговорност 
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Спиди разглежда корпоративната устойчивост като съвременен бизнес подход, който 

формулира дългосрочни стратегии в социално, екологично и икономическо измерение и 

създава ползи за клиенти, служители и потребители, като доставя продукти и услуги с 

01Товорна грижа за хората, ресурсите и околната среда. 

През 2015 година Спиди реализирара3..'1ИЧНИпроекти в сферите на спорта, образованиетои 

социално-обществените дейности, и продължи да инвестира в развитието на своите 

служители. Всички инициативи на Спиди, както и съвети за природосъобразен и 

здравословенначин на живот са отразени в портала на Спиди за корпоративна01ТОВОРНОСТ

wvvw.speedygoesgreen.bg. 

1. Опазване на околната следа 

1. Електроавтомобилибез вредниемисии. 

Закупените през 2013 г. 18 бр. електрически вана, предназначени за превоз на пратки в 

раj\1ЮiТе на населени места, спестяват годишно около 11,5 тона вредни емисии и така 

допринасят за подобряване на градската среда в София, Варна, Пловдив, Бургас и Стара 

Загора. 

2. Биоразградимипликовеза опаковкина пратките.
 

Полиетиленовите пликове за опаковка на пратките на Спиди са с добавка за ускорено
 

разгражданеи не съдържатвреднивещества,оцветителии токсrг-rниматериали.
 

3. РеЦИЮIИpанахартияи Paper!ess решения.
 

Вече две години ежемесечният фирмен бюлетин "Спиди прес" се печата на 100%
 
рециклиранахартия. Paperless решения са въведени и ефективно реализирани в отделите на
 

Спиди, в които работата е свързана с обемна печатна документация.
 

1. Почистване на столицата 

За поредна година Спиди се включи с дарение в ка.i\ошанията за пролетно почистване на 

София. 

П. Социална отговорност и подкрепа 

1. Спидиподкрепямладиталанти 

1.1. СпонсорствоВ размер на 10 ООО лв на Българскиятнационаленотбор по математиказа 

момичета. С тази c)'l'vla отборът, спонсориран традиционно от Спиди, покри разхсдите както 

по участието си в Европейската олимпиада, откъдето се завърна с 4 медала, така и за 

подготовката и участието си във всички предвидени за годината състезания. 

1.2. За трета поредна година през 2015 г. Спиди бе генерален спонсор на финалите на 

ученическитеигри по лека атлетика за девойки и юноши, организираниот Министерството 

на спортаи Българскаасоциация"Спортзаучащи",катоТазгодишнитеигри се проведохапод 

патронажа и с присъствието на световната шаivrпионка Тереза Маринова. Победителите в 



игрите получиха от Спиди паричен награден фонд на стойност от 10 ООО лв., който да 

използват за ремонт и подобряване на училищната спортна база, за спортни пособия и 

екипировки. 

С тези две инициативиСпиди спечелитрето място в в категория"Инвеститорв знанието"на 

Годишните награди за отговорен бизнес, организирани от Българския форум на бизнес 

лидерюе. 

1.3. Спонсорство на коледния турнир по волейбол за момичета за купа Спиди. 

1-4. За вторапореднагодинаСпидиподпомогнареализиранетона екстремнотоСтънтшоувъв 

ВеликоТърново,като подсиrуритрибуназа седящитегости на шоyrо. 

1.5. Спиди АД подари на момчетата от Футболен клуб София (набор 2002 г.) rrьлна зимна 

екипировка. 

2. Благотворителнадейност 

2.1. И тази година се ангажирахме с безвъзмездното доставянето на новогодишните 

календарина Сдружениетона родителюенадецасъс СиндромнаДаун. 

2.2. Район"Централен"на СпидиподпомогнаобщинаПЛовдивв редицасоциални,културни 

и спортни дейности, насочени към социално слаби граждани, хора в неравностойно 

положениеи деца от детски и учебни заведения. 

2.3. Спиди осъществи доставката на подаръци за Център NQ1 за настаняване от семеен тип за 

деца и младежи с увреЖдания в гр. Павликени. Организатори на инициативата бяха 

Интеракт клуб hЪМ Американски колеж, които изготвиха и коледни картички, които 

придружаваха подаръците. 

2-4. Дарениена Националенфонд "Свети Никола". 

2.5. Дарение на фондация "За нашите деца". 

Образование и здраве 

2.6. Заедно в бизнеса, заедно за обществото. 

По повод 24 май Валери Мектynчиян - изпълнителен директор на Спиди и Пол-Мари Шаван

президент на партньорите ни GeoPost SA (DPD Group), дариха комплекти българска и 

френска съвременна литература на български училища във Франция и училища с 

профил ирано изучаване на френски език в България. Дарението, което е част от 

традиционната за компанията инициатива "Спиди дарява знание", се осъществи под 

патронажа на н.пр. г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Република Франция и бе прието 

от Боил Банов - зам.-министьр на културата и Милка Коджабашева - директор Дирекция 

Квалификация и кариерно развитие hЪМ Министерство на образованието. 

3.2. Спиди се включи в кампанията на КWIAТ - българската марка очила, с цел извършване на 

профилактичните очни прегледи за деца и младежи като разпространи в офисите си 

информационни плакати за инициативата. 
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з·Дрyrи 
в партньорство с популярното мобилно приложение "Гражданите" (mvw.grajdanite.bg), 
което позволява на всеки да снима и пуБЛИh)'Ва в него шофьори в нарушение на Закона за 

движение по пътищата, всички снимани от граждани автомобили на Спиди, чиито водачи са 

нарушили правилата, се преглеждат в реално време от ръководството на компанията с цел 

вземане на съответни мерки, свързани с допълнителен инструктаж на всеки служител, 

регулярни опреснителни курсове, постоянен контрол и фокус върху важността и 

задължението на всеки гражданин да спазва обществения ред. 

Присъединяването на компанията към проекта "Гражданите", е естествено продължение на 

политиката на Спиди АД да бъде социално-отговорна компания в полза както на бизнеса, 

така и на гражданите и обществото. Спиди АД е първата българска компания, която 

официално подкрепя и разчита на помощта на гражданското общество, зада контролира по

ефикасно дали и как шофьорите на служебните й автомобили спазват правилника за 

движение по пътищата. 

J.Приходи 

Спиди АД успява да поддържа висок темп на нарастване на приходите в един изключително 

динамичен и конкурентен пазар. Увеличението се реализира, както в традиционните 

куриерски услуги, така и чрез разширяване на клиентската база с предлагането на нови 

продукти и услуги. Към стандартните доставки се въвеждат и съпътстващи услуги в стремеж 

да се увеличи добавената стойност. Последните към момента са с малък, но увеличаващ се 

принос към прюшдите и повишаватудоволетвореносттана клиента от услугата. 

Структура на приходите 

2014 2015 ИзменениеВ хил. ЛВ. 

Вътрешен пазар 65322 71542 9·5% 

%от общите приходи 80.29% 58·зз% 

Външен пазар 11143 44272 297·3% 

% от общите приходи 13·70% з6.09% 

Други 4894 6846 39·9% 

%от общите приходи 6.02% 5·58% 

Брой превозени пратки 12606 20117 59·6% 

122 ббо 50.8%
Общо приходи 81359 

Консолидацията на ДПД Румъния доведе до скок с консолидираните приходи. След 

придобиването, Спиди АД започна реализирането на програма за бързо преструктуриране на 

дейността, свързани с разширяването на логистичната мрежа и на предлаганите услуги с цел 

в средносрочен план значително да увеличи пазарното си присъствие. 

През последните години Спиди АД значително увеличи своя размер, но компанията 

инвестира значителни усилия и средства, за да поддържа темповете си на растеж, което 

позволи и през 2015 г. приходите от куриерски услуги да се увеличат с 9,7 млн. лв. (13,4%) на 

българския пазар, съизмеримо с увеличението през 2014 г. и 24% на румънския пазар. 

Основен принос за това са целенасочените усилия да се развиват нови услуги и сегменти. 

Както през предходните години и през 2015 г. инвестициите през последните години в 

палетни услуги, международни пратки и развитието на офисната мрежа, насочено към 

индивидуалните клиенти допринасят за 2/3 от увеличениетов приходитев страната. 

Увеличение с 40% се реализира от други приходи, които в основната си част са свързани с 

основната дейност на компанията и имат постоянен характер. От края на 2013 г. "Спиди" АД 

започна да увеличава дела на ь.'УРиерите- подизпълнители, което дава възможност за 

допълнителна оптимизация на разходите. Освободените транспортни средства се 

предоставят под наем, реализирайки допълнителни приходи - 2,6з млн. лв. през 2015 спрямо 

1,85 млн. лв. през 2014 г. Принос към ръста има и включването на допълнителните приходи 

наДПД Румъния. 

На консолидирана база силен е ръста на външния пазар, в резуmат на придобиването на ДПД 

Румъния, където се достига увеличение на приходите с 297% спрямо 2014 Г., когато в 

консолидацията са включени само приходите след 19 ноември. Дъщерната компания в 

РУ1Vгьния има различен профил, като фокусът е върл)' В2С услугите и международните 
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доставки. С придобиването, "Спиди" АД започна активно да развива присъствието си на 

румънския пазар, като предприетите активни действия в посока разширяване на гамата от 

предлагани услуги и разширяването на логистичната мрежа. Инвестициите и значително по

ВИСОI<ата динамика на пазара на куриерски услуги в Румъния водят до растеж надхвърлящ 

този в България, особено на местния пазар. 

Освен в развитието на мрежата и услугите, компанията непреhъснато работи за повишаване 

на своята конкурентоспособност, което и позволява да защити и да разшири лидерската си 

позиция на пазара на куриерски услуги. Това позволи и през 2015 г. "Спиди" АД да продължи 

да расте с темпове над средните за пазара. Освен в новите сегменти, Спиди АД реализира над 

10% ръст и в традиционния си сегмент на пакетите, благодарение на силните си конкурентни 

преДИТvIства при големите пратки и фокусът върхукорпоративните клиенти. 

Активното разширяване на мрежата от офиси добавя нов сегмент този на индивидуалните 

клиенти и обслужването на електронната търговия. По-малкият размер на пратките, обичаен 

за индивидуалните клиенти, води и до по-нисък приход средно на пратка, което обяснява 

изпреварващия ръст на превозените пратки спрямо този на приходите. Разширяването на 

мрежата от офиси има позитивен ефект върху разходите за доставка и удобство за 

индивидуалните клиенти. Същевременно SPS програivIaта е допълнителен маркетингов 

канал за районите, в които оперират тези офиси, тъй като местните партньори са 

заинтересоваIJ:И активно да популяризират услугите на компанията. 

К.Разходи 

През 2014 г. бяха направени важни промени в дейността на компанията, които значително 

промениха структурата на разходите. От една страна, персоналът на Спиди ЕООД към края на 

2014 г. беше изцяло преназначен Спиди АД. ОТ друга страна, с развитието на програivra 

"Лоялност" и програма "Куриери ПОДИЗIГЬЛнители", куриерите имат възможност да 

закупуват автомобилите с които работят или да наемат автомобил от "Спиди" АД и да 

продължат своята дейност като самостоятелна бизнес единица. Към момента 80% от 

куриерите работят като подизпълнители на дружеството, което има съществен принос към 

80,6%-ното увеличение на разходите за външни услути, заедно с добавените разходи на ДПД 

Румъния. Дъщерното дружество също широко прилага обичайната практика в куриерския 

бизнес с използването на ПОДИЗIГЬЛнители за логистичнитедеЙности. 

Структура на разходите 

В хил. лв. 2014 2015 Изменение 

Разходи за материали 6958 7181 3·2% 

Разходи за персонала З76З4 67949 80.6% 

Разходи за външни услуги 18176 22979 26,4% 

Балансова (:т-ст на продадени aкrиви 1496 1561 4·3% 

Други оперативни разходи 1058 2174 105·5% 

Разходи за а.,"lOртизации 5 022 9468 88·5% 

ЕВПDА 160З7 20816 29·8% 

Нетна печалба за периода 9591 9275 -3·3% 

Описаното преструктуриране води до значителна оптимизация на разходите и позитивен 

ефект върху рентабилността на неконсолидирана база. Реализираният спад в оперативната 

печалба през последното тримесечие се дължи на начислените в края на годината провизии 

по просрочени вземания и направените разходи за повишаване на капацитета, за да бъде 

посрещнат б)'i'.'IЪТ на пратките покрай коледните и новогодишни празници. 

Направените през последните 18 месеца инвестиции, голяма част от които в активи с кратък 

амортизационен срок, води до скок в амортизациите от 55% на неконсолидирана база и 88,5% 
на консолидирана. За последните 15 месеца се увеличават над два пъти СС 10,7 млн. лв.) 

лихвените задължения, съответно финансовите разходи се увеличават с 487 хил. лв. 

Посоченото до1)'К, заедно с начислените в края на годината провизии за просрочени 

вземания и обезщетения за пратки води до понижение на нетната печалба с 3,3%. С 

постигането на целите за ръст и подобряването на ефективността, рентабилността на Спиди 

АД и ДПД PyivIЪНИЯ се предвижда да се подобри в бъдеще. 

Вътрещните преструктурирания и консолидирането на придобитите в края на 2014 г. 

дружества водят до значително изменение в структурата на разходите. Освен увеличението 

във външните услуги, използването на външни ПОДИЗIГЬЛнители води до намаление на 



разходите за гориво и ПОДДрЪЖI<а на автомобили Сдори след консолидацията на ДПД 

Румъния поддръжката на автомобили бележи 1,2% намаление), а ръстът при 

възнагражденията нарастват единствено поради консолидацията на ДПД Pyтvгьния. По

ниската рентабилност спрямо 2014 г. е поради консолидацията на ДПД F-fiiIЪНИЯ, където 

марJhЪТ е значително по-нисък, а през изминалата година допълнително се сви поради 

предприетатаекспанзия. 

L.Балансовапозиция 

в края на 2014 г. стартира амбициозна инвестиционна програма, която продължи и през 2015 
г. Придобитите активи надхвърлят 13,5 млн. лв. С най-голям дял продължават да са 

подмяната и разширяването на автопарка С7 млн.), но за разлика от предходни години 

значително по-високи суми С4 ,,!Лн. лв.) бяха инвестирани в разширението на логистичната 

мрежа, за ремонт и покупка на оборудване. Над 2,5 млн. лв. са инвестирани и в 

разработването на нов оперативен софтуер, който зa.t\1ени съществуващата сега система за 
управление на операТIiВната дейност. Освен значително подобряване на досегашните 

възможности, новата система служи и като гъвкава платформа, към която лесно могат да се 

добавяти развиват нови модули и функционалности. Със завършването на софтуера, "Спиди" 

АД изпълни проектът по ОП "Конкурентоспособност" на обща стойност 4 млн. лв., от които 

50% са безвъзмездно финансиране. Освен споменатите програмни продукти, средства по 

програмата бяха използвани за придобиването на хардуер и техническо оборудване. 

в ХИЛ. ЛВ. 2014 2015 

EBIТDAMargin 19·7"..-6 17.0% 

РентаБИJШОСТ на чистата печалба 11.8% 7.6% 

Рентабилност на собствения капитал 34.6% 21.9% 

Рентабилност на активите 16·5% 11-4% 

Рентабилност на инвестирания капитал 23-4% 15·7% 

Период на събиране на взе",(анията 63·7 66.6 

Обращаемостна М3 в ДНИ 3·2 2.0 

Период на плащане на текущи задължения 60·3 50·5 

Cash conversion cycle 6.6 18.1 

Покритие на ЛИХВIПе 60.19 25·79 

ЛИХЕен дълг / СК 0·44 0-48 

Лихвен дълг / Активи 0.23 0.25 

Теh-уш:а диквидност 1-46 1-40 

Политиката на компанията е да не инвестира в недвижими имоти и всички офис, логистични 

и сортировъчни центрове са под наем. Това дава възможност за по-голяма гъвкавост при 

организацията и преструктурирането на дейностите предвид динамичното развитие на 

компанията. Ниската капиталова интензивност и добрата рентабилност позволяват да се 

достигне изключително висока възвръщаемост на собствения капитал, като същевременно се 

поддържа нисък финансовия риск. 

20,3% 20,5% 
19,9% 19,7% 

17% 
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Генериранията от компанията паричен поток от оперативната дейност от 18 M.i1H. лв. дава 

възможност да се финансира развитието по устойчив начин и над 50% от печалбата да се 

разпределя към акционерите. Увеличението с 3А млн. лв. на лихвените задължения през 

изминалата година се дължи на предоставяне на финансиране на дъщерната компания ДПД 

Румъния за 3,255 fvlЛн. ЛВ. През годината има ПОСТЫUIения от предсрочно погасения заем на 

Булром газ 2006 ООД и финансирания4,7 млн. лв., които имат еднократен характер. 

При услугата, доставка с наложен платеж и пощенски паричен превод, при доставяне на 

пратката, куриерът получава стойността й и в срок от един работен ден тази сума се 

възстановява на подателя. Събраните суми по наложени платежи и пощенски парични 

преводи формират салдо в други пасиви в баланса. Към 31.12.2015 г. тези пасиви са на обща 

стойност 4А млн. лв. 

Вид на финанСираР.:ето Инвестиционен Инвестиционен 

Кредитор Булбанк Булбанк 

Размер на финансирането 705 ооо лв. 10 867490 ЛЕ. 

Цел Закупуване на оборудване Придобиванеи инвеL'ТИЦИИ 

в дъщерни компании 

Срок до падежа 27·02.2018 21.11.2020 

Лихвен процент з-месечен SOFIBOR+2,9% з-месече!i SOFIBOR+2,6% 

РаЗl\lер към 31.12.14 г. 509170 5564435·5 

Вид на финансирането КредитнаЛИНИЯ Търговски заем 

Кредятор UniCredit Tiriac Bank S.A. Спиди АД 

Размер на финансирането RON 3521467 RON 9787851 

Цел Оборотен капитал Инвестиционен 

СрОК до падежа 02.07.2016 15·12.2020 

Лихвен процент ROBOR O/N+1.35% 4.5% 

Разl\lер К'1>М 31.12.15 1". 2585 з65 9787851 

СВ хиляди лева/леи) 

Кредитор Падеж до 1Г. Падеж над 1 г. Лихвен процент 

БМлизинг 71 12 6,25% 

Райфайзен лизинг 2494 526з 2,8% 

Уникредит лизинг АД 2053 4133 2,8% 

Motoractive IFN SA RON 1.5з80 EURIBOR 3М + 6.9% 

Motoractive lт SA RON 15120 RON1l262 ЕURlВОRзМ+ 6% 

UniCredit Leasing RON 13 878 RON 22 893 EURIBOR 3М + 4% 

Coгporation 1т SA 

Във връзка с получен заем от УниКредит БулбанкАД от 21.11.2014 г. като обезпечение по него 

дружеството е учредило особен залог върху дъщерните си дружества Геопост България ЕООД 

и Dyпamiс Parcel Distribution, Румъния, както и върху всички настоящи и бъдещи вземания на 

Спиди АД, Геопост България ЕООД и Dyпamic Parcel Distribution, Румъния по всички сметки 

в национална и чуждестранна валуга в УниКредит Булбанк АД. 

Лизинговите задължения са обезпечени с активите, предмет нализинга. 

М. Управление на ресурсите и възможности за реалuзация на uнвестицuонните 

намерения 

Спиди АД управлява своята дейност на база на годишни бюджети като поставените цели са 

детайлно планирани до ниво служител, чието изпълнение се следи текущо. Дружеството е 



договорило външно финансиране, необходимо за изпълнение на инвестиционната 

програl\lIа. Високите нива на финансова автономност и силният свободен паричен поток дават 

възможност на компанията, както да финансира своята инвестиционна програма със 

собствени и заемни средства, така и да продължи своята дивидентна политика да разпределя 

над 50% от печалбатакато дивидентза акционерите. 

N. Очакванобъдещоразвитиена компанията. 

През 2015 г. ще се разширят проектите за развитие на човешкия капитал на компаниятав 

областтана повишаванена мотивацията,активносттаи предприемачеството. 

Разширяванетона мрежата от офиси "Speedy Parcel Shop" в основната си част е изпълнено, 

като в бъдеще акцентътще е в оптимизиранеи развитиена мрежатаотпартн"ори.Планира се 

модернизация на офисната мрежа с цел подобряване на операциите и качеството на 

обслужване на клиентите. 

Акцент ще е развиването на новия продукт "PalletOne" и инвестиране в изграждането и 

разширяването на инфраструктурата, която ще го обслужва. 

Продължава интензивното развитие на логистичната мрежа с изграждането и 

разширяването на логистичните центрове и оборудването им с модерна екипировка, която 

ще подобри производителността. 

О. Научноизследователскаи развойна дейност.
 

Дружеството не развива научноизследователскаи развойна дейност.
 

Р.Полученивъ~агражденияотчленоветенасъветанадиректорите 

Основно Непарични ДОПЪЛЮfТелни 

възнаграждение възнаграждения възнаграждения 

2015 (лв.) (лв.) (лв.) 

Валери Мектупчилн 
240 ооо 74074 

Данаил Данаилов 66000 37037 

Георги Глогов 66000 37037 

Авак Терзилн з8945 

Получено 

възнаграждение 

2015 от Спиди ЕООД 

Валери Мектупчилн 
31260 

Q.Корпоративнисъбития 

На 10.02.2015 г. беше проведеноОбщо събраниена акционеритена "Спиди"АД, на което бяха 

приети промени в устава, промени в броя и състава на Съвета на директоритеи избиране на 

нов одитор на дружествотов лицето на ЕДО България. В Съвета на директоритевлезе Седрик 

Фавр Льорен (Финансов диреюор на Геопост Франция), като представител на френския 

инвеститор. 

На 02.06.2015 г. беше проведено Общо събрание на акционерите на "Спиди" АД, на което 

беше взето решение за разпределениена дивидент в размер на 1,05 лв. на акции или общо 5 
602715 лв. и бяханаправенипроменив с-ьставанасъветанадиректорите. 

П. Основнирискове,предкоитое изправенагрупата. 

"СПИДИ"АД се стремида по,ZЩържанисъкрисковпрофилчрез по,ZЩържанетона нискинива 

на финансови оперативенлевъридж,високо rr..иво на оперативнаефективност,въвеждането 

на стриктниправилаи процедурипри управлениетона дейносттаи строг контрол за тяхното 

спазване,диверсифициранена клиентскатабаза и на доставчиците. 

МакрОИКОНОl\1ическириск 

"СПИДИ"АД оперира на територията на цялата страна и обслужва компании от различни 

сектори на икономиката. Съответно, дейностга на компанията силно зависи от цялостния 

ръст на икономикатаи общото състояниена бизнес средата. Бъдещо свиване на икономиката 

и потреблениетоби оказало натиск върл? маржовете на печа.i1ба, а силно и продължително 

~C, 



забавяне на бизнес активността може да доведе и до негативен тренд в приходите. 

Дружеството се стреми да минимизира този риск като поддържа високи нива на финансова 

автономност и непрекъснато инвестира в повишаване на ефективността, l<oeTo му позволява 

да работи при рентабилностзначително по-висока от тази на конкурентите. 

Регулаторенриск 

Регулаторният риск е свързан с приемането на нормативни промени, които могат да са 

свързани с допълнителни разходи или ограничения в дейностга на компанията. Към 

момента, не се очаква въвеждането на изисквания, които да утежняват или да изискват 

допълнителниразходи за дейността. 

Лихвенриск 

Всички лихвени задължения на "Спиди" АД са с плаващ лихвен процент, EURIBOR и 

СОФИБОР. Съответно, общо покачване на лихвените равнища би имало отрицателен ефект 

за компанията. Силно експанзионистичната парична политика на водещите централни 

банки доведоха до понижаване на основните лихвени проценти и вероятно тези нива ще се 

задържат, поради което в средносрочен план е малко вероятно да има значително негативно 

изменение. 

Кредитен риск 

Близо 80% от приходите се генерират от клиенти по договор, съответно услутата се заплаща 

не при извършването Й, а на месечна база. При влошаването на икономическата ситуация, 

размерът на просрочените вземания може да се увеличи значително. Дружеството е 

внедрило детайлна и строга система за следене на дължимите суми и сроковете за 

погасяването им и процедура за действие при наличие на забавено плащане. Със 

стабилизиране на икономическата ситуация, през последните години провизиите за 

просрочени вземания значително намаляха, като дружеството успява да събере значите.iтна 

част от вземанията, които вече са провизирани. В резултат на това общата сума на 

начислените провизии се понижава през последните години. 

Паричните средства се съхраняват с оглед най-нисък риск. Обслужващите банки на 

дружеството са с най-високия рейтинг в страната. 

Ценови риск 

Ценовият риск е свързан с общото ниво на инфлацията в страната и нивото на конкуренция. 

След 2009 г. инфлациятав страната е на ниски нива, като през 2014 г. Достигна отрицателни 

нива. Това в комбинация с високата конкуренция оказва натиск върху цените на услугите. 

Чрез инвестиции в ефективност и подобряване на процесите, Спиди АД поддържа своята 

конкурентоспособности й дава възможност да поддържа висока рентабилност въпреки 

ценовиянатиск. 

Валутенриск 

Валутнитеекспозициина дружествотовъзникватвъв връзка с извършванитедоставкиот и за 

чужбина, чийто дял в общите приходи към момента е нисък. По-голяматачаст от валутните 

операции се извършват в евро, поради което общият ефект от промяната на валутните 

курсове е пренебрежимо малък. Увеличението в международните доставки е един от 

основнитеизточницина ръст в бъдещоторазвитиена дружеството,което се очаквада доведе 

и до увеличение на валутната експозиция в дългосрочен план, като през тази година има 

транзакции в евро, лева и румънски леи. При запазване на фиксирания курс на лева към 

еврото, не предвиждамеизменениетона валутнитекурсоведа има значителновлияниевърху 

финансовиярезултатна компаниятав средносроченШIан. С придобиванетона ДПД Румъния 

СА се увеличихатранзакциитев леи и съответноекспозициятакъм валутенриск. Операциите 

Всички суми са 8 ХИЛЯДИ l1ева 

44100 

40531 

14933 
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в леи заемат малък дял в общите приходи и не оказват значителни влияние върху крайния 

резултат. Промяна във курса BGN/RON оказва значително влияние при консолидацията на 

ДПД Румъния СА, тъй като приходите формират около 30% от консолидиранитеприходи. 

Ликвиденриск
 

Ликвидният риск е рискът дружеството да не успее да посреща текущите си задължения.
 

СпидиАД имазначителнитекущизадължениясвързанис плащанепо лизинговидоговориl!
 

КЪМ доставчици. 

При управлениетона своята ликвидност,дружествотопланирадоговарянетона плащанията 

в съответствиес очакванитебъдещипаричнипотоци. В допълнение,се поддържатпарични 

резерви, които да послужат като буфер при евентуално неблагоприятно развитие на 

пазарната ситуация и съответно временно свиване на паричнитепостъпления.До момента, 

компанията генерира силен позитивен паричен поток, което позволява безпроблемно 

посрещанена падежиращитеплащанияи поддържанетона солидниликвиднипоказатели. 

IП. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ относно обстоятелствата, вастьпили през 

изтеклототримесечие. 

КЪМ 31.12.2015 г. няма друга вътрешна информация, освен вече обявената, която е от 

значение за акционерите при вземането на инвестиционно решение относно акциите на 

публичнотодружество. 

ИНфОРi\'Iацияза сделки със собствениаIЩИИ.
 

Дружествотои неговитедъщернипредприятияняматсключенисделкисъссобствениакции.
 

Участието на членовете на съвета на директоритев търговски дружества ..ато 

неограниченоотговорни съдружници,притежаванетона повече от 25 на сто от 

кanитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други 

дружестваили кооперациикато прокуристи,управителиили членовена съвети; 

През отчетнияпериодняма настъпилипромени,които не са обявени. 

Всички суми са в ХИIIЯДИ лева 5603 

5013 
44474417 

з671 

РАЗПРЕДЕЛЕНИ,_r. ДИВИДЕНТИ 

IV.ДОПЪЛНИТЕЛНАИНФОРМАЦИЯ 

1. Информацияза променитев счетоводнатаполитикапрез отчетнияпериод. 

Информация за счетоводната политика и промените в нея е обявена в бележките към 

финансовияотчет 

2. Информацияза настъпилипроменив групатана "Спиди"АД. 

Няма настъпилипроменипрез периода. 

3. Информация за резултатите от организационни промени /преобразуване, 

продажба на дружества от ИI(ономическата група, апортни ВНОСКИ от 

дружеството, даване под наем на ИмyIЦество, дългосрочни инвестиции, 

преустановяванена дейност/. 
Нямаорганизационнипромени,неупоменатив настоящиядокумент. 
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4. Становищена управителнияорган относновъзможноститеза реализацияна
 

публикуванипрогнозиза резултатитеот текуш;атафинансовагодина.
 

Съветътна директоритена "Спиди"АД не е публиъ.'УВалпрогнози.
 

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от 

гласовете в общото събрание и промените в притежаваните от лицата гдасове. 

5· 1 . Сп иди ГрупАД 

Към 31.12.2015 г. 3 544 з67 броя акции, представляващи 66,42% от акциите с право на глас. 

Валери Мектупчиян осъществява контрол върху СIГйди Груп АД И чрез притежаВa:Iш"ге от 

него акции в Спиди Груп АД, контролира и Спиди АД. 

5.2.Геопост СА 

Към 31.12.2015 г. Геопост СА притежава 1333 979 броя акции, представлявa:IЦИ 25% от акциите 
с право на глас. 

6. Данни за акциите, притежавани от членовете на съвета на директорите на 

Дружествотокъм края на периодаи ПРОl'Iените,настъпилиза периодаот края на 

предходниятримесеченпериод. 

Към 31 Декември 2015 г.: 

Придоби- Продадени Бр. акции, Бр. акции. Общо дял от 

ти през през притежава- притежава- прякои капитала 

периода периода напряко ни непряко непряко пряко 

Валери Мектупчиян о о О 3544 з67 3544 з67 66,42% 

данаил данаилов 60 о з60 о о 0,01% 

ЧленоветенаСД няматспециалниправада придобиватакциина дружеството. 

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни 

производства, касаещи задължения или вземания заедно или поотделно в 

размер най-малко 10 на сто от собствениякапитална емитента. 

Няма съдебнии други производствана значителнастойност 

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество 

заеми, предоставянена гаранцииили поеманена задължения. 

Към 31.12.2015 г. има предоставен заем на ДПД СА, Румъния, дъщерно дружество на Спиди 

АД. 

Наименование, в ХИЛ. Лв. Размер Лихвен % Падеж Предназначение 

ДПД СА, PyJI.rьния 4232 4.5 15·12..2020 Инвестиционен 

ОБЩО ЗАЕМИ 

Заемът е необезпечен. 

9. Информацияза сключениголемисделкимеждусвързанилица.
 

През 2015 г. няма сключени сделки със свързани лица със значителен размер и/ или такива,
 

които да са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на
 

дружеството през отчетния период 

Няма сключени сделки със свързани лица, които излизат извън обичайната дейност или 

съществено да се огклоняват от пазарните условия. 

Всички сделки между свързани лица са обявени в Приложението към Финансовия отчет. 

10. Информацияза сключениголемисде..iIКИ и такива от съществено значение за 

дейностга на емитента. Информация за сделки, водени извънбалансово. 

Няма такива сделки. 

11. Използванетона средстватаот извършенановаемисияценникнижа. 

Няма нови емисии през периода. 



12. Информацияза известнитена дружествотодоговорености(включителнои 

след приключванена финансоватагодина), в резултатна които в бъдещ период 

могат да настьпят промени в притежавания относителен дял акции или 

облигацииот настоящиакцнонериили облигационери. 

Между Спиди груп АД и ГеоПост, СА, франция има сключено споразумение,съгласно което 

през 2020 г. последният има опция да увеличи дела си от настоящите 25% от капитала до 

значителномажоритарноучастиев дружеството. 

13. Информацияза дядови участия на емитента, за основните му инвестициив 

странатаи в Ч)'Жбина (В ценни книжа, финансовиинструменти,нематериални 

активии недвижиI\'[Ии.1V10ТИ),кактои инвестициитев дяловиценникнижаизвън 

неговатаикономическагрупаи източниците/начинитена финансиране. 

Спиди АД притежава100% от капиталана Спиди ООД, ,,дайнас\1ИКПарсълДистрибюшън"СА 

(Румъния)и "ГеопостБългария" ООД. 

Нямадрути инвестициивъв финансовиинструменти. 

1.4. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните 

принципи за управление ва емитента и на неговата икономическа група. 

Няма настъпили промени през отчетния период. 

15. Променив ценатана aJЩиитена дружеството. 

През 2015 г. ценатана акциитена СпидиАД нарастваС31%, от 29,79 лв. на акция до 39 лв. През 

годинатабеше и разпределендивидентот 1,05 лв. на акция. 

даннизаДиректоразавръзкас инвеститорите: 

КрасимирТахчиев 

Директорза връзки с инвеститорите 

Тел. 02 8173 999 
E-mail: k.tahchiev@speedy.bg 
Гр. София,ул. Абагар,Административнасграда саМАТ 
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Ключови мениджъри 

България 

Седрин Фавр-110рен 

Член Нд 

съвета Нд директорите 

Qшп.y.J@.~~tШа 
> Изпълнmелен вицепрезидент на ГЕОПОСТ СА (Франци.),
 

ОПО3арй за ФIIнанси &Прv,доб~9ания
 

> ПрисъеДl\Нява се !<ЪМ .<ипа на ГЕО ПОСТ СА през 2002 г.
 

каТо Ф~нанс:ов контрольор 

)о През 2006 се ПР2местаа в дъщерното дружестао EKCI1aI< 
като Главен ф~нансое Д\llректор 

Дана"" Данаv.лов 

Член на съвета на 

директорите 

Независим член 

Qп,,! И ква)J.и.~1lliR
 

)о Инвеcтv.ционен и бизнес J<О~СУЛiант с 18 г. ОПИТ
 

)о Рабarnп е 8 областта на маIфОИКОi-lQМ:~kата. ПJjиваП13аЦИя.
 

та и инвестиционното посредН!-\"-iество, Y'lравление ио
 

инвеСТ'.щии
 

)о УПРЭ9Ляващ директор на фОНД за риосоа:А инвеС11Щv,\.\ от
 

2009 -ДО 2011 г.
 

> Главен ине2СТИЦио.чsн el!cnepт от 2003 - 2009,.
 

Сш.ЩtФJr:illLо~ш 
Страте;'1АЯ и бизнес РЭЗЭИТ'Ае, ПР:АдоБIo1В9НИЯ и парТl-lьсрств.а 

Румъния 

l1усиан Al!дecHy 

изпы1ителенH директор 

Qпит и !(~алиФl,.1кация
 

> ИЗlТЪJ1}iителен ДJ.lреt..'Тор на DРО РУUЪНИЯ ОТ 200В г.
 

)о ДЪЛГOfодишен опит 2 ynравлението на tpa!-lCl10рта и
 

логиетИJ<ата в Еculiпе & ОРО Румъния
 

> Ня!\огаwен преэv.дент на ,.AOCR- (Аооциация на
 

'УРиерг."rrе оператори в Румъния) от 2009 - 2011 '.
 
> ОСНО9Э1ел на Pegasus Couпег през 1997 [.
 
> Завършил E~"aA пр~гра:.4а s Tlffin University
 

~ф'жни QlТjl!!QflliQ.~
 
Цлен на съвета на директорите, И:зпълнителе)-t д!о1Ректор
 

Валерi'f Мекrупчияи 

ИЗПЪJlнителен Аиректор 

Qпю и WЛИфикащ.:я
 

> Основател на Сл\<'.д~
 

> ИЗfГоЛн:нелен дир~!СТор от CЪJДа9Знето на Спиди
 

> ОпероТ'о'!вен директор на СГlИДИ от 2008 - 2011 г.
 

> Сериен предлрv.емач, основател и собcrnеник на
 

компании в областта на тьрговията с масла, търгов'АЯ с
 

аS1Qм05или, сервwзна дейност, търговия с горива,
 

траНCnСр1на дейност
 

~~JШR.3.QjJ~.Q>n!
 
> ЦМОСiНО ynраsление на дейността на Спиди
 

АБак Терзиян 

Член на съвета на 

директорv.те 

Qn~.!1t<!l!Ю!
 
> Рег. "енИД>(Ър за Южна Б-я в OHL и Federal Express
 
> от 2000 г. е Unilever.oтroseH по въпрсеите на п~рсонала и
 

внедряаането на общата стратеrnя на фирмата а бъrтrария,
 

Македсющ Дnбания И Косово
 

> от 2005 до 2008 г. - Onepan<вeH ',",НИДЖ'ор в Сшщи
 

> от 2008 г. ~peктop Човешки pecypC!l1. Услешно реализира
 

два евро проеll,З ПО Опергт~в.ча "рorpaм:з Ja разаУ.'Т~
 

МИН Герман 

Търговсни директор 

~ит И щли~,. I

> ТъргоatJw. Д~юе",ор на DРО Румъния от 2009 г. 

> Дългorодишен опю s поо,r::гжбите, марl(е'ТИНга и 

ynравлеН~lето , "акто и предишни КПЮ'-IОВИ роли S Компании 

като Procter &GambIe, НoIdmэпп Румъни. и OHL Intematiooal 
Румъни. 

> Завършил с отпичие ЕМВА програ~.!а в Asebuss и Кеплеsа\v 

Stale Universily 

CiW.УиФ!1чни ОП0!!9_
 

Продажби, MapkeT!-1НГ, Обспужване на кnиеКiи
 

Георrи Глогов
 

у'
 
Член на съвета на 

Аиректорите 

QпioП и кsaШ1ФиI<8Uv.s; 

> Основател на Спиди 

>Директор международна дейноcr от 2003 - 2009 г. 

> Предприема'-i с над 20 годишен on~fr 

> Собственик на финаНСО!Ю-l'-iетоводна компания 

Специd:J!-1ЧНИ oтro~ 

Председатеп на СЪ3ета на директорите 

Карла I<ОАреа 

Финансов дирентор 

Опит и кsалиф:~t:?u.ив 

> Финвнсав Д_ректор на ОРО Ру",ъни. ОТ 2008 г. 

> 6о:"ат QЛю в звеното FMCG на Car1si::erg Group, с КЛЮ'tови 

рол\.1 във фиН<!нсите, финансов!~ контрол и счетоводстаото 

> Завършила ЕМВА nporpar.ia в Asebuss, Kennesa'.'~ Statг 

Uпiveгsity, Промишлено и Инженерно РъкоаодСТБО s Technion, 
Израел 

.с.мlll:!фИ'!НI1 Q!IО~QP!LQ.CIИ 
Фv.наНDA, Финансов Контрол. СчетааодClВO 



ДОКflаА на независимия Ор,ИТОр
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Доклад върху консолидирания финансов отчет 

Ние извършихме одит на приложения консолидиран финансов отчет на СПИДИ АД, 

включващ консолидиран отчет за финансовото състояние към 31 декември 2015 Г., 

консолидиранотчет за всеобхватниядоход, консолидиранотчет за променитев собствения 

капитал и консолидиранотчет за паричните потоци за годината, завършващана тази дата, 

както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите 

пояснителниприложену-я. 

Отговорностна ръководствотоза консолидиранияфинансовотчет 

Отговорносттаза изготвянетои достовернотопредставянена този консолидиранфинансов 

отчет Б съответствие с Международните стандарти за финансови отчети се носи от 

ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на 

система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на 

финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и 

несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и 

приложениена подходящисчетоводниполитики;и изготвянена приблизителнисчетоводни 

оценки,коитода са разумнипри конкретнитеобстоятелства. 

Отговорностна одитора 

Нашатаотговорностсе свеждадо изразяванена одиторскомнениевърхутози консолидиран 

финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в 

съответствиес професионалнитеизискванияна Международнитеодиторскистандарти.Тези 

стаF.дарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и 

проведентака, че ние да се убедим в разумна степен на сигурностдоколко консолидираният 

финансовотчет не съдържасъщественинеточности,отклоненияи несъответствия. 

Одитът включва изпълнениетона процедури с цел получаване на одиторски доказателства 

относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните 

процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от 

съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо 

дали те се ДЪJDKaT на изма.iV!а или на грешка. При извършването на тези оценки на риска, 

одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и 

достовернотопредставянена финансовияотчет от страна на предприятието,за да разработи 

одиторскипроцедури,които са подходящипри тези обстоятелства,но не с цел изразяванена 

мнениеотносноефективносттана систематаза вътрешенконтролна предприятието.Одитът 

също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и 

разумносттана приблизителнитесчетоводни оценки, направени от ръководството,както и 

оценкана цялостнотопредставяневъв финансовияотчет. 

Считаме,че извършениятот нас одит предоставядостатъчнаи подходящабаза за изразеното 

от нас одиторскомнение. 
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Доклад на независимия одитор
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Мнение 

По наше мнение консолидираният финансов отчет дава вярна и чеC11lа представа за 

финансовото състояние на СПИДИ АД към 31 декември 2015 година, както и за неговите 

финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава в 

съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети от ЕС. 

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания 

Ние извършихме проверка на консолидирания доклад за дейността на СПИДИ АД към 31 
декември 2015 Г. относно съответствието между консолидираю'.я доклад за дейността и 

консолидирания финансов отчет за същия отчетен период съгласно изискванията на Закона 

за счетоводството. 

в резултат на проверката удостоверяваме съответствието между консолидирания доклад за 

дейността и консолидирания финансов отчет към 31 декември 2015 г. по отношение на 

финансовата информация. 

София, 19 април 2016 г. 

БДО България ООД 

БосдаСЬо,", 
Управител ДЕС, регистриран одитор _ 

'" 



тговорноети на ЪКО80Аетвото 

Ръководството на Спиди АД е изготвило финансовия отчет за 2015 година, койтодава вярна и 

честна представа за състоянието на Групата към края на годината и неговите счетоводни 

резултати. Финансовия отчет се изготвя в съответствие с Международните стандарти за 

финансоваотчетностеМСФО). 

Ръководствотопотвърждава,че е прилагалопоследователноадекватнасчетоводнаполитика 

и че при изготвянетона финансовитеотчети към 31 декември 2015 г. е спазен принципътна 

предпазливосттапри оценкатана активите,пасивите,приходитеи разходите. 

Ръководството също така потвърждава, че се е придържала hЪМ действащите счетоводни 

стандарти,като финансовитеотчети са изготвенина принципана действащотопредприятие. 

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за 

целесъобразнотоуправление на активите и за предприеманетона необходимите мерки за 

избягванетои О'I1<риванетона евеН'IУалнизлоупотребии други нередности. 

/
/f~/7~c}~7 

Красимир Тахчиев ~.С;Ю'. Мектупчиян 

Директор за връзки с инвеститорите Изпълнителен директор 
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Консолидиран финансов отчет
 



Консолидиран отчет за финансовото състояние
 

АКТИВИ 

Беле.ЖJШ 
31.12.2015 

BGN'OOO 
31.12.2014 

BGN'OOO 

Нетекущи активи 

Имоти, машини и съоръжения 

Нематериални активи 

Репутация 

Отсрочени данъчни активи 

Общо нетекущи активи 

..,., 
4 
4 

21 

26,627 
11,076 

10,360 
192 

48,255 

23,650 
10,220 
10,360 

225 

44,455 

Текущи активи 

Материални заllаси 

Търговски и други вземания 

Парични средства и парични еквива.lенти 

Друти текущи активи 

Общо текущи а .....,.ивlf 

6 
7 
8 

5БR 

25,170 
9,092 

747 

35,577 

530 
22,758 
11,046 

486 

34,820 

ОБЩО АКТltши 83,832 79,275 

;0 



тчет за финансовото състояние
 

продъл.женuе 

БеJlеJIСЮI 31.12.2015 31.12.2014 

BC~'OOO BGN'OOO 
ПАСИВ~I 

Собствен К<1шпал 

Акционерен капитал 9.1 5,336 5,336 

Законони резерRИ 9.2 545 448 

Пре1vптен ре1ерв 9.3 19,565 19,565 

Други резерви 9.4 (l ] 5) 

Неразпределена печалба 9,494 5,591 
Текуща llСЧ3..'lба 9,275 9,591 

Сума на собствения кашпал 44,100 40,531 

Нетскуши пасиви 

3аllЪЛЖСllШJ 110 фищшсоu .'lЮИШ' 10 9,424 8,505 

ЗаДЪ,lжения по по:тучени заеми от банки 11 3,663 4,41l 

Общо нетеКУIJlИ пасиви 13,087 12,,916 

Те(~ущи паСIШИ 

3алължения по финансов лизинг 10 4,667 3,645 

3аn:ълженшт по по.'Тучени заеми от банки 1] 3,532 12Ч9 

Търговски и други задължения 12 ] 6,56R 17,819 

3алължения за даны(и 21 585 985 

ДР)ТИ теку'Щи пасиви 7Х 

Общо текущи пасиви 25,352 23,826 

Финансирания 1293 2,002 

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 83,832 79,275 

Прило.жеlluте 110яс//uтеЛI/U бе!lС.)!СКU от 1 до 28 са lfеразде.:mа част от фш/ш/совите отчети. 

Консолидираните финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите и са подписани от 

негово уще на ]9.04.2016 Г.: 

Изпълнителен директор: Главен счеТОВОДl1те.1: Crl.-I
nал- стефк: лkид"Жова 

Олитор:r::ц БДО България ООД 

Богданка Соколова, управител финина, 

ДЕе, регистриран одитор 

и.or~. 
уттравит",л 

Депа: Аq.ОЧ·l...{н6 (' 



КОНСОЛИАиран отчет за всеобхватния ДОХОД
 

2015 20J4 
Беле:жжu B(;N'()OO BCN'OO() 

Приходи 

Приходи от про;:щжби ]3 J15,I:\J4 7б,465 

Други приходи 14 6,846 4,894 
Общо приходи 122,660 81~59 

Разходи за YlатерИ<L1И и консу\штиви 15 (7,181) (6.958) 
Разходи за ilblIШI!И УС.;I)ТИ 16 (67,949) (37,634) 
Разходи за персонала 17 (22,979) (18,176) 
Ра.1ХОДИ за а\.ЮРТИЗ3IlИЯ 3,4 (9.46Х) (5,022) 
Други оперативни разходи 18 (3.735) (2,554) 
Общо разходи (111,312) (70,344) 

Печалба от оперативна дейност 11,348 II,О15 

Финансови приходи 19 341 343 
ФИlJаllСОllИ разхоци 20 ( 1,282) (732) 

Печалба прел.и Jlанъци 10.407 10,626 

Данъци върху печа...1бата 21 (1,131) (J .035) 

Печалба след данъци 9,275 9,591 

Друг всеобхватен доход за годината (115) 

Общ всеобхватен доход за годината 9...160 9~591 

ПРU:70JfсенumеJ10яснuте:mu бе..'f(!;)fСКU от 1 до 28 са неразделна част от финансовите отчети. 

КонсолидираНIпе финансови отчети са одобрени от Съвета на директорите и са подписани от 

негово иче на 19.04.2016 Г.: 
,.. 

директор: 

Вал 

1'лавен сч.етоводите.1: ф4И:шълнителен 

стеф:аtlенил.ЖОRа 

щ
 О;1ИТОР:
 

БДО България ООД 

фанина,Богданка Соколова', управител 

ДЕС, регистриран одитор 

Дата: {q.01 ю {~ (, 

..... 
~.... 

"- ;
.~ ' . 

. :' :/ 

, 

~~,).' 
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Консолидиран отчет за паричните по оци
 

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ 
ПОСТЪП.lения от клиенти 

llJlClщания към доставчици 

Плаrrrання. свързани с ТР.Уi1ОRИ Rъзнагражл.ения 

ПОСТЪП.lения}плащания за данъци 

Друп! парични потоци от оперативна дейност 

Нетеи J1щmчен поток от оперативна дейност 

ПАРИ ЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ 
ПОСТЪП.lения от пrодажба на машини и оборудване 

Плащания:ш покупка на lvJашини 11 06()PYЦBaH~ 

ПРИ..'iобиuанс на Д1.,ЩСрШJ IJРС..'iIlРН:ПИЯ 

Др)ти постъпления ат инвестиционна дейност 

2015 2014 
BGN'OOO BGN'OOO 

!55,038 98,750 
(105,413) (62,146) 

(22,932) (! 7,629) 
(9,404) (6,922) 

922 426 
18,211 12,479 

375 407 
(9,455) (5,740) 

( 19,693) 
1,640 

Нетеи паричеи поток от uueeCmUl(UO/l/IU деimосm	 (7.440) (25,026) 

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВАДЕЙНОСТ 
ПлClщания по финансов лизинг 

ПОСТЪП."lСНИЯ от емитиране на ценни книжа 

Получ:ени зае..\ш 

ПJlащания !Ю заеr..ш 

Плащания при разпределениена печалби 

ДРУПl JlаРИЧIIИ I!O"IOUH ОТ фИllансоuа .:..tСЙIlОСТ 

(5,391) (4,139) 
20,454 

535 7,299 
(3,558) (1,004) 
(5.594)	 (4,452) 

249 (3,263) 
Нетен паричен поток от финансова дейност (13,759) 14,895 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И 
(2,988) 2,348

ПАРИЧНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ 

Нетен ефект от ЛрО:ViЯна на ва.тгутни курсове (82) ( 16) 

Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода ] 1,046 8,714 

Парични средства и парични еквивалснти 13 края на периода 7,976 11,046 
iБележка 8/ 

ПРUЛ()J/сенumе 110яснumеЛНlI 6еле.?/скu ()т 1 до 28 са неразделна част от финансовuте отчети. 

Консолидиранитt: финансови ОТУ.t:ТИ са одобрt:ни от СЪВt:'га на диреКЮрИТt: и са подгшсанн от 

негово ИJI.!С на 19.04.2016 

\ 
Ва.lери

Г.: 

Главен счетоволител: сfJulИзпълнителен диrектор: 

Стефк: Аевиджова 

Босд,н"" со~пР,внте.l 
ДЕе, реJ'Истриран одитор 

Одитор: 

БДО България оод цвeTaH~~aHHHa,
упраВИ'~е)J 



КОНСОI1ИАиран отчет за промените в собствения капитал
 

Акцно-
Законови Пре'\шеll ДРУl"И Финансов 

перен 
резерви резерв рсзерви резултат 

капитал 

BGN'OOO BGN'OOO BGN'OOO BGN'OOO BG~'OOO 

Състояние }(1)1\I 1 5lHyap){ 
4,447 448 - - 10,038

2014 Г. 

УвеJJиУ.ение на 
889 - - - 

акционерния капитал 

Фор:vшрани резерви - - 19,565 - 
Разпрсдс.1СНИС на печалби, 

- - - - (4,447)
ВТ.Ч. 

Дивиденти - - - 4.447
 
Печалба за годината - - - - 9,59]
 

Състошше h71>~f 31 
5,336 448 19,565 - ]5,182

дскември 2014 г. 

Състояние към 1 януари 
5,336 448 19,565 - 15,182

2015 г. 

РаЗПРСДС:lсние на печалби, - - - - (5,688) 
БТ.Ч. 

Дивuдеmnu - - (5,602) 

Фор:~'/Uр({нu резерви - 86 - - (86) 

ДруТИ юменения - 1\ - - 

Друг всеобхватен доход - - - (115) 
Печалба за годината - - - - 9,275 

Състояние КЪМ 31 
5,336 545 19,565 (J15) 18,769

декември 2015 Г. 

ПРUJIОJlсеlшmе ПОЯСllllmе.:/l/lI бе.!lе;Ж.'1Ш 0111 J до 28 соuераздеюю част 0111 Фu"о"совumе отчетu. 

Кон(;олидираните финансови отУ.ети са одобрени от Съвета на директорите и (;а подписани 

негово име на 19.04.2016 Г.: 

Главен счеТОRолител: СП J 
стеФ~l Левиджова':ryпчиян 

( 

Одитор: &11Бд9 .БъJili~fi(f~-ЯОД 
" •• 1 .. , "ьогданка~вв,улравите" - -----... цвет4\lfc· ,~фанн на, 

Уllраl3нtелДЕе, регистриран одитор 

Дата: 
.,-, 

'" 

Обшо 

BGN'OOO 

14,933 

889 

19,565 

(4,447) 

9,591 

40,531 

40,531 

(5,688) 

86 
11 

(115) 
9,275 

44,100 

от 

)~ 



Бележки към ко СОЛИАира ия финансов отче
 

1. КОРПОРАТИВНА ИНФОРJ\.1АЦИЯ 

1.1 ДружеСТВО-:\lайка 

СПИДИ АД ("Дружеството-майка") е акционерно др)'жество, регистрирано с дел:о NQ 145Б!2005 година от Софийски 

гра1\СКИ СЪ1\ в съотnетcтnие с Търговския закоп па Република Бъ.лгария. 

Седалището и адресът на управление на Дружеството-майка е град София, ~m. Самоковско шосе 2Л, 1Ърговсrcи цеН1ЪР 

поила. 

Основната дейност на ДгужеСТВОТО-l\'lайка включва главно предоставяне на куриерски УС,Jl:УГИ, за което е получило 

Удостоверение NQ nn62!n3.11.2nО9 г. от Комисия :~a регулиране на L"ьоОщенията., КdIПО и спедиторска деЙНОl'Т, 

обработка, складиране и дистрибуция на ДОКУ?>оlенти, стоки и товари, вътрешен и международен транспорт и всякакви
 

други дейности, неза6рннени със закон.
 

Дружеl'Т1Зото-майка е репн.'Трирано на Българската фОНДО1За борса на 12.11.2012 г.
 

Дружеството-майкасе управлява ч.рез еДНQСТСlIсннасистема на Уllрашн;ние - Съвет на дирекroрите.
 

Към 31.12.2nI4 г. членовете на Съвета на дирекroрите са:
 

1. Валери Харутюп Мекгупчйян 

2. Георги Иванов Глогов 

3. Данаил Василев данаилов
 

От 23.02.2015 г. члепове па Съвета па J(Иректоритеса:
 

1. Валери Харутюн i\'iеюупчиян 

2. Георги Иванов Глогов 

3. Данаил Василев ДапаиJТОВ 

4. Неделчо Аспарухов Бонев 

5. Седрик Фавр-Лорен
 

КЪМ 31.12.2()15 г. члепопе на Съвета па дире,,:торитеса:
 

1. Валери Харутюн Мекl'упчиян 

2. Георги Иванов l'логов 

3. Данаил Василев Данаилов 

4. Анах Степан Терзиян 

;). Седрик Фавр-Лорен 

Дружеството-майка се нредстаВJlяна от И3l1'bJlнитеJlНИЯ дирекroр Валери Харутюн МеК1'Уl1ЧИЯН. 

Крайният собственик ни. ДружеСТВОТО-:\-lайка е Валери Харутюн Мектупчиян. 

1.2 Дъщернидружества 

КЪМ 31.12.2015 г. дъщерните ДPJ"Жестnа 13 Групата са: 

СПИДИ F.:ООД - ThprOBCKO 1\Ртжеcтnо, регистрирано n България с F.:ИК 115260535 и със се1\алище и ~щрес па 

управление:България,област ГLловдив,общинаМарица, с. Труд, ул. Карловскошосе NQ 42. 

ПреД:\-lетът на дейност на дружеството е внос-износ, спедиторски услуги, производство и търговия с всички видове 

стоки в страната н чужбина, посредпичеcтnо. iIистриБУТОРСТ\а дейнOl'Т на всички ВИДО13е стоки и пеякатша друта 

дейност, незабраненасъс закон. РаЗ:\-lерът на основния капитал на дружествотое 982,200 лв. 

Геопост Б'ЬJ,гария ЕООД - търговско дружество, регистрирано в Бълтария с J:o;ИК 131ЗЗО2бо и със седалище и адрес на 

управление: България, област София, община Столична, гр. София, ул. Сам окоп ско шосе N9 2Л, Търговски център 

поила. 

ПреД:\Оlетът на дейност на дружеството е предоставяне на R'j1>иерски услути, спедиторска дейност, обработка, 

СКj1аТlиране и дистрибуция на ДОКу:\-tенти, стоки и товари, вътрешен и :\-lеЖ1\упароден транспорт, внос 11 износ на стоки, 

търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, дейност 
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ЮiТО застраховспе..'Jен агент и всякаква др}та деЙНОL'Т, не:шбранена ,",ъс :щкон. Размерът на основния капитал на 

дружеството е 80 хтm. лв. 

Дайнамик Парсъл Диеrpибюшън СА, Ру:уrъНИЯ - търговско дружество, реГИL'ТрИРано в Румъния с единен 

регистрациопеп KO/t (ЕРЮ 9566918 и със се"алище и a)'wec па упраплепие: РУiVтътrnя, област ИлфОR, гр. Буфтеа, ул. 

Тамаш NQ 2О, хале 4А и 4Б, Предмегьт на дей:ноет на дружеството ВЮ1Ючва спедиторски и куриерски услуги. Размерът 

на акционерния капитал на дружеL'ТIЮТО е 90 ХИЛ. румънски лен. 

2. СЧЕТОВОДНАПОЛИТИКА 

2.1 База за изготвянена финансовияотчет 

Общи ПШIожения 

Годишният консолидиран финансов отчет е изт'отвен за периода от 1 януари 2015 г. до 31 декe:vIВрИ 2015 г. в 

<.ъответствие с действащите n Република България Международни L'Тандарти ;$а финансови отчети (Internatiunal 
Fil1allcial Rероrtiпg Standa1'ds (lFRS)). l'v1еЖ7\УlтаРО,'{пите стапл:арти за фипапсопи отчети ПЮПОЧR,П МеЖJl)-'парОГ(ТlИте 

стандарти за финансови отчсти и ТЬj1куваНlIЯ на КО:УIИтета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвста ио 

Международни счетоводни стандарти и :УIеждународните счетоводни стандарти (International Accounting 
Standards(IAS)) и ThЛh1'ТJанията на Постоянния комитет за разяеняпане (ПК!'), одобрени (}Т Комитета по 

Международнисчетоводни стандарти (KlVICC), приети от Комисията на Jiвропейския съюз. 

Годишният консолидирн.в финансов отчет е съставен в български лева, която е ФУнrЩИОН<UIната ВЮIута на ГР)l1ата. 

Всички С}'lI.Ш са представени в л"Иляди лева ('ооо лв.) (включите.ilНО сравнителната ИНфОР:l-Iация за 2014 г.), освен ако 

не е посочено друго. Отчетите на чуждестраннотодружество се преизчисля:ват от местна ва;,ута в български лева за 

целите на всеки консо;ш,циранфинансов отчет съгласно полипшаТdна Груuю'а. 

КонсолидираюlЯТфинансов отчет е съставен ири сиазване на иринциnа на действащо предприятие. 

Към датата на изготвяне на настоящите финансови отчети, Ръководството е напраЮ'L10 прецеика на способността на 

Грунатада llрОДЪЛЖИсноята деЙНОL"J:като дейстнащоuредuршпие.При тази I1рецеюше взета I1редвицЦЯ;lата налична 

инфор:УIация аа преДnИДИ/l'iOТО бъдеще, което е поне, но не е ограничено ДО дванадесет месеца от края на отчетния 

период. 

БазазаКОНСОЛИДaIIИЯ 

Дъщерно предприятие: дружество, в което СПИДИ АД, пряко или косвено, притежава над 50% от гласовете или има 

правото да назначи повече от половината от членовете на управлението и така има влаегта да ръководи финансовата и 

операnrnттата политика па i1р}'Жестпото. . 

Дъщерните нредприятuя IlOдлежат на консолидация от цатата, на КОЯТО ефективният контрол е нрехвърлен на 

ГР}l1ата и се изключват от консолидацията от датата, на която този контрол е преустановен. Финансовите отчети на 

дружествата в групата подлежат на rrь.лна консоJШДа.ция, като сс обсдиняват ред по ред. 

Консолидираните финансови отчет включват финансовите отчети на СПИДИ АД и следните дъщерни дI>ужеетnа: 

Собственост
 

Дъщерно дру-л,;ество 2015 2014
 

СПИJ(И ЕОО!l: 100% 100% 

Геопост България ЕООД 100% 100% 
ДCiЙнамик Парсъл Диетрибюшън СА., Румъния 100% 100% 

Дъщерните дружества Геопост България [ООД и ДаЙНlli"IИК Парсъл Дистрибюшън С.А. са придобити от Дружеството

майка СПИДИ АД през месец ноември 2014 г. 

При изготвяне на КОНСО,lидирания финансов отчет, финансовите отчети на дружеството-майка и дъщерните 

KO::l-шании са обединени на база "ред по ред" чрез събиране на сходни позиции от активи, пасиви, собствен капитал, 
ПРИ.;'(оди 11 разходи. Вътрешно-груповите операции 11 ра::;чети са напълно eJlИ::I-lИНИРани, вкл. нереали<!ираната 

вътрещногрупова печалба или загуба. 
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'В годишния консолидира}! отчет финаНСО1Jите ОТЧеТИ на дъщерните дружестла са консолидирани на база метода 

"nъл.ва консолид'ация", Методщ се прилага от момснта; ОJ:lфЦТО сесчита,че контролът епре:хвърлен в преДr:фиятието 

майка. 

Прилагане па нови и ревизирани МСФО 

Нови стандарти, разЯснения и ИЗl'tiенения в СИМ от! януаРИ2оi5 г. 

Следните'измеаенил ю,~1 с.ъщеt-'1.'Вуващи стандарти, издадени сл: СМСС и приети от ЕСса: в сила за текуlЦI;Я Отчетен 

период: 

•	 Годишни подобрения 2011 г, - 2013 г. (издадени'на 12;деКСl\IВРИ 2013 Г.), В сила от 1 ioЛИ20l4 г~приети~отЕС на 18 
деКБШРИ2014 1'., публщсувзЩ[.в ОВ.на 19 декемвI,>И 2014 Г.; 31:1, ЕС 11. с.'IIЛаот 'lянуари 20-15 г. 

ИЗllfенениетопа !\IСФО 1 Прилагане за Л'h]JВИ ПЪТ 1та.Международните стандартн за финансово отчитане изяснява, че 

ДРУ".жествата. в. първите си финанеоВif оТчети по МСФО имат избор между прилагането на същеc:rвуващи в действие 

МСФО или ранно прила.галена нов или· ревизираи МСФО,койтоне е все още задължително в дейс.твие, при 
ПОЛОЖение че ноnият илпреnизир'аНМСФО поЗволям рацно прилаГ1)не, от дру",кестnа,а се ИЗИСICnа да прилагат едни 

11 същи версии на МСФО по време на периодите, покрити-от тези първи финансови отчern, Съставени съгласно МСФО. 

Изменението на· МСФО 3 Бйзвес Ком6инa.uИllизяс:нява, че МСФО 3 l1ЗIШlО'lва от обхвата си .отчитането на 
формирането па еъвме.сnю.п;редпр,Iffi'I'Ifевъв финансовите отчern на самото съвместно предприятие. 

Изменението на:МСФО 13 ОЦеняване по справе.дливасJ'О.ЙНОСТ изяснява, че обхватът н.аизключението към.портфеЙла, 
дефиниран в параграф 52 на МСФО 13' ВКJrючва всички договори о'гqетени С1торед обхвата на МССЗ9 Финансови 
ИНl:хрументи;Признамане и оценяване или МСФО 9 ФинансOJШ .инструменти, без зна!!сние дали ОТ!'O.I:!арНТ на 
дефИНИЩТЯТ".l.зафlШ3.IIСОви аlC1'IШИ ИЛИфИПallСОВИ'пасИnи СIIОРед МСС з2 Фfщ~с()пIi'Иirстру:мепти: Предс:тавяне. 

Изменението на МСС 40 И~вести.ционни.иl\'IOТИ .изяснщш, че определянетQ на ТOJ'!a, .дали специфична ТР'ЩЗ<lЮ.(ИЯ. 

OТI~оваря на дефиницwrrа,кактозабпзнеекомб.иНацИяспоредМСФО 3 Бизнес комбинациа, така и за инвестиционен 

Иl,lOт според МСС 40 ИнвестиционниИi\'lоти ИЗИCl<На.Q:J:ДeJlliOTOl1РИJIal'анена дваТа стандартанезависимоедин от друг. 

•	 КРМСФО 21 Налози (издадено на 20 май 2013 г.) в сила от 1 януари 2014 Г., прието от ЕС на 13 юни 2014 Г., 
публикувано n ОВ на.14 iони 2914.1'., заЕСвсил.а от 17 I<jни 2014 г. . 

КРМСФQ 21 предлата насоки относно признаването на 3<j.дълЖеtше за налог наложен от държава, 'Както за налози 
отчетени според МС.С 37 riровизии"условни пасиви иУСЛовниаь.-тиви, така и за тези, за които MOMCl!ТI>T И сумата на 
наЛОI'а са СИl')'р.!ш. Разяснението цокрива отчитането на изходящи потоци на ресурса, наложени на преДПРИЯ:I-ИЯ от 
държави (тшючително правителствени агенциir й IIодобпи орг..rнизации), в с.ъотве1'ствиесъс закони и/иilи правила. 
Топа обаче не ВКJПОЧna дат,ци върху д()хода (пижМСС 12 Данъци върх}, дохода), глоби н другинака:;ШПИЯ,З:lДЪJIЖСНИЯ 
възникваlЦИ от n,рroВС1<И схеми на е;>.-щсии и изходяmи потопи на ресурси, влизтци в обл'Вата на друrи стандарти. 

КРМСФQ 21 идентифицира задължаващото .събитие за признаване на задължение като дейността, :която задейства 
плащането на. нмощ в съответе'l'lIие съ.с съответната правна pa~lKa ..Р~ш;нение:i:Ь ИЗЯСНЯllа, че "11КОНО1.U1че.Скаtа 
принуда" }I принципът за деЙLтващо преДIlриятш~не съ.чда:ват или не предполагат, че задължаващото с..ъби:тие. се е 
случило. 

Приемането на. тези изменении !сьм съществу!3зщи стандарти не е. довело до промени .в счето.воднаТ;i ПОЛИ'l'ика ~a 
дружеството, 

CтaJrдарти,разясненияи променив стаНдарти,коиТо са йцаДсвпот смес иСа.прИеЩотЕС, ио не са В· 
сила	 . . 

•	 Из:мепенил llа ·'К1СС 19 Доходи. па паети mща - Плап()nе. с.дефипираПн доходи: Вноски от паетите лица '(издаден на 
21 ноември 2013 т.),в сила от 1 юли'· 2014 Г., приети от ЕС на 17 дексмври 2014 Г., публикувани в ОП на 9 януари 
20151'" за ЕС.в сила аТ 1 февруари 2015 г. . 

Измене;ниетci изяснЯва параграф 93 от МСС 19 Дох{)дина наети лица, който се отнаСя за отчиr..rнетО иа в НОеКИ от заern 
ЛИllа,оnpеделени в официалните Уr.J)ОВIfЯ н,Сплан с дефинирюш доходи, ч:рез ос.шуряваriе и'а насО1Ш за ръководсТ1ЮТО 
на др).'жеc:rвото,. относно огцпанеТО на вноски от наети лица относно услУrа. 

•	 Годишни подобрения 2010.1". - 2012 Г. (издадени на. 12. дeKe"'lВpa 2013 1';), Jj сила от 1IQДи 2014 1~, приети ОТ ЕС на 
17 декември 2014 т" публикували n ОБ на 9 януаI?И 2015 Г.,за ЕС n сила от 1февруари 2Q15 Т. 
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ИЗ1>Iенението на МСФО 2 Плащане на базата на акции коригира д~финициите за "условисза придобиване" и ,,пазарно 
условие" и добавя дефиниции за "условие ,за 'резултат" и;,услови:еза.отработен трудов стаж" (КОИТО преди топа бяха 
част от дефИIпщиятаза ~уrловиеза придобиване"). 

ИЗI,lеuенията на :МСФОз Бизнес КQ:Vlбинации са но отношение на: отчитането на възнаграждеНЮI под условие при 
бй3IIес комбинация - уточнява се, че условно пiIащане, lюето е ЮIaсифицираноkато актив или пасив трябва да бъде 

измервано.по сдрmзедшrnа c-rойност на всяка отчетна дата; C}1I-IарНОТО.представяне пооперативни: сегменти - изисква 
се друже(,"гвата да Olювестлва:г преценките, направени от ръководството при прилагане на критериите за сумарно 

представяне по оперативни сегменти. 

Изменеuието на :М:СФО 8 Оперативuи сегменти изнсн:нва, че UРСДIlрИНl1lНта трябва да предостаВ$IТ равнение ua 
общата сума ua активите на отчетенитесегменти с аКТlшите на предпр!,!ятието,акоактивите на сегментите се отчитат 

регулярно. 

Изменениетона МСФО 13 Оценяване на СIiравеДJшва стойнОСТ и:зяснява, че l1.уБJШКуванетона МСФО 13 и изменениетu 

на МСФО 9 и: МСС 39, не е премахна.i10 т,зr.toж.ността за оценяването на краткосрочни ваемания и задължения без 
заявен JГцxвeн процент по тяхната фактурна стойност без дисконтиране, ако ефе:ктьт от това, ч:е не се ;цисконтират не е 

L'Ъществен. 

ИзменеНието на МСС 16 ИМОПI, машини и съоръжения изяснява, че когато даден имот, машина или съоръж.'сние е 

преоценен, бру'Тната ба.J!ансова стойност се lюригираllO начин, който е последователен с преоценката на балансовата 
стойпост.	 .. 

Изыенениетона МСС 24 Оповестяванена свързанилица изяСнява, Че предприятие, което предоставяуслуги свързани 

с ключов упрапленCЮI персонал на ОтчИ'ГdЩОТО се предпри:ятиеили на дружеството майiса па отчитащото се 

предприятиее свързано лице на ОТЧlrrащатосе предприятие. 

ИзыеJ:iениетана МСС з8' Нематериални активи изясНява, че когатЬ нематериален актив епреоценен, брутната 
балансоваL"l'йЙНJ)СТсе коригирапо l:!а<IИН, който е последователенс преоц€нкатана балансоватаc-rоЙност. 

•	 Измснсния на МСС 16 и МСС 41: Плододайни раcrения (издадени на ЗС) юни 2014 г;), В сила от 1 януари 2016 Г., 

приети от ЕС на 2з ноември 2015 г., пуБЛИl{}'ванив оБ на 24 ноември 20:L5 т. 

.Измененията добавят птroдодайнитерастения,.които ее.изпоЛзватза 01Тлежданена ПРО;ЦУКЦИЯ в обхвата на мсс 16, за 
да се Q1qитатпо същия наЧИН,кактои,моти, мащинии съоръжения. 

•	 Изменения на ЬfСФО 11 Отчитане на придобиване'на ;цялове в сък\'1сстни стюразуМе:ння (издадсни на б ыай 2014 
г.), в сила от 1 януари 2016 Г., приети от ЕС на 24 ноеlVlEрИ 20151'., публикуванив ОВ на 25 ноември 20151'. 

Изыенениятаизясняват отчитан.сто на придобиването JЩ участие в съвместно спораЗ}1I-lение, когато споразум.ението 

предстаВJlя.вабизнес-. . 

•	 Изменения к"ъм МСС 16 И МСС з8: Разяснения за допустими методи на амортизацпя (издадени па 12 май 2014 г.), 
в ClUla 01; l1iнуари: 20i6 Г., приети от ЕСна 2. декември 2015 1'., l1уБJiю,-увани в OB':fla 3 декември 2.015 г. 

Измененията поясняват, че методът, бази:ран на приходите не се счита за подходяща проява на изразходване. 

•	 Годишни подобреюшь.'Ъм МСФО 2012Г. - 2014 г. (издадени на 25 септември: 2014 1'.),13 сила от 1 януари 2016 Г., 
приети от ЕС на 15 дск~мври 20.15 г,., пубцикувани вОВ ца 16 деКCl'.IВРИ 2015 г. . . 

Изиененията на :МСФО 5 Нетекущи активи, държани:щ продажба и преУС'Г<lliовени деЙН(J(.'ТИ добавят специфични 
случаи за пап-r.тствие при прилагане, в които дружество рекласифицира актив, държан за продажба в такъв, държан за 

дистрибуция или обратното и случаи, в КOlПО се. преустановява отчитане на държани за дистрибуция активи. 

Измепепиятана МСФО 7 Финансови ИПСТ"р}1l-rенти: Оновестяване добавят допълпите.лии на.СОКИ, за да изяснят да:..rrи 

договор за обсл:ужване представлява продължаващо участие в прехвърлен актив за целите на идентификацията на 
необходимите опОвС<,,'ТяваНШJ. Последващото изменение, на МСФО 1 изясюша ПРИJlожимостта на ИЗl\'Iене.нията на 

.мСФО 7, касаещИ'цама.пяпалето наопопестявания Kbl\i кратките ;yrеждИJПШ финансови отчеТli. 

ИЗj\.lсненшгга на :МСС 19 Доходи на наети лица изнснНJЩТ, че llървокачествените корпоративни облигации, използвани 
при	 определянето па дисконтопия процент за доходите след напускане трябва. да се дсноминират пъnвалута.та па 

доходите, които подлежат на плащане (следователно дълбочината на пазара за тези облигации трябва да се оцени: на 
.ниВо BaJryтa). 
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Измененията на МСС 34 МежДиННО финансово отчитане изясняват знаqе:Нието на текста "на ДРУГО място във 
финансовия'отчет" и изискватиаползnанетоналрелр;JТ!Ш. 

Изменения на МСС 1: ИницИатива ..за оповестяване (издадени на 18 деJ(еМВРИ2014 г,), в сила от '1 януари 2016 Го, 

приети ОТ'ЕС на 18 декември 2015 Г" публикувани в ОВ на 19 дет,еJ>ШIШ 2-015 т. 

Измененията lle;JIЯr да разяснят МСС 1 И са насочеШi към забелязаните пречlЩ llредcъcrави:rелите ПРИИЗllОЛЗването
 
на пр~ценки в представянето. на фИН;Щсовиre отчети.
 

Изменения на МСС 27: Метод на собственил. капитал в индивидуаllНИ ФИWIНсови отчети (издадени на 12 aвrycт 
2014 г), в сила от 1януари 2(н6 г., приети от ЕСна 18 декеМВрИ2{>l5 г., nyблш<увани в ОВна 2з·дексi'lIВРИ 2015 г. 

Измсненията възстановяват !\'lетода на сорствения кaш:rrал като вариант. за Qтчитане на инвестиция в дъщерни 

Пр~ДIlрИЯТИЯ, .t.'Ъвме~гни дружества. или асо<:.'Ицирai:lи предприятия в ИНДНВИДУ:U1IiИ1'е финансови отчети на 

дружестното. 

ДОКу1l'1ентl'f, издадени от СМСС/КРМСФО, КОИТО не са одо.брени ~a прилаl'ане от ЕС 

Следните нови ИЛli ревизирани стандарти, кови разяснения и промени 1<ЪЪ1 съществуващи стандарти, които ь.Ъ1\1 

отчетната дата са издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) вре още не са одобрени за 
npИпаг-.iНе от ЕС иеьvтветн.о ~e~ взети цреДnидо'.J: Дружеств,угс> при изгm:вянето нафинансовнте отчети. 

•	 МСФО 9 Финансови инструменти (издаден на 24 юли 2014), в сида от 1януари.2018 Г. 

Окончателната нерсия па МСФО 9 ФипаНСQВIf .IOIctp.j1l-tеlfrИ обедипя:па фазите от rrpоектапа смес за заМffiЩ на МСС 

39 Финансови ;и.нструменти; Признаване и аценяванеПО.О'II:lOшениема клаСИфикация иоценка, .0Qсзценка и отчитане 
на хеджирането. Тааи ОJ(ончателна версия на l\·!СФО 9 добавя новия модел на очакваната загуба ПJ>Й обезценка, 
проме.I1Я модела за .класификация и очеНка на Ф}ПJaнсопwте аh"'I'ИRИ, чрез доба1lJi:не на нона категория - ощ~няпап по 

спраgeдliи:Ва croiiнocт през друг всеобх:натен. доход за някои Д'Ь.i'lГОВИ ИНСТР:РIСНТИ и дава Доnълнителюi. насоки 
ОТНОСНОI>ачина за ПрИJIатанена1'ес-щ з.а бизнесмодела и хаРGШТеристиките на договорните парични потоци. Тази 
окончателна версия c1>iHO добавя ОГР<lНИЧ~НИ upомеliи :КЪМ масифиющиЯ'га и ОЦенката на финанфвите актИви. 

Стандартът заменя всички пр,едишни версии на МСФО 9~ 

•	 МСФО14Сметки за разсрочваневсекiори, подлежащи па ценова ре.tyлация (Издаден шiЗо януари 2014 г.), в сила 
ОТ 1януари 20161', 

МСФО 14 позволява fu't дружество; .коста прилага за първи път МСФО да продължи да отчита, с някои ограничени 

промени, салдата цо См.е'l'lШте,за· разсрочВане,.съгласно изискваНИЯ'l:ана преДИШ1i<lтабаза за съставяне на финансови 
отчети, както при' първоначалнопрИд:iI'aнена .МСФО; така и при последващифинансови (уг<тети. Смдата по сметките 
за разсрочване н: движеlШЯТ~ В. ТЯХ се представят ОТДС.illЮ в o;rчета за Финансоnото фJстояпие, отчета за печалби и 

загуби, О'fчета за др}тия всеqбхватсндоходи J3 Сllецифи чните ОllовеСl'явания, КОИТО се изисюiато 

•	 МСФО 15 Лри ходи от договори с клиенти (llздаден на 28·.маЙ 2014 г.), Rключитеmю измеНеНИЯ па МСФО 15: Дата 
на влиЗ.ане в сила на МСФО15·(издадени на 11 септември 2015 Го), в сила ОТ1 януари 2018 г. 

'МСФО 15 угочняпа как и кога дружecrво,прилагащо МСФО ПРflзj'ШlJ<I прИХОД и 1Уостаnя: изис;квания такива дружества 

да предоставят на ползвателите на финансовите отчети ПОВСче информация в уместни ОПОВССТЯВЮШЯ,СТЭН1Iартът 

предвwкда прилагането на· един единствен, бааиран: на принципи модел в пет·t.'ТЬПl(И аа ВСИЧКИ ДОГОВQРИСlUшентио 

•	 Из-мсневиякьмМСФО 1ОИ МСС·28: Продажба ШIи,вноски:на юcrивимсждуинвeenrrоринегово асоциирано или 
съ.вмеt,'"J:ИО предпрwпие (издадени иа 11 септеr,lВРИ 2014 г~), датата на влизане .в сила е отложена за Heon:peдe,;leHo 
nper.1e. 

Измененията са насочени lсьмрротивореч:ие.l\leiсду:лЗискванията на МСС 28 Инвес:J:ИЦИИ ваеоЩlИран.и предuриятШI 

и изискваm"ятана МС;фО '10 КОJ1солидирани фипансови отчети Т! поясняпат, че. в сделка; включваща аСОЦИ11рапо 
предприяти~ иди CЪВM~CтHO предприятие Степента на отчитане на пёчалби и заryби зависи .От това дали продадеlIИЯТ 
или апортиран.аКтив предста1!лява бизнес. 

•	 Изменения "ъм .МС;ФО 10, :МСФQ 12 и МСС 28: Инвесrщщщши дружества: ПрилаганG на и:зклщчението З,а 

консолидация(издэ,цс-ни на 18 декември 2014 г.). 

Из.lIilененията се O'I1iасят до пробле.i\Ш, ,:въ:зникващи при прилагането на изключението за консо.jшдация ПРИ 

инвестиnионннте друже.ства. 
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Някои от стандартите и разясненията, ПО.сочени по-горе, не. са приложИJ\'!И за дейността на Tp}'lla1'a, nорад:и което няма 
да. окажат ll.iJи:тше ВЪРХУ'фИНaJ-Iсовите отчети .. За останалите l\.ЪМ датата на СЪ('ТаБПНеТО на тези отчети ры<водствоJ:(>) 
на Групата псе още iIe еоцени"то потенциа)тmiТе ефекти от теэи промени пърч' фИщiнсоnите отчети. 

2.2 ПРО~lt~вИвсчетоводнатапо;штикаиоповестявания 

Възприетите'счеТОnОДIП1пi>лити.юiса последователнис те:ш, прилаганипрез преДхО,IЩИЯотчетеи период. 

При изготв.янетоналредс:гавенияфинансовотч~саизползвыП1счетоводнипреценкии·допускания.Въпрекиче те са 

базирани на информация, преДоставена на Р'ЬКОВiЩСТВО1'О към датата на изготвяне на финансовия отчет, реалните 
резултати могат да се различаватот направениreоце:в:ки и ДОIl)'Cl(ания. 

Прецеюш 

При прилагането на !Jъзприетите счетоводни полю'иКИ:, ръководстното на Групата е направило следните прецеюш, 

И31JЪП тези вюпочnащи приБJmзИтСЛlffi .оцепки,КОИТО са с riай-съществеТI ефект върху cyI'vIите, признати вън 
финансовияотчет: 

ПpuблнзumелнuOЦflmH unредполо:нсенuя 

Основните предположения, които са свърза:ш с бъдещи и др:>ти основни източници на несИгурности в 

приБJlизитслнитеоценки К'ЬМ да'l'ата на баланса; и 'з.а КОИ'JЮ съществува значите.lIен риск да доведат до съществени 
IшреКЦИ!iвбалансовитеL'ТОЙНQС'ПIнаактивИ"~ д:пасюзитепрез сщ:дващияотчетен период, c<i nцсоч:ени по-долу, 

J1uзuнгu 

Съгласно МСС 17 ЛиЗИНl" рьковод(:твото К1Iасифицира лизинговите ДО1'овори за МaJllЮlИ, оборудване.и ч:!аНСDОрТНИ 

средt.:тва ·като ·финансовилизипГ. В юшои tiIучаll лизипro1Jата Тран.'JaКЦИЯ не е еднозначна и РЪJЮDОДLтвотопреценява 

дали догопорът е'за финансов лизинг, при който всички съществени риеконе и ПОЩIИ от собствеността ВЪрлу актипа се 

Прехвърлят на лизиНгоп6:лучатeJJЯ. 

amejJоiшнit данъчнuшanuвu 

Отсрочените данъчни активи се призыi.ва:!' за всички неизползвани данъчни заL}'6и дq CТeJleHI'a, до която е вероятно 

дае налице облагаеi>.ш печалба, срещу I(ОЯТО те да БЪдат Прl1сшIДнаПI.Onределянетоиа С}З-Iaта на отсрочените 

данъчни активи, която да бъде при:нrnта, ИЩI.СJ\па да бъде напрапепа (':i;щестnейа преценКа OТpЪKonoдcтnoтo, която се 
базира на очакваното време на 13ъзникваRс-и,.иивотона бъдещите облагаеми печалби, както :п на бъдещите crpатегии 

за данъчно планиране на Групата.. . 

Обе.1цеюш на неФllНClНСQIШQЮ}швu 

KЪ~I веяка дата на отчитане, Групата преценява дали са наЛJще индикатори за обезценка за ВСИЧКИ нефинансо'Ви 

активи. Нематериални активи с .н~еделен срок 'на полезен Живот се проверяват за обезценка ежегодно и във всеки 
друг момент, aJШ Lъществуват такИБа индшштори. Др}ТИ нефинансови активи се про.веря:ват за обезценка, когато 

съществуват индикатори, че балансопата имст'ойi{осl' може да не е възстаПО13и:ма, 

Полезен ЖИ80т на а..wоршизируе..щ! акти8и 

Ръководството преразглежда полезния ЖЦВОТ на аll'щрт:щзиру,СJ\lИ активи в :края на всею[ отчетен период, 

Действи'l'елнЮlТ полезен живот може да се 'различава от направената оценка поради техничеСко и морално 

изхабяване, предимно на машини n Qборудване, транспортни средства, коr.ШЮ]'Рll 11 ПрOl1Jамни продукти. 

ПРО8li31Лl 

Провизии се отчитат, кога1'овъзникне настоящо съдебно, КОИС'i'pуюивно ИЛИ нормативно задължение за ,Групата, в 
резултат на lI<нurатш събития, К(JГЮ'О се очаква да възникнат изходнщи парични потоци за ПOI'аС~абе на задЪiIЖеШ1.ето 

11 когато може достаThЧНОТОЧНО да се определи сумата на самото задължение. Провизиите се преразглеждат от 

ръководството към l\.1Jая на всека OтqeтCH период и стойнос:гта ии се коршира, за да сеоrpази най-добрата 
при6лизm:елна оцен:ка. . . . 

Обезценка на 8зе.,)./ШiWl 

При ИЗГОТЩiНсТо на т()зи финансов ОТЧ:9Т РЪКОВОДСТВОТ(), базирано на, минал опит е IщпраВИЩ;:l .r:rpиб.i:щзител:на оценка 

на обезценката на тър:rовскитевземания. 
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Обезценка на :маmеРUШIliИ запаси 

в края на вс;яка фJ:[li<iнNва година дружествата от Групата извършват прcrлсд да състоятrerQ, срока на roдноC'r и 

I1заолзвае:МОС"Г1"а на НaJlИЧЮiте материалните заласи. При установяване на запаси, които съдържат потенциална 

пероятноет ДЦ,не бъда,!; реалю!ир~1Ш по L'ЪщеL"гвув,шщта им балансова стой.Н()L'Т в следващите отчетнк Ilерноди, 

дружествата от Групата обезценяват Матер1Ш.Л:lПпе:.запаСИ до нетна реа.ilизируеиа стой.ност. 

Аюпюерсжu uзчцc.rI~НW! 

При определяне па сегашната стойiюст l.Ja дългоср.очllИте задыГмеllИЯ l\I,М пеРСOlщла прд nенсиоиираilе са 

ИЗIюлзва:нц всякаroдии-а изчисленИЯ: на сертифицирани актюери, базирани на преДПaJIоже.НИЯ за смъртност, темп на 
Т.екучеС"rво на персона..':!а, бъдеща ниво на раБO'l'НИ зanл.атиидисконтов фактор. 

БVЗNеекомбuнацuи 

При първоначалното им признanане aIп:ивите и пасивите на придобития бизнес са ВIQIlочени в Iсоисолидирашш .отчет 

за Фmншсовоro състояние с тяхната спраRедлu~а <;тоИНост. При .пзчисляваНt:на справедm!J1,З.'(а стойUОс,т 
ръководството използва ,ОЦСЦКИ' на бъдещитс пари<ЩИ по:roци И дискантови фmcroрИ, които обачс могат да сс 

различават от дейс:rвителвirrе резултати. ВСИЧЮ1 аромени в оценката след ш,рвоначално1'О признаване биха се 

m.pазили върху <"'Т{)ЙНС1cr'.га нарепуrацшгга. 

2.3 Обобщениена същеcrвeнп.reсчетоводниполит.R:Ки 

СДeJШИ В ч)'ящеетраниавалута 

Фу'нкцuанал}{uвалутаu вшiута }{uпредemО:вя1tс 

О:гделшrtе елементи rщ финансоmпе ()ТЧети Па Групата се оцеПЯDаТвЪВ валутата на оснопната ИКО!iОlvlич.еска среда, в 

която предприятието извършва дейноcrrа си ("функционална валута").
 

Годишния финансов отчете предctапен D хил. (JЪлгаРСIЩ лева, която е функцИоиаiliiа вал:ута и :ва.л'уга НаПредcr.шяне.
 

Българс.кю:rr лев е фнксиран Ю,М еврото (Еию, посреДСТВОК1 мехапиз.ма на валутпия: С),ВЕ:'Т, въведен в Република 
България от .i януари 1999 г, . 

За целите на псеки консолидиран фишшсов отчет се нзлърnrва препз"цrсление на валутата па финансовиТе отчети па 

дъщсрmгге дружества в чужбина: от функционалната валута на съответното чуждеcrрая:но дъщерно дружество .'Във 

валутата на предеТЮШНе CВGJ\'), приета в консолидирания финансов ОТЧеr, KaJ'o:
 

а) в.СFfЧl<Н акТИ11И и пасmщ се преизЧ'Исляnат в Г)?УПОПDта па.iТУГЦ. 110 закщочнтелен ъ-урс. па местната валута спрямо нея
 
lI:ЪМ 31 дексмври;
 

б) всичr~'и: приходиии разходни П03Иц!'щсепреИ3Ч:ИСJlЯВ(lТв ГРУШJВ(lтавалута ио среден курс I:Ш меL'ТНата ВЮО'"Т1I 
спрямо,нея за периода на отчета; 

РеПУl'ация'гаи коре.kЦЩ1тедо СllравеДЛИвЦСтоll.ИОL"1jl" в'ьзникналипри придобиванен,азадграниЧliО(чуждес:грiuuю) 
дружество се третират аналогично както активите и пасивитена тоnа.дружествоI1 се преизчи~ляnат пъп палутата на 

предстаВ!ще. по заключителен курс. . 

С(}еmш u салдu 

Сделките в чуждестранна валута се трансформират във ФУИКЦИОШL'Iна валута, каТо ('.е прилага официалНИЯ: "J'PC за 
съответния ден. Печалбите и загубите от проi'vlяна във валутните КУРСОJЗе,. възникнали ):1 реЗултат на разШIaЩания по 

t:'ДелКИ n чуждестранна валута, IШК-ГО и o'l' .преоценка по зак.;1ючителеи валутен курс. IЩ деноt\'IИНИРаните в 

ЧУА-Щестрапна.nалуга актищrи лаСlffiИ'се IIplj:3П<lnатв~)Тчета·задоходите. 

МонетаРl:iитеактивил пастив чуждес-гр:аннаВaJIУЛl се О'Jчитатпо закJ!ючитеJlенкурснаБнБ.кы\iдатата на баланса, 

КЪi\-! 31.12.2015 1\ фиксин:гът на RЯкои.вш'IyrИКЪМбългарския.леве както следва: 

Валута ОбмененА"УРС j лв. j 
Евро 1·95Б8з 
Щатски долар 1;79007 
Румънскилеи jЗaIOIЮЧИ'feдеи,&урс! 0.431789 
РУi',IЪнскилеиjсреден курс! °-44°0192 
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Оборудване И ("ъоръжения 3.3 години 

Компютри :2ГОДИН11 

А.втомобll..Чи 

• 
• 
• 
• 

5ГОДIIНИ 

Стопански инвентар б·71'ОДИНI1 

ИмоТИ,l\Iашииии СъорЪжения 

Им'отИте, машините и съоръжепюrта: се {)Т'Iитатпърnо'шiчалПQ ПО цена"иа пр.йдо5ивапе, включваща ПOI\уппата цена, 
П~ЛЮЧИТ~IlО мита 11 пеВЪ(lстаrюцпмн Д<IП'ЪЦИ, както и "сички преки разходи, необходими за припеждането па аК'Тива n 
настоящия му вид иместонахождEJние. 

Пое,лЕЩващоl'О оцеЮlI!ане на им()'г.и, машини R съоръженин се изв'.!>ршва 110 дена на придоБИВ,ане, намалена с 
натрупаните амортиаациии евентуалНRте загуби от'обезцеНl{а. 

flli-гивите се амортизират 'От датата на придобиване илив"веЖдане в еКСПЛОатация:, Аморлtзациятасе начис.шrва на 
база на линейния метод върху оценения полезен животна активите, с цел разпреДeJlЯНе на разли:ка'l:а между 
балансова'га СТОЙНОСТ .и О~'а~гьчната C-fОЙНО(,,"1' върху IlОJlезния;'кивот нааКТИlН:l1:е, кюао слеДl!а: 

Остаn,чиата стойност и полезния живот на активите се преразглеждат, и ако е необходимо, се правят съответни 
корекции към ВCЯJ<а дата на изготвяне на финансовия отчст. 

Когато балансовата стойност е по-висока от възстановимата стойност, дълготрайният материален актив се отчита по 
неговата въ:зетановима стойност. 

llечаIlбите и З<!I)'6ите от ОТПИСване на акти:вите се ОIIределят, като се съпоставJtrпосгъплеiшя:rас балансовата 
стойност 'и се' отчитат в отчета 'за всеобхватния доход. 

Нематериални IШ:rиnи 

llpozpaM1U1 nродуЮ1Ш 

Програмнипродут<ти се отчитат по историческастойност:Те се аriюртизиратпо линейни"метод :за срок ОТ:2 години. 

Обезценкана.нсфИНансови.активи 

Активи, които им,ат HeoцpeAeJreH.полезен жнвот не се 'амортизират,асе проверяват за обезценка 'на годишна база, 

Аk"ТИВИ, които сеамортизират;се преглеждат:заналичие па обезценка, когато сана лице събития или има промяна п 

обстоятелствата, подсказ'вщтщ, че балансовата сТойноСт на активите не е 'възстановНма_ За заrvба от обезценка се 
признам сумата, с }{оято балансоватастойност надхвърлявъзс-тановимата, . - . ... 

Възегановимата (,,'ТОЙНост е' по-писоката от нешата продажна cтoi'mo(".,. и (,,'Тойно= в ynотреба. За да се определи 

стойността в употреба, акти.пите,се ГPJl1ират в най-малките възможiти ра.,ЧЩIlНЧИМИ единици, генериращи парични 

потоци. Нефтmансовиа:КТИВI1 раЗ,jПIЧюi: от лоложителна реТI)'Тация, които подлежат на обезценка, се преглеждатза 

наличиена rrpизнацизан.собхоДимосттаот обсзценкакъм Всяка отчеrнадата.' . 

КЪМ пеяка балапсова дата за обезценените в npедходн}! периоди нефш:тансопиактипи, различни от положителната 

търгопска репутация се изпъртnпа преглед за епеlГГУалпо реиптегр1iране на загубите от обезценка. 

3а НУ'А<Дите на T~(,,'Тa за обезценка активите са групирани на най-ниските ннва, за които може да се .иденТифющра 

единица генерираща парИЧIШЛОТОЦИ. 

мэ.териа:iНИ -запаси 

Материалните запаси юшючв'ат материали и СТОКИ. В ·Себе("'1·ОЙНОС'l-rа на материалните запаси се включват директните' 
разходи поззкупупаИе7О или ПРОИЗПОДСТВОТОНJ';1, преl,аботката идруги преки разходи, свързани с доставката им, 'КЪ:>Т 

краяна всеки отчете:н п~риод материа;IЮJте запаси се· оценяВат ло по-ниската отr.ебестоЙността ИМ и тял-ната неша 
реализирус!\'шстоЙНост. Сум:атаяа всяка обезцснка на мэтериалните запаси до нетнатаИi\I реализируемастойност се 

признава като разход за периода на обезценката. . 

Не'Т1{ата реализируема Cтo:!dHOCT представлява очакваната продажна цена па материалните запаси, на.1,талена с 

очакваните разходи за довыIl3энеe и продажба. 

При употребата (продажба'rа) на материа.'lИ и стоки се използва методът на средно-uре'1-еглената цена (себестойност). 
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При продажба на материалните запаси тяхната i1алапсова стойност се приз пава като разход в периода, в КОЙТО е 

признат съотвеJ1i.ИЯ приход. 

Репутация 

Репутацията предстаn.;тява бъдещите юшномически пол:зи, прои:зтичащи от ДРУП1 активи, придобити в бизпес 

комбинация, които не са индивидуално идентифицирани и признати отделно. 

Реп)'"гanията се ПРJ-!3нава след опреде-"1Яне на ВСИЧКИ разграничим и нематериа.тIНИ активи. Тя представлява 

падпиmепието па цепата па придобиване (предостапеното възнаграждение) пад спрапеДi"швата стойност на де.ла па 

ГрупаТiI в нетите рiIЗграничиIvIИ активи на придобитото ДPT.iКecтвo към датата на придобиването (бизнес 
комбинацията). В КОИСOJlИдирани}! финансов О-lчет тя llървона'iЗJШО се оценява ио цена на llридобиване 

(себестоЙ.ност), а последвшцо - по ueHii на придобиване минус наТРУП<iните ::IЮ'уби от об€::Iценки. РеП),щията не се 

аморти:шг а . 

РеllутаЦШl'l'а, възникнала нри llри.цобиване на дъщерно llреДllри}!тие се l1Редставя в КОНСОiшдирания отчет за 

финансовото състояние към групата на "неМiiтеРИiiлните активи~. 

3а I\ео,ите на теста за обезпеню\ реп:утап;ията се разпределя към всяка една е71.ИНШЩ, генериращn парични ПОТОI\Н на 

l'рупаТiI (и.:rи група от едиющи, генериращи парични потоци), която се очаква да има ползи от бизнес ко~.убр.нацията, 

не::liiВИСИI\Ю от това дали др}ти а1\111ВИ али пасиви на придобитото дpy-.iК€<"'ТВO са разпределени към тези единици, 

Загубите от обезценка на репугация се представят в консолидирания отчет за всеобхватния доход (в печалбата или 

ЗaL}'бата 3ii l'одината) към позишшта "разХОДИ за аI.l'ЮРПIЗацил". 

Бизнес комбинации 

При нридоБИl;ане на дъщерно дружество (llредllриятие) от Груната нри бизнес-комбинации се 113110.'lзва методът на 

прv.добиване (покуrшо-продажба), Прехвърленото въ:шаграждение включва справедливата <"'тойно<"'Т !{ЪМ Дiiтата на 

раЗМ5fНата на предоставените <lh"ТИВИ, възникналите или поети зад:ытжения и на издадените ИНСТРУiVТенти на собствен 

капита,а от придобиващото дружество, в замяна на получаването ffil контрола над придобиваното дружество. Тя 

включва и сuраведливата СТОЙНОСт на всеки а.ю'ив или насив, който се ЯНЯl;а резултат О-С Сllоразумение за 

възнаграждение под ус.:rовие. Преките разхuди, свързани с придобиването, се признават като текущи за периода, в 

който те са извършени. с изключение на разходите за емисия на дълroви или инструменти на собствения капитал, 

които сс признаваткато компонентна собствениякап~гтал, 

Всички придuбити ра3граничими iiКТИВ11, поети пасиви 11 услuвните (И::ШрИ<"'1.'<l..1И::lИрiiЛИ) задължения в бизнес

комбинацията, се оценяват първоначалпо по тяхната справедлива стойност !{ЪМ датата па рюмяпата. Всяко 

превишение на сбора от прехвърленото възнаграждение (оценено по справедлива стойност), сумата на 

неконтролира.що-I'О участие в придоби ваното нредприятие И, ПрИ IlридоБИВЭ1iе на етапи, справеДJIиваl.'а стойност на 

датата на придобиване Hii по-рано притежаваното капиталово участие в придобивюiUТU пгедпршпие, H<fД 

пгидобитите разггаПИЧИl\1И активи и поети пасиви на придобиващото дружество, се третига и признава като 

репутация, Ако делът на придобиващo-rо дружество в справедливата стойност на нетните придоБИТИ разграничиi\o1И 

активи надвишава цената на придобиване на бизнес-комбинацията, това превишение се признава незабавнu в 

консолидирапия отчет за доходите па трупата IJ статията "печалбиj(загуби) от придобипане паj(оспоi10ждаIJапе от) 

:тьщерни дртжсства". 

Финансови акrиви 

J(редrrпr и взе'1аНИЯ са недеривативни финансови аh"ТИВИ с фиксирани или установи"ти плащания, които не се котират 

на активен пазар, Те се оuеняват в консолидирания агчет за финансово-fO състояние по тяхната амортизируеr.'la 

("l'Oйност нри ИЗ1JOJlзването на метода на ефективната Jшхва, на.МЗJlена с наllравена обезценка. Тези активи се 

пключват n rp)iIТ3Ta па текущите а"ТИRИ, когато i\татуритетьт и:\от е в ра:vrките на 12 :vrесеца или тз обичаеп оператиnен 

ЦНК1.л на съответното дружество от Групата, <l останалите - като нетеК}lЦИ. 

Търговски вземания 

Търговските вземания се признават първоначално по справедлиnа цена, а тз после,'\ствие по аМОРТИЗИР<lна стойност 

(като се използва метода на ефективния лихвен процент), на~Iалена с евентуална провизия за обезпенка, основаваща 
се на преглед, извършван 01' РЪКОВОДСТВОТО, на CЗJщата в края на всеки месец. 

Провизия за обеЗI\енка се прilnИ n СЛУЧ<lti, че С'Т,щестпуnа обективно :\оказателстnо, че Групата НЯl\'tа J\a б"J\е n 
състояние да събере всички дължими суми съгласно първоначалните условия по отношение на съответния разчет. 
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3а индикатори на наличието па основание за обезценка се считат :значими финансови затруднения на клиент, 

оБЯВЯllане 1:1 неСЪС'ЮЯТeJIНОСТ, закъснение в плащането нли неfшащане lIъобще. Сумата на обезценката е разликата 
между Оа.тсанСОllата и llЪЗСТаБовимата стойност. Последната rтреД<':1'авляnа настоящата стойност на паричните потоци, 

дисконтирана с ефеКТИRНИЯ лихвен процент. Размерът на провизията за обезценка се признава в отчета .за доходите. 

Вземания с просрочие по-голямо от зб() дни се обезценяват с цялата ИУ! стойност. 

Ако в сле1\ващ пеРТЮ,l сумата на загубата от обезТ\епка нама.'Тее и спаJn,Т :'.юже по обективен начин да се свърже със 

събитие, косто възниква, след като обезценката е призната, прсди това признатите загуби от обезценка сс 
възстаНOI:Шll:iТ до степента, до конто ба.нансовата стойност на актива не IIреllишана неговата амортизирана стойност 

rсъм датата на въ:~станОВЯllане. Възстановяването на загубата от обе;-щеНТ<а се при:щава в печалбата или загубата. 

Лихвоносни заеIl-lИ и друrи uредос-rавени финансови ресурси 

Всички зае;l-JН и ди·ти предоставени финансови ресурси се представят rrьрвоначално по себестойност (номинална 

с)-ъуа), която сс приема за справедлива стойност на предоставеното по сдепката, нетно от преките разходи, свързани с 

тези заеми и предоставени ресурси. След първоначалното им признаване, лихвоносните заеми и други преДО<'--Г:iВени 

ресурси, последващо се оценяват и представят в консолидирания финансов отчет по амортизируема стойност, 

определена чрсз прилагане на метода на ефеJ,.-тивната лихва. Ачортизируеl\'raта стойност е изчислена като са взети 

lIре.iUШЦ всички .lШ.i.10не 'лu,си, КО::l<lИСИОНЮI и др)""!'!:! суми, асоциирани с тези заеми. Печалбите и з:.u·убите се lIризнават 

в консолидирания отчет за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) като финансопи приходи 

(лихви) или разходи прс3 периода на а1l10рn:rзадия или когато взсманията се погасят, отпишат или редуцират. 

ПаричlШ средства и парични еюшва.;lенти 

Паричните средства и парични еКlзиnаленти включват пари в брой и пари по банкови сметки други високо :титсвидни 

краткосрочни инвестит~ии с пърноначален падеж от 3 месеца и но-:'.rалко. 

Финансови пасиви и инcrpУl\'lенти на собt.твеНWJ ШUIИТал 

ГР}"11ата класифицира дългови инструменти и инструменти на собствен капитал или като финансови Зад"Ь..1жения l:I.iIИ 

като coG<.-гвен Кa.IШтал в зависимост от <''ЪЩНОl''Гr'а и уt:Ловията в договора със съответния КОНТРЮ"еНТ относно тези 

инструменти. 

Собствен каIШТ8.Jl, резерви и дивиденти 

Издал:ените обикновени акции ,.<1 класифипирани като акпионерен капитал, който е представен по номиналната си 

стойност съгласно съдебното решение за регистрация на Дружеството-майка. 

СПИДИ Л,Д е акционерно дpy~..кecтвo и е задължено да регистрира в Търгонския регис'n'Р определен размер па 

акционерен капитал, който да служи като обсзпечение на кредиторите на Дружсството-майка за ИЗIlълнсние на 

техните вземания кьм Hel·o. 

Лру-лсеството-:vrайка отчита акционерния си КallИТа.}! по номинална стойност на регистрираните акции. 

Съгласно изискванията на ТЪРГОВСЮ1Я закон и приетия Устав. Дружеството-маНка образува фонд Резервен, които 

набира средства от следните източници: 

Определена от едноличния собственик на rсапита.JШ Ч,К'Т от печалбата, но не по-малко от 1/10, ДОЮiТО 

средствата във фонда достигнат 1/10 от капитаJ1:а; 

Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им; 

Други източнит\и по реmет-ше на едн(]личния собственик на капитала. 

Средствата на фонд Резервен (I-1010.T да се И3110JIЗВат ca:vrO за: 

По!..-ривапе па годишпата загуба; 

Покриване на загуби от минали години; 

Когато средствата от фонд Резервен надхвърлят 1/10 от капитала, по-големият размер може да бъде 

използван и за увеличаване на капитала. 

Премийните резерви ВIUlюч.ват премии, получени при емитирането на собеrвен юшитал. Всички разходи по сделки, 

свързани с емитиране на акции са приспаднати от внесения капитал, нетно от данъчни облекчения. 

Неразпределената печалба I:ШЛЮЧВ<I. Т~lCущия финансов резултат и натрупаните печалби от предход.ни години и 

непокрити загуби от пре1\ХQ.1ПТИ годтпти. 



Разпр~д~лени~ro на дивиденти се признава като задължение във финансовите отчети в п~риода, в който ~ одобрено 

от собствениците. 

Финансови пасиви 

Фпнансовитс пасиви на l'рупата включват банкови заеми, търговеЮ1 и други З(lДЪЛжения и З(lДЪлжсния по лизингави 

дUl'Шюри. 

Финансовите паеиви се признават, когато С"'.>щсствува договорно задъ..,женис за плащане на парични суми ИJlli ДРуТ 

финансов aJ('ШВ на друго предприятие ила договорно задължение за размяна на финансови инструменти с друго 

прегtrтpиятие при потепциа.J1НО неnлаГОПрИЯТlIИ услопия. 

Финансовите пасиви ее оценяват последващо по а),lOртизирана (70ЙНОСТ, като се използва ),lетодът на ефективната 

лихва. 

Търrовски задължения 

Търговските задължения са задължения за заплащане на стоки или УeJIyти, които са били придобити от доставчици в 

обичайНlШ ход на стиианската дейност. ТЪРl'ОВСЮ1те за.дЫ1Жеюш се класифицират като текущи зад'bj1Жения, ако 

Iыащането е ДЪJIЖПМО 13 рамките на една mдина или по-малко (или нормалНIШ цикъл на стопанската дейност е по

ДЪЛЪГ), ако eJIy-ч:аят нс с такъв, тс сс представят като нстскущи задължсния. 

Търговските :~адъ.;Iж:ения се при~нават първонача."но по справед.'1ИШi цена, а в последствие по аморти:шрана стойност 

I<ато се използва метода па ефективния ЛИХRен процент. 

Лихвоносни заеми и друrи привлечени финансови ресурси 

13 консолид..чраюш финансов отчет всичю-r засми и други привлечени финансови ресурси се прсдставят първоначално 

110 себестоfiност (номинална сума), която се llриема за сuравеДJ1Ива стойност на налученото 110 сделката, нетно от 

преките раЗХОJ(И, свързани с тези заеми и ПрИТJ.."ечени ресурси. Сле,~ m.рпопачалпото Иl\1 призпапапе, лихнопоспите 

заСI\Ш и друти привлечсни ресурси, последващо сс оцсняват и прсдставят в консолидирания финансов отчет по 

амортизируема стойност, ОIJреitелена чрез IIpl-1Jlаl'ане на метода на ефективната Jlихна. А;,юртизируемата стойност е 

изчислена като са ВЗClи предвид всички видове такси, комисионни и ДРуТИ разходи, вкл. дискант или пречия, 

асоциирани с тези зае:vш. Пе'-lа..i1бите и загубите се llризнават в КОНl:ОJ1Щ.J,Ирания O'lчет за Jjсеобх.натния доход (в 

печал пата или загубата за годината) като финансови прихсщи или разходи (лихви) пгез периода на амортизацията 

или когато задълженията СС отпишат или редуцират. 

Лизинг 

Финансов лизинг 

Групата "Каl1l0 ЛU3UllZ0получаnlell 

Финансовият ЛИЗliНГ, нри който се трансферира към Груната съществената част от всички рискове истонанеки нолзи, 

rтpоизТ'.,{чащи от соt)cтrзеностга пърл} актипа под финансов лизинг, се капитализира в отчета за финансовото 

състояние на ЛИЗИНГОПОJI)'Чатсля като сс представя като имоти, '\шшини И оборудване под лизинг по цена на 

незабавна продажба или ако е ПО-НИСка - по сегашната стойност на минималните лизингови плащания. Лизинroвите 

птraщания съдържат в определено съотношение финансовия разход (лихвата) и припадащата се част от лизинговото 

задължение (главница), така че да се постигне постоянен лихвен процент за оставащата неизплатена част от 

главницата по ли;;инговото Зi:I.Дъmкение. Лихв~ните разходи l:e включват в lшнсолидирания отчет за всеобхватния 

i1oxo/t (п печалбата или :загубата за ГОЮПJата) като ~фипаJIСОПИ разходи" . лихпа, па база ефеl<типеп лихпеп пропепт. 

Придобитите под финансов ЛШШН!' активи l:e амортизират на бюа полезния живот на ак"Тива и в рамките на 

лизингопия срОК. 

OnepamU6e1l ЛU;ЗUll2 

Групата "Като лиЗUl-lгополучаmел 

Лизинг, при к()йто нае"шдателятпродължава да l1ритежава <"ьщеl'ТВ~Нiiта СIaL'Т от ВСl1Чl\И рискове и l70lШНl:Ю1 Ш!ГОдН 

от собственостга ВЪРЛ} дадения актив се класифицира като операnшен лизинг. l10ради това а:КТИRЪТ не се включва в 

отчета за финансовотосъстояние на лизингополучателя, 



Плащанията във връзка с оперативния лизинг се признават !,ато разходи 13 !ЮНС()Jп!Дигания отчет :ш всеобхватния 

доход (в печалбата или загубата за годината) на база линеен метод за периода на лизинга. 

ГрупаЛ1а 1сато лuзuнzодаiПел 

Нае:\тодателят ПрО.J{1J1ж(!ва да притежава С1,тцсcrвспа част от всички рискове н стопански изгоди от собствеността 

върху дадения аll:ТИВ. Поради това този аk7ИВ продължава да с вк.шочен в състава на неговите имоти, и :.vlашини и 

оборудване като а:Vlортизацията му за вериода се ВКJJючна н текущите разко.ци на J!ИЗИНl'одателя. 

Приходът от нае1>IИ от операТИБен лизинг се признава на базата на линейния метод в продължение на срока на 

съответния ЛИЗИНI'. Първона'JaJJНО наllравеюпе вреки разходи ВЫ! нръзка с ДOl'онаР51нето 1:1 уреждането на 

оперативния лизинг, се добавят т<ЪiI'J паJшнсова'Т'd стойн()ст на ()тдадените активи и се признават па базата на линейния 

метод в продължение на срока на лизинга, 

ДaJ'rьци 

Дължимите данъци се изчисляват в съответствие с българското законодатепство, като се отчита СфСhlЪТ на ТСhу'Щите 
данъци 1:1 отсрочените ЩiНъци. НОМИН<:iJiНатi;I. данъчна с"танюt за 2015 г. е 10%. 

Текущите данъци върху печа./:rбата се изчисляват на база облагаеиа печапба за данъчни цели, като за това 

финансоннят резултат се иреобраЗУ13а j:; съотнетс"l'13ИС с българското дан'ЬЧНО заКО.liOдаТeJJСТ13О. 

Данъчният ефеr.-т, свързан със сделки и събития, отчетени като прихол;и или разходи, също се отчита R отчета за 

tJсеобхватния цохоц. Данъчният ефект .. СtJързан със сделки И С"ьбития, ОТ'Jетвни ilиреКIНО 13 соБСТ13енИ>i каllита.;J, с'ьщо 
се ()тнася дигектн() в собствения капитал. 

Отсрочените данъци се изчисляват за всички временни разлики меж.ду данъчната основа на акТИБите и пасивите и 

тяхната преносна l.'ТОЙНОl'Т към дататi;I. на финансовия отчет, юно се използва балансовият метод. 3а определяне на 

отсрочените данъци са използвани данъчните ставки, очаквани да бъдат ефективни при тяхното бъдещо реализиране. 

Отсрочените цанъчни насиtJи се отчитат за всички нременни раЗJlliЮ1, 1I0ДJlежащи на данъчно оБJjaJ'ане, освен в 

случаите, когато възникват от m,рвоначалното отчитане на актив ИЛИ пасив при сделка, която КЪ"Т MOj\IeHтa на 

и~вършване не дава отражение нито на счетоводната, нито На данъчната пеЧiiЛба ИJlИ ЗaJ)'ба, 

Отсрочените данъчни aJ...-ТИВИ се отчитат за всички вре:ненни разлики, подлежащи на приспадане дО степента, до която 

е вероятно да има бъдеща облагаема печалба, срещу която активите да се реализират. 

Доходи на наети лица 

КРШЛ1(ОLрочни доходlL 

Краткосрочнитс доходи за наетия персонал под фОР""Iата на възнаграждения, бонуси и социални доплащания и 

IIРlЩобшжи (изискуеми за уреждане н paJI.11<..I1Te на 12 месеца след края на llериода, в който lIepcoHaJJ'bl' е 1l0JIOЖi1.iJ труд 

:33 тях или е изпълнил необходm,тите условия) се признапат като ]1азход n отчета за псеобхпаптия ДОХОД (п печалбата 

ИЛИ загубата за годината), освен ако д3,:хсн i\ofСФО не изисква тази сума да се капита.пизира в себестойността на 

Оl1реДeJтен актив, за периода, в който е ноложен ТРУДЪТ за тях и/иJlи са ИЗПЪJiНени изискванията за ТЮiJ:IОТО 

получаване, н като теhу'ЩО задължение (след приспал;ане на псички платени пече cyr.-rи и п();тагащи се удгъжки) в 

разыср на НСДI-Iсконтираната им cJlI'!a. 

Към датата на tJСеки IШНСОЛИ,ДИРан фИНаНСОН отчет дружестната от Групата пранят оцеНКа на сумата на очакваните 

разходи по натрупващите се компеИСИРУБТП отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от 

неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се В!Ulючват приблизителната преценка за СУ::IoIИте за с<'\мите 

нъзнаграждения и на вноските по З<J.Дълж:ителното обществено и здравно ОСИГУРЯНане, които ра60тодаТeJШТ ДЪЛЖИ 

1IЪр>,:утези суми. 

Доходи при пеисuонuр([не (планове с дефинирани доходи) 

Съгласно КодекС<.\ на труда при прекратяване на трудовото правоотнощение, след като работникът или служитслят С 

придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, Групата е задължена да му изплати обезщетение в 

двукратен размер На бругното меt:ечно трудоно възнаграждение към Датата на llреКРi;l.ТJlВШ:iе на трудовото 

правоотношение. В случай, че работникът и.ли служите..lЯТ е работил в Групата през последните 10 ГОДИНИ, размерът 

на обезщетението възлиза на шестмесечния раз:v:rер на брутното му трудово възнаграждение. 
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3аДЫlжението за ИЗllдащане на дефинирани доходи се изчислява годишно от независими ah'"Тюери, като се ИЗllолзва 

кредитния метод на пгогно~шите единици. Сегашната стойн()ст на :JадълженпеТ():JU И:Jплащане на дефинирани д()х()ди 

се опреде.:тя 1<:ато се дисконтират ОЧnЮ\Clните бъдещи ИЗХ07\ЯЩИ пnрпчни потопи, с лихnените проценти на 

висококnчсствени държавни ценни книжа, които еа с падеж, близък до този на съответното задължение, и във 

налутата, в която са деНОл-lинирани lIлащанията. 

М'"ТIOсрските печалби и загуби, възникнали в резултат на практичссь:и КОрСЮIИИ и промени на актюсрските 

lIреi.lllOJlоженин, се UРИ3Н<:lliат в ДР)Т всеобхватен доход на база О(;I'аващия среден срок на IlРОС.ilужване на С'ЬО1"J:н~тните 

с,'1ужители. Разх()дите за предишен тгудоп стаж се ПрИ:Jнават 13 ()тчета за доходите n w]()!\'IeHTa на тяхното ВЪ:JНJ·шпане, 

освен в случаите, когато пенсионния план с създаден с условие, че служитслитс трябва да останат на работа за 

Оllределен l1ерl10Д от IIpeMe. В такъв СJlучай разходите за предишен трудов стаж се амортизират но jlНнейнШI метод за 

"першща на придобипане". 

Провизии 

ПРОIO-IЗИИ се отчитат, когато Бъзнию-те Нn(":ТОЯЩО съдебно, копстру ..--тиВНо или нормативно задължение за Групата, в 

резултат на минали събития, когато се очаква да ВЪЗЮIКНат изходящи парични потоци за погасяване на залъmкението 

и КОйТО може ДОСТа"l'ЬЧНО ТО'lНО да се онреде.:JИ сумата на самото З<?ЦЪJlжение. Провизии за бъдещи Зal)'би от 

дейността не се прИ:Jнапuт. 

Когато има няколко под()бни за,'J,Ъ-'1жепия, l3ероятиостта да възникнат изходящи паричпи п()Т(щи за ТIIХ1l0ТО 

погасяване сс оценява като се взема предвид целия клас от задъ....IжеНия. 

Провизия се признава дори и в случите, n които вероятността да възникне изходящ паРI1""Чен поток :J3 дадено 

задължение в класn е малка. 

ПрОВИ;;ИИЛ: се <.Jценяват IЮ настонщата l'ТUЙНОСТ на разходите, които се оча.кна да БЪДа"l' необходими за IIЩ'аCJшане на 

задъ.,'1жепията ИЗПО,,:Jпайки л;ископтоп процент преди данъци, който отразяпа текуща па:JарI-Ia оцеп'[{а на рископете 

свързани със задължението. 

ПрапителстпеJJИ фИllансираиия 

Безвъзмездни UОМОЩИ 01' uуБJlИ'lНИ ИНСТИIУЦJ,Ш (общински, държавни и меж.дународни ИН(;1'lпуции, НКJI. но реда на 

използпане на Епропейскwrе Фон,,\опе и програми) се призна пат пърпоначаЛI'IO като отсрочен доход (финзнсирште), 

когато е налице раЗУ]I'IНа сиrурност, че то щс бъде получено от Групата, и че пос.'Iедната с спnзшта и спазва условията и 

изискванията по дарението. 

Праюпелствено финансиране, спързано с компенсиране на I1nправени раЗХОI\И, се признавn в теКУ'1ците печалби и 

загуби на систe:vIатична база за същия период, през който са признати и разходите. 

Прапителстпено фИНЮIситшне, спър.ззно с !(()мпенсир;ше па ннпестиционни рз:зх()/\и зз прил.обипане на зктип, се 

нризнава в текущите печалби и зarуби на систематична база за целия период на fюлсзен живот на актива, обичайно 

ПРОПОРП,исmа;гшо ml pa3!'1Iepa на признатата n ра:Jходите аМОрти:Jапия. 

Доходи на аl(ЦИЯ 

Основните доходи на акция сс изчисляват като сс раздс.'1И нстна псчалба или загуба за периода, ПОДJlсжаща Р'..а 

разпреде.;Iение между акционерите на дружестното-майка, притежатели на обикионени акции, на среДНО-l1ретеl'ления 

брой на държаните оБИI<I-ювени акции за периода. 

Срсдно-прстсгленият брой с1КI.\ИИ представлява броят на държаните обикновсни акции в нача.лото на псриода, 

коригиран с броя на обра.тно И:1Купените обикновени акцни и на новои::sдадените ПIIGiВа Пре3 периода, умножен по 

срел:по-премепия фа '[{тор. Този фактор изразяпа броя па лните, през които 1<опкреТIIите а",IТ·IИ ез били ,'IържаIIИ, 

спрямо общия брой на дюrге прсз периода. 

При юшитализация, Допълнителна емисия или разделяне, броят на оf)иютоnените акции, които са в обръщение до 

датата на това събитис, сс коригира, за да сс отрази пропорционалната промяна в броя на обиюювснитс акции в 

обръщение така, сякаш събитието се е CJIУ'!И)IO в началото на нредставения най-ранен l1ериод. 

J(ОХОi\И па акпнн с памалепа стойност пе се изчисляпат. n,й като пяма ИЗlf.Э7\епи потеIщиаЛIIИ ;)К!1ИИ С намалена 

стойност в Груната. 
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Призпапапе па приходи 

Приходите се uризна.ват до (:Tell€HTa, Н КОЯТО е !Jероя1'НО ИКОНОМИ'i€ски uолзи да бъдат l1OJlУ'iени от Груиата и сумата 

на прк,хода може да бъде надеждно оценена. Приходите се оценяват по спрапедпипата стойност на полученото 

R1>Знаграждение, като се изключат ОТC1L.ПКИ, рабати и др:ути данъци върху продажбите или мита. Преди да бъде 

признат приход, следните специфични l.'Ритерии за признаване трябва също да бъдат удовлетворени: 

Продажли на материали u стmш 

Приходите от продажби на стоки се признават, когато съществените рискове и ползи от собствеността върху стоките са 
прехвърлени на купувача, което оf)ичайно става в :-'Ю1...Iента на тяхната еl(спеющия. 

Предоставяне на услуги 

Прl-L,(одите от предщ:тавяне но!. услуги се признават на ба;~а нн етапа на завършеноег на сд€!шатн към датата нн баланса. 

Когато резултатът от сделката (договора) не м:оже да бъде надеждно оценсн, приходът сс признава само доколкото 

извършените разходи подлежат на възстановяване. 

17рш:оди от Л!L'((Щ 

Приходите от лихви се признават при на'iИCJыването на лихвите (като се използва методът на ефеК'l'ИВНИЯ лихвен 

процент, т.е. лихвеният процент, който точно дисконтира очакваните бъдещн парични потоци зн периода Шi 

очаh1~апия ЖlffiОТ па фипапсоиия ИПСТР}l\'тепт ,10 балапсоиа стойност па фипапсоиияакnm). 

Прщ:uдн от дивиденти 

Дружеството-майка признава дивидент от дъщерпо предприятие R печалбата или загубата R СRОИП' ИНДИRидуални 

финансови отчети. когато бъде установено правото и да получи дивидента. 

Опреде.'1яне па спраnедлиnата стой пост 

Групата използва наблюдае!lШ данни, доколкото е възможно за оценяване на справедливата стойност на даден актив 

или пасив. СпрнвеДЛИ1:lите L"ТОЙНОL'ТИ се категоризират н разлиL1НИ нива в йерархшпа на справедливите еrойно(;ти на 

базата па Rход:пците данни в техниките за опенка. както следва: 

•	 НИВО 1: котирани цени (некоригирани) на аh'ТИВНИ пазари за СХОДНИ активи или пасиви. 

•	 Ниво 2: входящи данни различни от котирани цсни, ВКЛЮЧСIШ В Ниво 1, които, пряко (Т.С. като цени) ИЛИ косвсно 

(т.е. получени от цени), са достъпни за наблюдаване ~a <!.1ПНВ3. ИЛИ па(;ива. 

•	 Ниво з: входящи данни <!а акгива ИЛИ пасива, които не сн базнрани на на5людае!l-IJ1 Шiзарни данни (Нt:нй.блюдаеми 

входящн данни) . 

.-\ко н.хО,l.щщите данни, ИЗUОJlзваНl:1 за оценка на Сllра.веДJ1ината стойност на акти.ва или uасина МО1·ат да се 

категоризират D различни нипа от йерархията на справеДЛИDИте стойности, тогава оценката на спраDедп:иnата 

стоfшост сс Ю1.тсгоризира в нейната ця,10СТ в това ниво от йерархията на справедливите стойности, чнято nXОДЯЩ<1. 

информация е от значение за цялостната оценка. 

Групата призттапа трапсфери ыеЖIl)' пипата па йерархията па СПР<1.пе.1Jmпите стойпости h'ЪiН края па отчетпия перио,,\, 

прсз който с станала ПРО[\о\Яната. 
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3. Иl\10ТИ,МАШИНИИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

Имотите, машинитеи съогъжениятана ГИ·l1ата Вlс!ючватсгради, машини, обогудване,тганспогтниcpeдcтna и други 

аJ.."ТИПИ, балансоватастойност, на които за пре!lстапепнтепеРИОl\И може 1(3 БЪilе ,шализирана кю(1'о c.тrel\ii3: 

Машини и Транспортни 
Сгради Други Общо 

съоръжеIПЫ средства 

BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo 

Orчетна стойност - -~ -- ._-- -
Към 01.01.201,5 Г. 168 3.3:Ю 29,966 12,496 45,950 
Придuбити 

4 939 6,997 З,071 11,011 

ОПJИсани (бз) (2,776) (lЗ4) (2,973) 

КЪМ 31.12.2015 г. 4,196 34,187 lБАЯЗ .'>3,988 

Амортизация 

Кьм 01.01.20151', 142 2,56з 13,257 6,зз8 22,300 

А.мортизация за I'одината ?~ 

-;) 446 4,781 2,513 7,765 

Отш!сана амортизация (6з) (2)542) (<.)9) (2,704) 

кы\1� 31.12.2015 1', 167 2,946 15,496 8,752 27,з61 

Балансова (,'ТОЙНО(,,'Т 

КЪМ 01.01.201,5 Г. 26 757 6,158 2з,650 

КЪМ Зl.12.2015 г. 5 1,250 18,691 6,681 26,627 

Orчетна СТОЙНО(,,'Т И набрана аl\10РТН:~ация по групи активи на 

наПЪ.iI1IО <L,Iорти:пrpанимашини, съоръжения и оборудване 

Транспортни средства 

Маmипи И оБОРУl\пане 

Стопански инвентар 

КО;\ШЮТЪРН<i teXJ-ШЮ:L 

Балансова t.'ТоЙно<..-r на ак!'ивите, ЗaI~енн при УС.Jlовюпа на 

финапсов лизни!' 

Транспортни средства 

Машини и оборудпапе 

СтолаНС1аl инвентар 

КО;\1ПютърнатеХ:НИКi:L 

31.12.2015 

BGN'ooo 

5,8з6 

2,076 

421 

4,045 

12,}78 

31.12.201;') 

BGI,j"ooo 

1з,828 

193 

969 

572 

31.12.2014 

BGN'ooo 

6,.527 

1,949 

315 

3,131 

11,922 

31.12.2014 

BGN'ooo 

11,942 

109 

718 

55З 

в групата па други активи са включени подобрения на наети <JКТИВИ, чиято балансопа СТОЙНОСТ Ю.i'o! 31.12.201.,5 г. е в 

размер на 2,326 хи.::r. ЛВ, 
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КЪхУ 31.12.2015 т. Групата H~ прит~жа.ва ал,ИВИ, които са спрени от eKCIl'-ЮiiТация. 

На 21.12.2013 г. l1ружеството-!\'!айка е сключило договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на 

икономиката и енергетиката по оперативна програма "Развитие на КОНII:урентноспособността на българската 

икономика" 2007 - 2013 1'. относно ~·ьвеж.цане на инова'l'И~ен lIроцес за ОР1'анизаЦИJi 11 УllраНJlение на JЮ1'ИСПI СIНИ 

услуги и дщ,'тавка на reхнологична ШiфраL-труктура и терминали ::JCI осигуряване на дOL'ТЪП до платформата на 

служителите, партньорите н клиентите па l,\ружеcтnото. Проекты е с"с стойност 4,084 хил. ,11"\. И ПРО.1ъпжителпост 18 
месеца. КЪхУ 31.12.2015 Г. проектът с завършен, като са придобити всички аl\ТИВИ и С<1. получени С)'l\ште по 

финансирането. Начислените разходи за амортизация през 2015 Г. са в раЗ:>lер на 680 хил. лв. 

Пге.1 201З г. Групата е сключила д()гопор :ш fiе.1въ:>:vrеядна фIшансова помощ по проект "Подобрявапе услоnията и 

осигуряnане па безопасен тpy,'J, n СПИll.И F.OOll. с бенефициент СПИll.И F.OOll. с приоритС'Гно напрамение 
подобряване условията на труд на работното място и приоритетна ос - повишаване на ПРОИЗВОДИТС"lНОСТП1 и 

адanтивностга на заетите. Към 31.12.2015 г. Гр}'Пата е придобила активи на стойност 17 хил, лв. и начислила разходи за 

амортизация в раЗ:l-lер на 4 хил. jlB. 

КЪх! 31.12.201,5 г. Лружеcтnото-}.!аЙка е сключило IJ.oronop за особен залог п"р:\"): аКТИRИ, заh")'Пени със среЛ:СТR<! от 

отпуснатия инвестиционен кредит от УниКредпт ьулбанк АД от 27.11.2014 г. /J:>e.il. 11/. 

КЪ}.У 31.12.2015 г. Гр:;mата е напраВИJ13 преглед на сггащrrе, машишrrе и оборудване си, в ре:~УЛТ'dТ на КОЙТО по 

приблизителна оценка е преценила, че нс са налице индикации за обезценка. 

Сгради 
МаШИlmи Трапспортпи 

Дрynt Общо 
съоръжения средства 

БGN'ооо БGN'ооо BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo 

Отчетна стойност 

Към 01.01.2014 1'. 2,055 23,790 --'Z&2.9 33..L5M_ 
Придобити ОТДс"'!но 162 7,784 3.407 11,353 
Придобити чрез 

бизнес комбияации 168 1,112 1,з67 1,402 4,049 

ОТIIИСани (9) (2,975) (12) (2,996) 

Към 31,12.2014 г. 168 29,966 12.496 45,950.:hЗ 2О 

Л.J\oIортизация 

КЪМ 01.01.2014 Г. 

л.i\юртизация за 

годината 

Придобита чрез 

бизнес комбинации 

Отписана 

амортизация 

[{ъм 31.12.2014 г. 

3 

139 

142 

1,7!J4 

J99 

669 

(9) 

2,56з 

12,765 

3,250 

212 

(2,970) 

13,257 

4.404 

1,0з8 

896 

6,зз8 

18,873 

4,490 

1,916 

(2,979! 

22,300 

Балансова стойност _ 

Към 01.01.20141'. 351 11,025 3,295 14,671 

Към 31.12.2014 г. 26 757 16,709 6,158 2з,650 
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4. ДЪЛГОТРАЙНИIШМАТЕРИАЛНИАКТИВИ 

НематерпаiППТГС активи на Групата включват реПУТiЩИЯ, програмни продукти и ди..ти нематериални Ш;ТИВИ, 

балансовата стойност, на които за представените периоди може да бъде анализирана Kah70 следва; 

ДРУГ'.1
Програмни 

Репутация нематериални Общо 
продукги 

a.il:1'ИВИ 

BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo 

Orчстна стойност 

Kы\1� 01.01.2015 г. 10,з60 4,515 8,722 

Придобити 2,534 2,534 

Отписани 

KЪl\'1 31.12.2015 г. 10,з60 7,049 8,722 26,131 

Амортизация 

Към 01.01.2015 г. 2,971 

?-..мортизация за годината 1,132 546 

ОТllисана 

КЪМ 31.12.2015 г. 4,103 592 

Ба....ш.нсоВа стойност 

Към 01.01.2015 г, 10,з60 1,544 8,676 20,580 

КЪМ 31.12.2015 г. 10,з60 8,130 

При;шатата репутация в отчета ;{а финансово състояние !..'ЪМ З'.12.20'5 г. в ра;!мер на lо,з60 хил. лв. преДl"гаRJlява 

Нil;-:(вишениетона цената на придобинане (предоставенотонъзнаграждепие)пад справеД;IИватастойност на де.iта на 

Групата в нетните разграничи:ни активи на Геопост България ЕООД /4,214 хил. ЛБ./ иДайнамик Парсъ..., 

дИL'ТрибюшънС-А., Румъния /6,146 хил. лв./ към датата на придобиванетоИi>!, 

Ръководствотона Гр}'Ilата е направило необходи:нитепроцед.ури за извършванена тест за обезценка на признапгтс 

ренутации НО I1ридоби.ването на дъщерните дружества ГеОl10СТ БЫН'ария ЕООД и Дайнамик ПаРСЫl Дистрибюшън 

С.Л., Румъпия. За Ijелта е прието, че пеяко ОТl1елно л:ружеСТIЮ се ЯnЯЩI n качеството m1 "обект геперирnП1 пnричпи 

потоци". Като база за прогнозите на парични потоци (преди данъци) са използвани финансовите бюджети, 

разработени от ръководстната на съотнетните др)'жестна и на Груната като цшю, нокринащи от три до нет годишен 

период, както и други средносрочни и дългосрочни планове и намерения за разпитието и пре<-'Труктурирането на 

дейностите в ра"тките Н(! Групата. В1,ЗСТaI-ТО!1имата стойност на нсеки обе"" генериращ паричнн потоци, е определепа 

на база "стойност в }'I10треба". Ключовите I1редположения, използвани при ИЗLшсленията са определени конкретно за 

всяко дружество, носител на репутация, третирано като отделна единица, генерираща парични потоци, и съобразно 

негоната специфика па дейността, бизнес средата и рисковете. 

ТеL'Т{)вете и преценките на ръководството на Групата ~Ш обезценка на при;{натите репутации са направени през 

призмата па неговите ПРОПIOзи и намерения относпо БЧJ;еlЛ;ите икономическите изгоди, които Групата очаква да 

получи от дъщерните дружества, вкл. чрез използването на телIiите вътрешно-създадени търговски марки, търговски 

и НрОМИШJlен OIШТ и l'енерираните и ОLlаlшаните в бъдеще ОТ ПLХ обеJl.Ш l1рИХОДИ, ОСИl)'РЯJ:Jане на lЮЗНЦИl1 на 

бъпгарски и чужл:естранпи пазари (разработnапе и эапазпапе), очшшапията за бъдещи продажби и преструт.;rypиране 

на дейността и пр. 

в резултат на направените нзчис.тrення към :il.12.2()15 г. не е устанопена необходимостэа признанане на обезценка на 

признататарепутацияза Геопост БЪJlТi1РИЯЕООД И ДайнамикЛарсъл Дистрибюшънс.А., РУJ\П,НИЯ. 



Др}тите не:натериални аюиви включват придобитите при бизнес-ком6инадии ексклузивни договори с контрагенти. 

лицен~ии и дистрибуторска мрежа на стойност 8,72.2 ХИЛ. ЛП., разпределени как'То с.:rrедпа: 

BGN'ooo 

Търговски договор 7,486 
Съществуващидоговори (отделно от клиенти) 992 
Изграден меПИДЖI\IЪИТкапацитет 244 

Общо 8,722 

КЪ);1 31 декем..ври Груиата е наUр<ШИJl3 Ilреше,iJ. на НрОl'рамннте си ирод.Укти и .цр}тите нематериални акти!!и, ири който 

е устаповила, че не са налице събития или промени в обстоятелствата, въз основа на които да се приеме, че 

ба.ТIанеовата ИI\-l стойност би могла да надвишава възстановимата им стойност. 

През 2015 г. Групата е пол~пала напълно амортизирани програми и пр()дукти h'ЪМ датата на ба.тraнса с ()тчетна стойност 

в размер на 2,430 хил. ЛВ. 

Други 
Програмни 

Рецугация Irе~fатерrjалпи Общо 
щюдуь-rи 

аКТИllИ 

BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo 

Отчетна стойност 

Към 01.01.2014 г. 2,621 2,621 

Придобити отделно 285 285 

Придобити чре:! бизнес 

комбинации 
ю.з6() 1,6з8 Н,722 20,720 

Отписани (29) (29) 

Кы·! 31.12.2014 г. 10,з60 4.515 8,722 23,597 

Амортизация 

КЪМ 01.01.2014 г. 2,013 2,013 

А,чортизацияза годината 486 46 532 

Придобита Lfрез бизнес 

комбинации 
472 472 

Отписана 

Към 31.12.2014 г. 2,971 46 3,017 

Балансова стойност 

Към 01.01.201.4 г. 608 608 

Към 31.12.2014 г. 10,з60 1,544 8,676 20,580 
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5. ПРИДОБИВАНЕНА ДЪЩЕРНИПРЕДПРИЯТИЯ 

През 2014 г. Групата придоби контрол над дружество Геопост Бъ,lГария ~OOД със седа.пище в гр. СофИЯ, Бъпгария 

чрез покупка на дялове на ДРУА<еството, в резултат на което притежава 100 % от капитала му. 

Петmта па прил:обиnапе за Групата п"злиза па 8,164 хил. лп., като разпреJ\е.тrепието па покупната т~епа К":1-1 

придобитите активи и пасиви на дружество Геопост България ЕООД е извършено в края на 2014 г. Стойността на 

!н.:шш Т'рупа придuбити активи, ШiСИ!:Н1 и уt:JЮВНИ Зi:!jlЪJ1Ж~НИ.н, llризнати hЪМ датата на llРИil{)Gиван~, е кат;:то следва: 

Призната стойност ЖЪ~I 

датата на придобиване 

BGN'ooo 

Общu въ:шаграждение 8,164 
Нетни активи 1,424 
Реllугащш 4,214 
Нематериалниактиви, в 1'.'1.: 2,526 
ТъргuвСh'U. ()иги6ир 2,526 

Геопост България ЕООД е реГИСТIJирано n 'Търпшския регистър КЪМ Агенцията по пписпанията на m.07.2008 г. с ЕИI{ 

131330260, със седалище и адрес на управление: България, област София, община Столична, гр. СофИЯ, ул. 

Са.моковско шосе NQ 2Л, ТЪРГОВСhll център Боила. ПреД1l.1еrьт на дейност на дружеството е предоставяне на куриерски 

услуги, спедит()рска дейност, ()fiраб()Тf(а, ск"адиране и ДИL'трибуция на документи, L'т()ки и топари, ВЪТIJешен и 

:l-JСжд)1-Iароден транспорт, внос и износ на стоки, ThpfOBCKO прсдставителство и посредничество на български и 

чуждестранни физически и юридически лица, дейност като застра.ховате.чен агент и всякаква др}та дейност, 

Н~З1iбран~на със За1<ОН. Ра:Нlерът на tJ<:новния каПИТ;iJl на ДPY:iК~CTBOТO ~ 80 ЮЫ. ЛJ:1. 

През 201.4 г. Групата придоби контрол над дружество дайна.."\о1ИК Парсъл Дистрибюшън СА, Румъния област Илфов, 

гр. БУфТ~ii чрез rЮКуш<2 на акции на дружеството, в резултат на KO~TO притежава 100 % от К1iпитала му. 

Цената на придобиванс за !'рупата възлиза на 17,297 хил ...!В., K<'1:ro раЗПРСДС.iТСНИСТО на поК}тшата цсна към 

придобитите актив!! и пасиви на дружество Дайнамик Парсъ.;:т Дистрибюшън С.А, Румъния е извършено в края на 

2014 г. Стойността па псяка група ПГИJ\оf)ити актипи, пасиви и УCJJопни :1аi1:ъ..iтжения, признати към датата на 

придобиване, е както следва: 

Призната стоЙНо<.,. !(ЪМ 

датата на придобиване 

BGN'ooo 

Общо възнаграждсние 

Нетни активи 4.955 
Репутапия 6,146 
Нематериалниактиви, n т.ч.: 6,196 
Търговски договор 4,960 
C-6щесmвУ8ащи договори (оmде.'!НО от k::1UeHmu) 992 
И.1граiJен менидJl(;МоШП капацитет 244 

Дайнамик Г]арсъп Дистрибюшън С.А. е регистрирано в Националния ThРГОВСКИЯ регистър К'Ы! Министерство на 

Правосъдието, Рус.lЪНИЯ с единен регистрационен код (ЕРК) 9566918, със седалище и адрес на управление: област 

Илфоп, гр. Буфтеа, ул. Тамаш КО 2(), хале 4А и 4Б. Предмеrьт на деЙН()l-'Т на дружестпот() шuтючна спедиторски и 

J<:уриерски услути. РаЗ"-JСР1>Т на акционерния капита.;Т на дружеството е 90 хил. леи. 
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6. :МАТЕРИАЛНИ3AIIAСИ 

Къ:н 31 ДСRСМВРИ в стойността на материалните запаси са В'К.i1ючени: 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Материали 333 337 
Гориво 235 18з 
Сmки 10 

Общо .568 .530 

Къ:н 31.12.2015 Г. ГР):l1ата е наuрюшла преглед на материалните си запаси, н резултат на който 110 приблизителна 
оценка е преценила, че пе са налице индикации за обезценка. 

7. 1ЪРГОВСКИИ ДРУГИ В3EМAlIИЯ 

31.12.2015 31.12.2014 

BGl\""ooo BGN'ooo 

ВзеМC:iI:lШlот КJlI1еНТl1 и доставчици- брутна стuйно(;!' 20,726 13,197 
Минус ()бе:щенrш (1,249) (9.')6) 

Взсмания от клиенти и доставчици - нетна стойност 19,477 12,241 

Предоставени аванси на доставчици з,696 2,059 

Вз€мaнШl от свързани ЛИЦ<t /бел. 23/ 791 6,098 

Данъци :la пъзстаllопяпане 702 348 
J(р)'Ги Flземапия 2,012504 

25,170 22,758Общо ==~~~======= 
Предоставените авансн на доставчици в размер на з,696 хил. лв. са във връзка с придобиването на транспортни 

средстваи оборудванеи ДЪvlготрайнинематериалниактиви /З1.12.2()14 г. - 2,()59 хил. лв./. 

Вземаниятаот клиенти са безлихвени. 

Обичайнодружестнатаот ГрунатаДОl'Онарлтс клиеl:lтитеерО!{ на Ilлащанена вземанията 110 11родажби н ,Ul1аназона до 

60 дни, оспен ако няма определени специфични услопия за падеж на определени к."иеН"rn и.rr....1 n случаите, l\Огато се 

разработват нови пазари и сс привличат нови търговски контрагенти. 

Групата е определила кредитен период, за който не начис,"'!ЯFlа лихви на юrиентите. 3абапа с,'1ед една година е пгиета 

от Групата като индикатор за обезценка. Ръководствата на дружествата от Групата преценяват събираемостrа, като 

анализират еКСJlозиltията на конкретния клиент, В'ЬЗlloIожностите за JlOl'асянане (на клиента и чрез обезпечението) и 

пземат решение ОПЮСНО размера, признапането и начис,lяпането на съответна обезценка. 

Къ",! 31 декември 2015 г. нетната балансова cтoiffioCT на търговските вземания се приема за разумна приблизителна 

оценка на справедливата им LТОЙНО(;Г. Всички търговски и др)·ти вземания на Групат<t са прегледани относно 

индикации за обсзценка. 
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854 

КЪМ 31.12.2О15 г. движението на коректива за обезценка е как,о следва: 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

в наЧ<iЛОТО на годината 

Начислена обезт\епкэ 168 

ПРИ110бита чрез бизнес комбинация 256 

Възстановена обезценка (535) (З22) 

В края на годината 956 

8. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

Парите и парнчнитееквиваленти.включватследните елементи: 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Парични ср,:щства в брой 370 28з 

- влеВii з65 280 

- В румънски леи 5 3 

Парични средства 13 f)анкопи см~тки :1,937 752З 

- R лепа 2,804 4,598 
- в евро 846 l,4ЗЗ 

- в РУМЪНСЮi леи 287 1,492 

Пари на път 4,785 3,240 

Общо 9,092 11,046 

Пари на път в Р<lзмер на 4,785 хил. лв. /2014 г. - з,:.цо хил. лв'; предстаВЛЯВ<lТ събрани СУi\oти по нююжен ТL'Iатеж от 

КТlиенти. 

ВЪВ връзка с получени заеми от УниКрtЩИТ Булбанк АД от 21.11.2014 г. и 27.11.2014 г. юпо обезпечение по тю; Групата е 

учрел.ила особен залот върху Т!СИЧЮI IПlСТОЯПЩ И бъл.ещи П::Jе:l>lЭНИЯ па СПИЛ:И ЛГ( по Т!сички сметки n наЩlOналпа и 

чуждестранна валута В УниlCредит пулбанк A,l.!../Dсл. 11/. 

КЪМ 31 декеинри за це~lИте на отчета за наРИ-lНите l!ОТОЦИ llаР!1ЧНl,пе средстl:3a 11 наричните еЮ;Иl:lа.ленти I>КJlЮ-Iнат 

следпото: 

31.t2.2015 3 1 •t2. 2 014 

BGN'ooo BGK'ooo 

Парични сре.цстна в банКОI;И сметки 11 1:1 каса 9,092. 

Банкови овърдрафти /бел. 11/ (1,116) 

Общо 11,046 
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9. СОБСТВЕНКАпИТАЛ 

9.1 АКЦИОН~РЕНКАПИТАЛ 

К-ы'! 31.12.2015 1'. реl'ИСТрИранинт каllита.;l на Дружеството-майка се Състои от 5,335,919 на брой бикновени акции с 

IЮ!\НIШiЛ'н(! СТUЙН<Х-"1' В р(!3мер на 1 лв. З<1 ЮЩИН, ВСИ'lКИ ЮЩИИ Qt С право Н<1 IIОJIУЧiiВ<lне на дивидент и лиюшд<Щионен 

il:ЯЛ и преЛ,етанляпатеl1ИП глас от Обтото събрание на атщиоиеритена l1py..кecтnoTo. 

2015 2014 

Бройшщии Брой акцИИ 

Брой издадепи и папълпо платепи ау,;ции: 

13 началото на годината 5,33Б,919 4.446,600 

Брой издадени н НIOl·Ь.'!НО шщтени акции 889,319 

Общ брой акции, оторизирани на 31 деке1l'ШрИ 5,335,919 5,335,919 

Списъкът на ОСНОllниТt: акционери на ДрjжеСТlIото-:найка е представен както следва: 

;p.12.20}S Г. 31.12.2014 г. 

БройаlЩИИ % Брой акции % 

Спиди Груп АД 3,544,з67 66.42% 3,544,з67 66-42%
 
GeoYost S:\, I;'rance 1,333,979 25·00% 1,333,979 25·0()%
 
Други физически и юридически лтща 457,573 8.58% 457,573 8.58% 

Общо 5,335,919 100.00% 5,335,919 100.00% 

9.2 ЗАКОНОВИРЕЗЕРВИ 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Законови резерви 545 448 

545 448Общо ====~~======= 

в законовите резерви са ВКЛЮ'lени образуваните в реЗУ;1Тат от заделянето на 10% от остатъчната печалба съгласно 

изискванията на ТЬРl'ОВСКl1Я закон и решение на Обшото събрание на акционерите на Дружеството-майка,както и 

,НtКОНОВИ резерви, фор:\шранив дъшернитедружества. 

9.3 ПРЕМИЕНРН3ЕРВ 

31.12.2015 31.12.2014 

BGl\:"'ooo BGN'ooo 

Пре;юrен резерв 19,565 19,56;') 

Общо 19,565 19,565 

Премийниятрезер!3 на Груната в раЮ'lер на 19,565 хил, ЛВ. е формиран от ilостыrлеl:i11ЯТ<1, ПОЛУ'lен'и в допышеНI1t:' кьм 

номина.ilната стойност на издадените през 2014 г. аlЩИИ с емисионнатаL'ТОЙНОL'Тна една акция 2З ЛВ. 
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9.4 други РЕЗЕРВИ 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

ДРIТИ резЕ'рвн (115) 

Общо 
============= 

J(Р}1'Ите резерnи са фОР1\'1Ирани n резултат Щl реализираните k"J'РСОnИ раз.лики при КОНСОJТИЛiJнията на ,'\1,щерните 

дружества, на които счетоводното отчитане е в чужлестранна вал}'Та. 

10. ЗАДЪЛЖЕНИЯПО ФИНАНСОВЛИЗИНГ 

Груната е НРl1доБИJ!а !!о .цОl·ОI:ЮР за финанеОI:l J!l1ЗИНI' LЧaJ.liини, КОl\'lшотри,транснортнисредства и оборудване. Нетната
 

балансова(.'ТоЙностна шпивип~,придоБИТ11при условиятана финансовлизинг~ в разм~р на 15,557 Х}Щ. лв.
 

3аJ\ължеПИЯТiJ по !10ГОnОРИ за финансоn лизипг са обезпечени от съотnетните аКТИR>!.
 

КЪМ 31.12.2015 1". заД-Ыlженията на Груната 110 ДОI'ОI:lОрИ за финансов JIИЗиНl' са както СJlе.ц1:lа:
 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGNooo 

3а.u:ьюкеНИ>I но финаНСОI$ лизию' 14,091 12,150
 

JТЫТГОСРОЧНiJ част 9,424 8,505
 

Т'1ХIТКОСРОЧlТа част 4,667 з,645
 

Обшо 14,091 12,150 

Бъдещите миттима-,тпт лизипгопи плащания заеiПТО с настоящата стойност па петните мипимални ЛИЗИНГОRИ 

плащания са както следна: 

Настояща 
МИНИ1Нални 

стойност на 
ПJlащанWI 

IL'Ia.IЦанията 

BGN'ooo BGN'ooo 

в pa:'tllC11Te на една l'одина 5,279 4,667
 

:Меж,цу една 11 пет I'ОДИни 9,866 9,424
 

Общи :'t1ИНИJ:\'lЗ.:lНИ JШЗИНl'ОВИ ВНОСКИ 15,145 14,091
 

Ilама.rrени със сумите. upедставдяващи бъдещи финансови разходи (1,(54)
 

Наст()яща стойност па cvтипи!\-талпите ЛИЗИПГ()RИ ипоски 14,091 14,091
 

ЛИЗИНl·Ot!ИтеДОI"ОI:ЮрИ IIКJlючват фиксирани лизин!'ови IUlaщания и OIЩИЯ за заку!!уване в lIослеДната година от срока 

на лизинга. 

11. ЗАДЪЛЖЕНИЯКЪМ БАНКИ 

На 21.11.2014 г. Дружеегвото,майкае сключило договор за инвестиционен кредит с УииКредит БУ_1бш{К АП в раз~·тер до 

10,867,490 ЛИ., разпределеп n дnа трапша със следпите _,ИJliТИТИ: транш 1 - до Б,ОО(),ОО() ЛП. И Т[Jапm 2 - ДО 5,867А90 лn. 

със срок на погасяване на транш 1 - до 21.12.201<) г. И транш 2 - до 21.11.2020 г. Средства от транш 1 са предназначени 

за финансиране на 19,60% от СТОЙНОСТl'а на IIри.tiобиване на дялове на Dynaтic PaJ"cel DislribuLioll, РУI\1ЪНИЯ и Геопост 
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БЪЛl"<:iРИЯ ЕООД, среДСТВ:П<l от трЮiШ 2 са IlреДЮiЗН<lчени за финансиране на инвестиции в подкрепа на раL'Тежа на 

f)ynamic Рагсеl Distribution, Руi\-I"НИЯ, п Т. Ч. И приТ(оБИRaне на транспортни CpeI{cтna и оБОРУ:lпане. С1,ЛЛ1,ЖШЩИ ПО 

ПО;'l}'Чения заем са \'еопост Dългария JiOOJl и 1)упашiс Рагсеl DistгiЬпtiоп, !»']\,fЬНИЯ. Като обезпечение по получения 

заем дружеството е учредило особен залог върл;; дъщерните си дружества ГеОIlОСТ България ЕООД и Дайнамик Парсъл 

Дистрнбюшън С.А, РУМЪНИН и IIЪрНИ 110 ред за.'101' на вземанин 110 д'Ol'онор за IIредостаilен заем, сключен между 

СПИДИ АД и Dynarnic Parcel DistгiЬutiоп, Румъния, особен 3<L'ЮГ вър>,,')' всички НаСТОЯЩИ и бъдещи вземания Шi 

сrn'I}1,Н ЛЛ по псwп..-и сиетт-:и n Н<ЩИОТПIЛI!<1 и ЧУА\!(естрапна пщтута п УннКреiПП F:iу;тбаl1К Л}1,. 

На 27.11.2014 г. др)жеството е ск,lЮЧИЛО договор за инвеСl1щионен кредит с УниКредит Булбанк АД в размер до 

705,000 )11:\. със срок на 1IOI'асянане 27.02.2018 1'. ПOJIУ'J.ените средства ше се И3110JlЗl:lат за финансиране на до 50% от 

разходите за :о;акупуване па оборудване по договор за финансирапе. Съдлъжникпо получепия :ШеУf е СПИДИ Груп АД. 

[{это обезпечение по получения зае"f i1ружестпото е учреI{ИЛО особен залог nърч' }1,МЛ, ЗЭ!;)'Т1ени със среТ(стпа от 

кредита, особен з<1лог на вземанш!, свързани с договор за финансиране и особен залог върху всички настоящи и 

бъдещи вземанияпа спидиАД ПО всички сметки в националнаи чу.ждестраннавалута в УниКредитБулбанкАД. 

Дайна:l-1ИК Парсъл дИCТf'иБЮШЪ!1 С.А. е сключнJ"ю догоп{)р за кредитна липия ПО.''( фОр"faта па опчщрафт сУникредит 

'1'ириак, I'У1\-1'ЬНИЯ, зал:ълженпятапо който къ"f 31.12.201,5 г. са в РЮ"fер 1,116 ХИЛ. пп. 

KЪ~'I 31.12.2015 г. ;шдълженията по те;~и заеми с<!. както следва: 

31.12.2015 31.12.2014 

BG.I\i'"'ooo BGN'ooo 

З(l;l,Ъ..тжения по получени .заеми от банки, 13 т.ч.: 7,195 ,5,710 

- краткосрочна 'юст, в т.Ч.: 
:ЗSJ2 1,299 

главница 3.527 1,294 

лихпа :> S 
- nЪЛ2()СР()ЧJlа част, n 111.Ч.: з,66з 4·411 

главница з,б6з 4,411 

Общо 7,195 5,710 
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12. тьрrовскии ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

КЪМ 31 дею~}IВРИ 'гьрговските и ДР}ТИ ::ща:ълженил ВКЛЮI.lВ<iТ: 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Търговски задължения 8,489 8,460 

Задължения със свързани лица (Бел, 23) 586 2.620 

ЗадЫlжеНШl кьм llерсоиаJl<i. 2,220 2,597 

:1а,lЪJliкепия !,ЪМ (JСИГУIНГГе.JПIН инстrП}I\ИИ 867 775 
L\руги задължения 4,4о6 з,з67 

Общо 16,568 17,819 

Задължениятакъм персона,l;) Rключпат: 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Задължения към llepcOH<'J1a по текущи J:>ъзнаГРi?еЖДенш.l 1,334 2,037 

Задължения KЪ~'] пеРС()Н<i.'1<i. по неизползван платен (fГПУl:К 886 560 

Общо 2,22О 2,597 
===========~~ 

ЗЩI,Ъ.llжеНИЯТ,iКЪ;>! Оl:ИI).'РИП:~JlНИинституции 1J1\..'I!ОЧВ<iТ: 

31.12.20:1.5 31.12.2014 

BGN'ooo ВС1'''''ооо 

За.,<Ы1жепия IC.,IVI ОСИТ}'j)ителпи ипстrПУI\ИИ по теh'J'ТЦИ пъзнагражлення 626 677 

Задължения към ОСИТ}'j)ИТс.лни инспггудии по НСИЗПО,lзван платен отпуск у8 

Общо 77S 
============~ 

l'pynaTa НС е наЧИС.i1И.ilа провизия за обезщетения при пенсиониране съгласно изискванията на МСС 19, тъй като на 

uазата на НЗl'отвения от незавИСНJ\.1 аКl'юер доклад, LтоЙнос.'Тrа на тази ПРОНИ3ШI е неt:'ьществена. 

13· приходиОТ ПРОДАЖБИ 

Прихол;итеот прОlщжби па Групата ПКЛlОЧШП: 

2015 2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Приходи от куриерскиуслуги 114,900 7.5814 
Приходи от комисионнипо парични преводи 513 517 
Приходи от )'Rиверсалнапощенскауслуга 401 34 
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14. други приходи 

Дг}тите ПГ}DШДИ на Групата включват: 

Приходи от наем :МПС 

ДР}ти приходи 

15. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИИ КОНСУМАТИВИ 

Разходите за :I1атсриаJТТА и консумативи вкmoчват: 

Разходи за !'ОРИJ:lа 

Р:iЗХОДИ З:i :vштершuшпu ДОL'Т3ВКИ 

РаЗХО,lП за авточасти 

Разходи за офис материалии консумативи 

Разходи за униформенооблекло 

Разходи за ИТ КОНСУ:V1аТИJ:lИ 

Др}ти рюходи 

16. РАЗХОДИ ЗА ВЪНIПНИУСЛУГИ 

Разходите за външни услуги включват: 

Разходи за ПОДИЗПЪJIните..'ш 

РаЗХО,1И за нае:l-ТИ 

Разходи за комуникациии KO:l-I}'Налниуслуги 

Разходи за поддръжкана автомобили 

Рюходи ::J:i З'К"l,!>а.'ШВКИ 

Разходи за поддръжка на офиси и складове 

Разходи за обучение на персонала 

Разходи за :иаркепшг 

Разходи за одит, консултантски и други УС.i1УГИ 

Др}ти разходи 

17. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 

Разходите за персонала J:lключнат: 

Разходи за възнаграждения 

Р:i3ХОДИ З:i ОСИГj'!>ите..'lнивноски 

2015 2014 

BGNooo 

2,62R 
4,:!18 

Общо 6,846 

2015 

BGN'ooo 

3,з84 
1,473 

897 
691 
8з 

497 
!56 

Общо 7,181 

2015 
BGN'ooo 

,'15,541 
3,378 
1,877 
1,419 
1,061 

275 
зз8 
666 
777 

2,617 
Общо 67,949 

2015 
БGNооо 

18,167 
4,812 

BGN'ooo 

1,RS() 
3,044 

4,894 

2014 

BGN'ooo 

з,697 
1,275 
1,061 

348 
233 
118 
226 

6,958 

2014 

BGN'ooo 

29,564 
2,217 
1,445 
1,28з 

927 
223 
205 
243 
177 

1,350 
37,6;J4 

2014 

БGN'ооо 

15,142 
3,О:Н 

Общо 22,979 18,176 
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18. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИРАЗХОДИ 

д.р}тите оперативниразходи на 1'рупата включват: 

2015 2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Себестойпостпа ПРОil:а~епогорино 1,561 1,269 
РаЗХQ1{И за застрахонанепа пратки 194 286 
Р<:IЗХОДИ за обезщетенияза праl1Ш 70S 190 
Разходи за предсывителнице;:ш 91 122 

ДРУI'И разходи ~184 687 

Общо =====З~,7~3~5~======2,,;;,5~5:;;,,4~ 

19. ФИНАНСОВИПРИХОДИ 

Фипансопнтеприхо~и на Грутшта пк.'Iючnат: 

2015 2014 
BGN'ooo BGN'ooo 

ПРIL'ЮдИ от лихви 341 343 

Общо =====3~4~1~=====~3~4~3~ 

20. ФИНАНСОВИРАЗХОДИ 

Фипапсопитеразходи на Групата пк.i1ючпат: 

2015 2014 

БGN'ооо BGN'ooo 

Разходи за лихви 781 526 
Разходи за такси з89 159 
ОТГИIщтелнигазлики от ПРОМffilа на па.1JУТНИ курсопе, петт-ю 112 47 

Общо 1,282 732 

21. ДАНЪЦИ 

Основните KO,,-"1II0ненти на наLIИСJlените данъци върху печалбата, какl'O и вр'ьзката между цаНЪLlните разходи и 

С<JетоводнаТ<:Iпечалба се uбяснnват, както следва: 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Счетоводнапеча.'I6а преди данъци 10-407 ю,б26 

Данък печалба (1,099) (1,077)
 

Данъчна стапка /10%; 14,8%/
 

Отсрочени данъци (яз)
 42 

Данъчна ставка /10%; 14.8%/ 

Балансова печалба след данъци 9,275 9,591 
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Отсрочените данъци върх)! печалбата към 31.12.2015 г. са свързани със следните обекти в баl1анса: 

(Ра.зход)/Пl'uxод (Разход)/nрuxо 
КЪМ I КЪ!Н 31 КЪМ 31

6 отчета за двоmчетаза 
януари декември декември 

8сеобхваmння всеобхватния 
2014 2014 2015

дихид дохид 

BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo 

Пр()пи~ии за неи~п()лзпан 

ПЛ<1теп отпуск и 

осигурителнивноски 

84 (16) 68 30 98 

Пр()пи~ии ~a З<Jдъ;тжепия 

Обезценкана вземания 

Доходи на физическилица 

9 

85 

5 

(15) 

73 

9 

70 

78 

(з) 

12 

(72) 

6 

82 

б 

18з 42 225 (33) 192 

~адължеттиятаза дапъщт nКШ()ЧI3ат: 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Да.,гьк добавена стойност :37:3 SU5 

Д<!нък В1>Р:\,}, печалбат<! 4S 

Данък общ ilОХОД 204 124 

Данъци върх), разходит(' t3 11 

Общо 585 985 

22. ДИВИДЕНТИ 

На 02.06.2015 1'. е взето решение от Общото събрание на акционерите на ДружеСl'вото-майка за разпреде.;Jение на 

печа.;IGата ;,щ 2014 1', в ра::;мер на 9,252 хил. лв. както С;lе.iща: 

Су:>.та в размер па .'),602 ХИЛ. лв. /'J,8 б"l,71:е ра:нтrеде.i1спа за и:mлащапс па ТJ:ИПИТJ:епти па акциоперmе ПО еi'(ИП "еп 

и пет стотинки за всяка aкuия преди облагане; 

CY:Iola в pa3M~p на 86 хил, лв. Щ! бъде OTH~ceHaза ПUllъ;шанена фuнд "Резернен"; 

OCТ<lТbK1>Tот печалбата да б1.де отнесена в неразпреДЕ:'J,еннпечалби. 

До 31 декември 2015 Г. дружеството с ИЗПJ!атюlO дивиденти в разlЧСР на 5,594 хил. лв. 
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23. СДFЛКИ СЪС СВЪРЗАНИЛИЦА 

.-\ко не е ИЗРИLJНО YliOl\leHaTO, транзакциите със СН'ьрзанн пица не са ИЗН'ьршнани нри снециални условия и не са 

предО<....ПiВ5Jни или получавани НИlШКВИ гаранции. Разчетните су:vш са ИЗl1.;шщани по банков път. 

Сшщи Грун АД ДружеСТI::ОТО- майка
 

Винарско имение Драгомир ООД Дружеството под общ контрол
 

'l'рансбалкан ГР}"Т1 ООД Дружеството под общ контрол
 

ТрансбаТIКан ГР}"Т1 РУNIЪН:ИЯ Дружеството под общ контрол
 

О}lникар БГ ЕООД Дружеството под общ контрол
 

О}lникар Аую ООД Дружеепюто под общ контрол
 

Дружеството под общ контрол
О:vlникар С ЕООД
 

ДружеСТI::ОТО нод общ контрол
О:vтникар ойл F:OO!{
 
Дружестнотu под общ КОНТРО,1
О}1Никар Рент 1::00,11.
 

Булром газ 2006 ООД Дружеството под общ контрол
 

Геоност СА, Франция ДружеСТI::ОТО нод общ контрол
 

Предоставенизаеми 

Съгласно сключен анекс от 31.08.2013 г. Дружеството-майкае предоставило зае}! на БУЛIЮМ га:1 2()06 ООД в разыер на
 

3,091 ХИЛ. лв. СЪС срок на по,асящнrе 31.08.2017 г. На 30.12.2015 ,. зае1\-JЪТ е погасен изпяло.
 

КЪil"l 31.12.2015 1'. взе:vJанШlта на ГРУШ:lТi:\ по предоставени зае:vш са както следна:
 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

БУJlРОJ>ll'i:\З 2006 ООД 3,153 
l:!Т.Ч. 

- главница 

- лихна 

Общо 3,153 
в T.Cl. 
- краткосрuЧн;;I част 62 

ЕТ.Ч. 

- JПlхва 62 

Пре:~ 2015 г. ГруrШГd е реа.ТlИзира.;ш ПРИ.ходи от лихви по предоставени зае:ни на СВЪРЗани лица както следва: 

2015 2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Булра1\.! га:3 2006 ООД 



Получени заеми 

През месец декември 2014 г. l'pynaTa има сключен договор за заем със спиди ГРУП АД в размер на 850 хи.iI. свро СЪС
 

срок на погасяванедо една година. Съшият е погасен през :несец март 2015 г.
 

КЪМ 31.12.2.015 г. ;шдълженията на ГРуl1ата по пuлучени ;j,Н:!МИ c<t Kahl'U с:ледвн:
 

;31·12.20]5 ;31·12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

СПИДИ ГРУП АД 1,666 
в т.Ч. 

- ГЛ;ШТJИп.а 1,66з 

- ЛIiхва 3 

Общо 1,666 
в "j',Ll.
 

- краткосрочна част 1,666
 
я т.Ч.
 

- главница 1,66з
 

- лихва 3
 

През 2()15 г. Групата е реа.iIи:шрала рззходи за лихви по получени :ше:l-Ш от свързани лица както следва: 

2015 2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

СПИДИ ГРУП АД 

Търгопс"ипзаИJ\.Iоотноmения 

Групата има вземания от свързани лица, както следва: 

31.12.2015. 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Трансбалкан груп ООД Уt:.луги 230 з67
 

ОYlникар Аута ООД УСJ1)'ТИ 300 423
 

lЗинарcrо имение Драгомир оод Услуги 20 46
 

Трансбалкан груп Румъния ~/слуги з8 з8
 

01-шикар БГ ЕООД Услугп 8 34
 

Геопост СЛ Франция Услути 142
 

О:vшикар Рент ЕООД Услути 53
 

Общо 791 

б~ 

3 
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Груиата има uредОСТ<lliени <llia1iСИ на СI:IЪрЗёUiИ юща както Ci1еДI:IЭ: 

31.12.2015. --'31.12.201 

BGN'ooo BGN'ooo 

О:мникарАута ООД Предоставен 2,653 2,037 
аванс 

Общо 2,653 2,037 

ПредоставенитеаI:lЭНСи. са I:\'ЬЕ l:\p'b3Ka със заКУI1уване на траНСllОртни средства. 

Групата има заj1ължепия КЪ",! спър.запи липа К<1КТО сле,,\Rа: 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGNooo 

'l'рансбалкан груп ООД Услуги 404 

Омникар Лута ООД Услуги 5з6 

Винарско имение 71раго;vтир ООЛ Стоки 8 

Омни кар БГ ЕООД Услута б 

Общо 476 954 

КЪМ 31.12.2015 г. дружеството има задължения кЪМ членовете на Съвета на директоритс в размер на 110 ХИЛ. лв. 

/31.12.2014 г. - 94 хил. лв.! във връзка с изиею!аниятана 'Що 240 а;1. (1) от Търговския закон. 

!'рупата е реализирала rтpиходи от продажби на свързани лица както следва: 

2015 2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Трансбалкан груп ООД Услуги 

Омникар БГ ЕООД Ус.:rrуги 474 

О:мникарАуто ООД Услуги 212 141 

Винарскu Шv1ение Драl'UМИр ООД Услуги 18 

Геопоет СА Франщш Услуги 

Дружеств()т() е закуlТИЛ() ст(жи, :>.Iaтериали и услуги аг спър:шни лица кат('Т() С.;уедпа: 

2015 2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

ТрансбалканГРУl1 ООД УСЛУГИ 10,831 8,882 

Омникар Аута ООД )Тсл),ти 3,703 655 
Омникар БГ ЕООД Усл)ти 104 84 

ВинарскоимсниеДрагомирООД Стоки з8 27 

Омникар С ЕООД УCJ1У1'И 10 

Омникар ОЙ}l ЕООД l\'lатериали 3 

Омни кар Рент ЕООД Услуги 123 



24. УСЛОВНИЗАДЪЛЖЕНИЯИ АНГАЖИМЕНТИ
 

Оперативен.'1изин!'
 

Групата като лизипгодате..-r
 

Групат::! ИМ::! сключени договори за отдаване под наем на транспортни средства.
 

Къ:-·] 31 декември 2015 г. вземаниятапо бъдещитеМИНИII'Iалн:инас)IНИвноски по договориза насм, са както следва:
 

31.12.2015 31.12.2014 

(хил. лп.) (хил. лп.) 

в рамките ип е;П1<1 година 2,з60 2,230 

?l:lеж/~уе[(1111 и пет гоюши 12,350 11,150 

Гр~'Пата като дизингоподучател 

Групата има сключени догопори за ползпане под наем на ()фиси, търговски и сютадопи помещения, транспортни
 

средства и MeCTn за паркирпне.
 

Къ)] 31.12.2()1!) бъдещите минимални ли:шнгови вноски по ДОГUВОрИ за оперативен лизинг са юшто следва:
 

31.12.2015 31.1.2.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

в рамките НС!. една l'uдина 2,754 2,331 

12,152 11,397Между една и пет години 

25. ЦЕЛИ И ПОЛИТИКАЗА УПРАВЛЕНИЕНА ФИНАНСОВИЯРИСК 

Групата е изложена на рископе, l(Qиm прон:шизатот използпанетона финансопиинструменти.Та.1И бе..i1еЖIШ описпа 

целите, ПОЛИТИКИтеи процеситеза управленисна тези рискове И използваните:методи за оценяванетоим. 

Няма същестnениrrpомени при излаганетона Групата на рископе от финансопи инстру)тенти,пейните цели, ПОЛИТИКИ 

и процеси за управление на тези рискове или използванитеметоди за опеняването им от предишни периоди, освен 

ако не е упоменатонещо друго в тази бележка. 

Чрез своятадейностl'рупата е изложенаосновнона следнитефинансовирискове: 

Кредитен риск
 

llалутен риск
 

ЛИКВIщен риск
 

Основни финансовиинструменти 

ОС1'Iоппите финансопи инструменти, и:шолзпани от Групата, от които пъзпикпа риска от финанеопи инструменти са, 

както следва: 

Търгопеки И друТИ II:'!е:\отания
 

Парични средства и парични еквиваленти
 

Задълженияпо финаНСОI!,-ПI:шнг
 

Задължениякъм банки
 

TъpгoHCКl1 и ди,ти за,!.J:ьлжеНШJ
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Балансовите стойности на финансовите актИiJИ и uасиви на Груната lI10l'ат .ца бъдат l1редставени в СJ1е.цните категории: 

Финансови аь.'Тиви 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Парични средства и парични еквиваленти 11,046 

2.0,821Търговски и други вземаюш 

Общо 31,867 

Финансови пасиви 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

3а;П>Jlжепин по финансов лизинг 14,091 12,150 

Задължения към банки 7,195 5,710 

Търговски 11 други ~аДЪ.шкения 17,153 20,616 

Общо з8,439 

Стру,,--туратана финансовитеинструментиKы\)l 31.12.2015 Г" държани по категории е както следва: 

Финансови а1<.,ИR1'1 

ФинансовиакПIВИ по
 

справедливастойност
 
3аСil'IИ и в.земания Налични за продажба 

чрез печалба или
 

загуба
 

31.12. 31.12. 31.12. 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo 

Парични <:ред<:тва и 

парични еквиваленти 

Търговски и ДР}ТИ 

I:!зеll1а,Ния 

9,092 

20,821 

31,867 



ФИН<lНСОВИ паСИI:IИ 

Финансови пасиви по 

справедлива стойност 

чрез печад6а иди заl'У6а 

Финансовипасиви по 

arнортизиранастойност 

31.12. 31.12. 

2015 2014 2015 2014 

BGJ\'"'ooo BGl\;"ooo BGN'ooo BGN'ooo 

3адължетrтAЯ по финаПСОRлп:нптг 

Задължения КЬ:У1 банки 

Тl,РГОЯСКИ и ДР}ТИ залължения 

Т4,09 1 

7,195 

17,15:3 

12,150 

5,710 

20,616 

з8,439 з8,476 

OCHOBH~T~ цел на финансuвите инструменти, с които Оllерира Груuата е финансиране на текушата деЙнuст. 

Упр,uшението на рисковете се ос:ьщеСТВЯl:I3 текущо от ръководството на дружеството-майка н респективно от 

ръководствата ю! дъщерните ДPY'JКe(:TBa l:ыlл<!.сноo ПОJUпИЮ!та, определена от Съвета на дирекюр.ите на ДрУ'.-кеството

майка, Съветът на директорите е приел основни принципи за общото управление на финансовия риск, на базата на 

които са разраоспени конкретни !11)(щеД:УIШ за управление на отделните специфични рискове, !Сата валутен, ценови, 

лихвен, КlJеюггсн и ликвиден, и за рискn при използването на недериваnrвни инструменти. 

Общото Уllра~Jlение на риска е фокусирано ~ъpxy трудностите llрИ llрОl'нозиране на финансо~ите llазаРl1 и i,(ОС'l'щ-ане 

МШШ?>IИзиране на потенциалнит~ отрицателни еф"шти, които могат да C~ отразят ВЪРХУ финансовите резултата и 

състояние на Групата. Текущо ФИlТаl-IСОRите рискове се илентифит\ират, измерват и нnfjлтодашп с помощта на 

раЗЛI1-ЧНИ контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на проДукпгге и услугите на 

дружествата от Групата и на rrpивлеtlения от тях заемен капитал, както и да се оценят адекватно пазарните 

06CTOJiTeJlCTBa на llра~ените от 'l'НХ ННl:lеспщии 11 фОР:У1И'l'е за llO,uдържане на Сt$оБОДНl-пе JlИК~ЩJ.НИ cpeДCT~a, без да се 

допуска неuправдана КОНЦЕ;НТРация на даден риск. 

Ръководството получава :l-тесечни отчети, като се разглежда ефективността на процеСlгге на място и целесъобразността 

на целите и политиките, които поставя, 13 тази връзка периодично се прави преглед на политиките и процесите за 

Уllрав,асние на риска. 

Общата т\е." на р"ково/\сттюто е ,,\а поставят политики, които "М,рсят на1<таЛЯШlIТе l1а рнска, 1I0КОЛКОТО е пъзможно, без 

2I;a се засяга неправомерно конкурентостта и гъвкавостта на l·рупата. 

Допълните.,'ша подроf)на ишjюрмация от1юсно те:ш шшитиют е и:шожена по-долу: 

Кредитен риск 

Кредитният риск предl:тавлява рИСIc от финансuва ЗaI)'6а ;;а Групата, ако купувачът ИJШ кинтрагентьт H~ спюи 

договорните задъ:тжения. Осповно Групата е изложена на h1'СДlгген риск от продажбите па кредит. 

Ръководството е устанОВИЛО кредитна политика, съглас...чо която всеки един нов клиент ее анализира за 

креДИТОС110со6ное-П<l l1реЩI стандартното llлащане на Груната. 

Събираемостта на П.1емапията се контролира 7(иректно от Рl,копоп,стнйто Н(! дружесТВОТО-:l-Jaiiка и респектипно от 

ръково;:хствата на дъщерните ДрУ'$ества. Отговорността им с операmвно да контролират и регулират вземанията 

съобразно обективните дадености ва пазара и потребностите на Груттата. 

Групата има разра60т~на l10Jштика и проuедури за оценка H~ креД.I:поспособнос:па на своите КОНТРaI'~НТИ и 

опреде."япе па т<рeiпrrетт рейпl1ТГ и h1'едиттти лимити по група клиеТТТ11. 

Ръководството на Групата тек)"що наблюдава и регулира форз'П[ращата се КОRIIснтрацня на вземания по к..'тиснти I! 

контрагенти общо за Груната. 
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Количественото оповестяване на експозицията на кредитния риск по отношение на финансовите активи са изложени 

пu-долу. 

Финансови активи 31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Балансuва 

ст()йност 

Балансова 

стойност 
Ба.i"rансоnа стойност 

Максимален 

риск 

Пари и парични срещ;тва 9,092 11,046 

Търговски и други вземания 25,170 25,170 20,821 20,821 

Общо финансовиаъ."ТИВи 31,867 31,867 

Пари вбаНlШ 

Къ}! 31.12.2015 г. ПО-3На<штелнатачаст от паричнитесредства се държатв с)!едните банки: 

РейтингКЪ~J 31 Салдо КЪ~J ICЬJ\f 31 
деr;:еi\JПРИ 2015 т. деке:\fВРИ 2015 т. 

BGN'ooo 

УниКредит БулбанкАД ВВ+ 1,776 

ДСК А,.'..!. 13 13 13 476 

ОББАД В !б2 

Рейтинг KыH 31 Салдо към ь.""Ьм 31 
декември 2014 г. деr;:ември 2014 г. 

BGN'ooo 

УпиКреюп f)улбанк ЛЛ: ВВ+ 1,809 

ОББ АД в 137 

Райфайзенбанк!Jългария ш\Д в 13+ 450 

Валутен риск 

Валутниятриск е риска от негативнотовлияние ий колебания в преuбщщйващитевалугни ь:урсове върху финйнсuвuто 

състояние и паричните пnтоци па Групата. Тъй кат() бъ'агарс!шят лев е фиксиран КЪ"! еврото и Групата представя 

финансовитеси отчети n български ;renone, пат[утният риск е свързан ел:инcтnено с палутите, различни от епро. 

Груната 'Iрез дружеството си в РенуБJ1ика РУМЪНЮ! осьшеСТВ>lва стонански 01lерации в тази страна и съответно и.,\-Iа 

<.ъше<.'Твени еICСПО~ИЦИИ в ру:нънски леи. Валутният рИСК е CBЪp~aн с негативното движение на. вйлутния курс на тази 

валута спрямо бъ'лгарския лев щш бъдещите стопанCJ<И операцин по признатите ваJJУГНИ активи и пасиви. Дъщерното 

;(ружестпо n Република Румъния реализира про/\юкбите си предимно на "тестния пазар, което во.п:и ;(0 валутен риск и 

спрямо неговата валута - румънсЮl леи. 



СледващаТа Т:iБЛИЦа обобЩё:lliа екснозицшпа H:i rpYllaT:i H:i B<:L'lyTeH риск l\.ЪМ 31 декe:vшри 2015 1'. В нея Са lш:лючени 
актнпите и пасивите по балапсопа стойност, категори:зирапи по ПНД палута, 

31.12.2015 г. BGN EUR RON Общо 

BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo 

Парични cpeдcТ!~a н нарични 

еКВИВ<iленти 
7,954 846 292 9,092 

Търгоnеки и други вземания 14.932 з89 9,849 25,170 

ОбщоаJ.:ТИВИ 22,886 1,235 10,141 34,262 

3<ЩЪлжения ПО финансов лизинг 14,057 34 14,091 

ЗадЪJlжеНЮ1Kbl\1 банки 6,079 1,116 7,195 

Търговски и други задължения 9,174 955 7,024 17,153 

Общо пасиви 29,310 955 8,174 з8,439 

ЛиквиденРИСJ.: 

ЛИКRИ1{НИЯТ риск пъзпикпа от упраВ.;тепието па работния капитал, фипапсопите раЗХО/1И и ПОГ<lсяnапето па глаппипата 

на дълroвите инстру:ненти, Това е риска, когато ръководството ще срещне трудности при ИЗI1ъ,пнение на задъ.;1женюпа 

СИ, кол:lТО станат ДЫLЖИМИ. 

Политиката на ръководството е даде уверение, че винаги ще разполага с достатъчно парични средства, :за да може да 

изпълни :за1{1,лжепията си, 1\огато станат ,,,ъ.'Тжи:ни, За /1а постигпе та:зи ТН'.;1, то търси начин ,,,а ПОJ1държа парнчтппе 

С<:L'lда (или LъгЛ<:н;уваните с.редеТl3а), 3:i Да изпълни ОЧДКВ<iните изис.КВ<!НlШ. СЪЩО, ръководството търси Н<iЧИН Д<! 

Н<lмали ликвидния риск с фиксиране на лихвени проценти (и от ТУК паричните потоци) на заС!\'Iюrrе й средства. 

ГРУIшта генерИрii и ПОДДЪРЖii 3Нiiчителен 06e:Vl на ликвидни с.реДСТВii. Вътрешен източник Н:! ликвидни cpeAL'TBii ::::i 
Групата е осноппата стопанска ;rеi1ПОcr па дружествата от нея, гепериращи доегатъчпи операТИIШИ потоци. Външпи 

ИЗТОЧIПЩИ на финансиране с8 банките и /Wуги поcrоянни парТТIhОрИ. 

Р'ЬКОI30ДСТВОТО llолучаl$а llеРИОДИСIНО информация относно наРИСlНите салда. 

в Т:iОЛIЩ<!Т<i ПО-ДО"У е l-шправен анЮТИЭ Н<! П<iсивите H:i Групата l<Ъbl 31 деКБIВРИ 2()15 г., групирани по ОСТ:iтъчен срок 

,'1.0 падежа. 

01.'3 до 12 ОтlДО5 Над 5
31.12.2015 1'. Дозмесеца Общо

Il'Ieceua l'ОДИНИ l'ОДИНИ 

BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo 

ЗадЪ!lжения по финансов лизинг 1,165 3,499 9.427 - 14,()91 
3ЦЪJLЖСНИЯ към банки 1,720 1,812 3,66з - 7,195 
ТЪрl'ОI$СКИ и други задЪJlЖеНШI 16,093 950 110 - 17,153 
Общо 18,щ8 6.261 13~~00 - з8,439 

ОТ3ДО 12 ОТ1 ДО 5 Haдs 
31.12.2014 г. Д03 месеца Общо 

месеца години години 

BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo 

3аДЫ1Жения но финансов JШЗИШ' 96з 2,68з 8,505 - 12,150 
3'.ЩЪ.'LЖеНШI към банки 250 1,049 4,411 - 5,710 
Търгопски и други ~адъ.чжепия 20,315 ;~01 - 20,616 

Общо 21,528 4,033 12,916 - з8,476 

70 



----

ИнформацWI за справеДJlивага стойност на аь;тивите и пасивите 

СправеДЛИВil1'11 стойност се определя като CYMi\, за която еl11ПI I1Kl1iB може да бъде раЗ:l-Тенен или пасив, уреден '1ежду 

информирани и желаещи страни в честна сделка. Ръководството Сl\ilЯта, че справедливите стойности на финансовите 

инструменти IS баланса не се различават С'ьществено от отчетната И:Vl С'l'ОЙliОС'Т. 

Спрапедливите СТОЙIIОC11i па фипапсопите активи 11 пасиви, заеДIIО с бапзпсопите IH1 С'Тойпости са както С.педва: 

Балансова Справедлива 
н:ъм 31.12.2015 г. 

стойност стоиност 

BGN'ooo BGN'ooo 

Парични cpeДC'Тlla н парични екпиваленти 9,092 9,092 

Т"ргоnски Н1\РуТИ пземания 25,170 25,170 

Общоакпши 34,262 34,262 

ЗаД:ЫlженWi uo финанеОl:i JlИЗИНl' 14,091 14,091 

Зз.цЫlжения кьм банки 7,195 7,195 

Търl'ОISСКl1 и друш За,ДЫlжеюш 17,153 17,153 

Общо пасиви з8,439 з8,439 

БOiЛaIIсова Справедлива 
КЪl\1 31.12.2014 г. 

стойност стойност 

BGN'ooo BGN'ooo 

ПарИ'IНИ средстна и нарични еквиваленти 11,046 11,046 

Търовски и ДРУl'И взe:vrания 20,821 20,821 

Общо активи 31,867 31,867 

Задължения по финансов лизинг 12,150 12,150 

Задължения към банки 5,710 5,7Ш 

Търговски и друТИ задължения 20,616 20,616 

Общо пасиви з8,476 з8,476 

R таблините ПО-l\оjJУ е npe~cтaneH<I йерархията па спрапе~Jlивите С'Тойности на фин:шсопите актипи и пасиви, както 

С"lедва: 

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 ОбщоКЪ~131.12.2015 Г. 

BGN'ooo BGN'ooo BG:r>;"ooo BGN'ooo 

Парични средства 11 парични еквиваленти 9,092 9,092 

Търовски И други взе.:vl<iНИЯ 25,170 25,170 

Общо а!,тиви 9,092 25,170 34,262 

Задължения по финансов лизинг 14,091 14,091 

Задължениякъм баНКI1 7,J95 7,195 

Търговски и други задължения 17,153 17,1.')3 

Общопасипи з8,439 з8,439 
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НИВО 1
КЪl\l 31.12.2014 г. НИВО 2 НИВО 3 Общо 

BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo BGN'ooo 

Парични среДt:тва и парични еквиваленти 

Търовски и други взе:l-ШНИЯ 

Общо активи 

11,(146 

11,046 

20,821 

20,821 

11,046 

20,821 

31,867 

Задължения по финансов лизинг 12,1.50 12,150 

3адължеНЮJкъм банки 5,710 5,710 

ТЪР1'овеки и друТИ ЗЩ'ЫlЖения 20,616 20,616 

Общо пасиви з8,476 з8,476 

През отчетния период няма трансфери между нината от йерархията на СllравеДJlиватастойност, 

26. YllРАВJIЕНИЕНА КАПИТАЛА 

Основната цел на управлениетона каТ1италп на Групата е да се гарпнтира, че то Т10д,r:(J.,ржа стабилен hредитен рейтинг 

и подходящикапиталовисъопюшения,за да поддържа бизнеса си и да увеличи lI1акСИil-JaЛНОCToЙHocrтaму, 

Групата управлява капитатювата си t-'ТруКТурi:t И прави коре1ЩИП в нея с оглед на проыените в икономическите 

условия. 

Групата наблюдава каПИТ<l.,'1а си, като използва съотношение на ЗaдJIЪжнялост, което представлява неnшя Д"'ь,;тг, 

разделен на оБЩЮJ капитал 1L:1ЮС неТНИ5i ДЪЛ!', Групата включ.ва в неТНЮi Д'Ь.'Н' lШХНОНОСНИ'I'е Зi:tе:l-lИ и привлеч.ени 

средегва,Thрговсю·ггеи други задължения,наиаленис паричнитесреДl'ТВаи паричнитееквиваленти,с И3К;lючениена 

ттреустзпопепитедейности. 

31.12.2015 31.12.2014 

BGN'ooo BGN'ooo 

Търговски и други задължения з8,439 з8.476 

НаJ\'lалепи с пагични cpeдcтna (9,(92) (11,046) 

Нетен дълг 29,347 27,43О 

Собствен каmпал 44,100 40,531 

Общо нетен дълг и собствен кaI1ИТiLl 73,447 67,961 

Съотношениена 3aдJIЪжнялост 39.96% 40·з6% 

27. СЪБИТИЯСЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯПЕРИОД 

Няма значими събития, паC'IЪПТL1П между отчетната дата и датата иа съставяне па баланса, които да пг():непят 

фиrШНСОRнтеотчети Ю,М 31.12.201.') г. 
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28. ОДОБРЕНИЕНА КОНСОЛИДИРАНИТЕФIПiАНСОВИОТЧЕТИ 

Консолидиранитефинансовиотч~и са одобрениот Съмта,на директоритеи са подписаниот нетово ИJl,.lе от: 

ИЗПЪ.i1НИТелендиреhl0Р: '~ 
. 1\ г,....к счетоводител' ~ 

Валери Meкm' ~.~1l'I'f" Стефка J1еВИДl~Qва 

19.04.2016 г.: 
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