
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД 

  
 КОНСОЛИДИРАНИ 

 ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 

  
31.03.2018 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
СЪДЪРЖАНИЕ           СТРАНИЦА 
 
 
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ           2 
 
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД       4 
 
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК        6 
 
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ       7 
 
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА        8 
 
БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ      11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
Консолидиран отчет за финансовото състояние 

 
на Златен лев Холдинг АД към 31.03.2018 г. в хиляди лева 
 
  Бележки 31.03.2018 31.12.2017 

     

 Активи    

 Дългосрочни активи    

 Дълготрайни материални активи 9 4,817 4,912 

 Дълготрайни нематериални активи  6 7 

 Инвестиционни имоти 9 1,797 1,809 

 Дълготрайни нематериални активи 9 6 12 

 Дългосрочни финансови активи 10 625 622 

 Активи по отсрочени данъци 15 1 6 

 Положителна репутация  107 107 

   7,353 7,463 

 Текущи активи                                        

 Материални запаси 11 1,152 1,224 

 Вземания 12 89 62 

 Краткосрочни финансови активи 13 1 1 

 Парични средства 14 2,807 2,783 

 Разходи за бъдещи периоди 15 17 12 

   4,066 4,082 

     

   11,419 11,545 

 
 
21 май 2018 г. 
 
Изготвил:      Ръководител: 
 
Кирил Илиев     Петър Александров 
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Консолидиран отчет за финансовото състояние – продължение 
 
на Златен лев Холдинг АД към 31.03.2018 г. в хиляди лева 
 
  Бележки 31.03.2018 31.12.2017 

     

 Пасиви    

 Капитал    

 Акционерен капитал 16 6,393 6,393 

 Резерви  - - 

 Финансов резултат от предходни 

периоди 

17 2,212 2,002 

 Финансов резултат от текущия период 17 (25) 343 

 Малцинствено участие 18 108 (21) 

   8,688 8,717 

     

 Задължения                                  

 Дългосрочни пасиви 19 159 160 

 Краткосрочни задължения 20 2,572 2,668 

    2,731 2,828 

 Приходи за бъдещи периоди  - - 

   11,419 11,545 

     

 
 
 
21 май 2018 г. 
 
Изготвил:      Ръководител: 
 
Кирил Илиев    Петър Александров 
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Единен консолидиран отчет за всеобхватния доход 
 
на Златен лев Холдинг АД към 31.03.2018 г. в хиляди лева 
 
 31.03.2018 31.03.2017  

 BGN'000 BGN'000 

   

Приходи 468 328 

Разходи за обичайната дейност (488) (385) 

Нетни приходи от дейността (20) (57) 

Финансови приходи - 1 

Финансови разходи (2) (2) 

Резултат след финансова дейност (22) 
 

(58) 

Извънредни приходи/разходи - - 

Печалба / (загуба) преди данъци (22) (58) 

Данъци - - 

Печалба / (загуба) (22) (58) 

Друг всеобхватен доход - - 

   

Общ всеобхватен доход (22) (58) 

  За групата (25) (58) 

  Миноритарно 3 - 

   
 
 
21 май 2018 г. 
 
Изготвил:      Ръководител: 
 
Кирил Илиев    Петър Александров 
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БЕЛЕЖКИ КЪМ ОТЧЕТA ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  ПО СЕКТОРИ 
 
  Бележки 31.03.2018 31.03.2017 

   BGN'000 BGN'000 

 Отчетни сектори Печалба/Загуба    

 Дружество - майка 1 (74) (75) 

 Отдаване под наем на производствени 
площи 

2 18 24 

 Търговия 3 (12) (11) 

 Производство на електропромишлени 
изделия 

4 34 (8) 

 Фотоволтаична система, производство 
на  ел. енергия 

5 4 5 

 Други дейности 6 8 7 

     

 Нетна печалба/загуба   (22) (58) 

     

 Печалба/загуба за групата  (25) (58) 

     

 В т. ч. Миноритарно участие  3 - 
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Консолидиран отчет за паричните потоци 

на Златен лев Холдинг АД към 31.03.2018 г. в хиляди лева 

   

Раздели, групи, статии 31.03.2018 
BGN'000 

31.12.2017 
BGN'000 

    

      

Нетна печалба след данъчно 
облагане 

(25) 343 

    

Коригирана с:   

Амортизации 46  196  

Промени на материалните запаси  72 5 

Промени на вземанията (27) 19 

Промени на финансови активи (2) 2,365 

Промени в разходите за бъдещи 
периоди, други активи и корекции 

(5) (2,400) 

Промени на задълженията, други 
пасиви и корекции 

(31) (2,616) 

Паричен поток от дейността 28 (88) 

   

Парични потоци от инвестиционна 
дейност  

(2) 386 

Парични потоци от финансова 
дейност 

(2) (1,487) 

   

Нетни парични потоци 24 (1,189) 

Парични средства в началото на 
годината  

2,783 3,972 

Парични средства в края на периода  2,807 2,783 

 
 
 
 
 
21 май 2018 г. 
 
Изготвил:     Ръководител: 
 
Кирил Илиев    Петър Александров 
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Консолидиран отчет за собствения капитал 

на Златен лев Холдинг АД към 31.03.2018 г. в хиляди лева 

 

Основе

н 

капита

л 

Прем

ии от 

емиси

и 

Преоценъ

чен резерв 

Дру

ги 

резе

рви 

Финансо

в 

резултат 
Общо 

Салдо в началото на отчетния 
период 6,393 - - - 2,345 8,738 
Малцинствено участие в 
началото на периода - - - - - (21) 
Финансов резултат за текущия 
период - - - - (25) (25) 
Разпределение на финансовия 
резултат - - - - - - 

Други изменения - - - - (133) (133) 
Салдо към края на отчетния 
период 6,393 - - - 2,187 8,580 

Малцинствено участие в края 
на периода 

     108 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 май 2018 г. 
 
Изготвил:      Ръководител: 
 
Кирил Илиев    Петър Александров 
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СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА 
   
   

БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 
 
Тези финансови отчети са изготвени в съответствие с Международни стандарти за 
финансоваотчетност (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз. Съгласно Закона за 
счетоводството, в сила от 1 януари 2005 г. и Постановление № 207/07.08.2009 г. на МС, на 
територията на Република България действат Международни стандарти за финансова 
отчетност (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз. 
 
Финансовите отчети са представени в български лева (BGN). 
 
Финансовите отчети на Групата са изготвени в съответствие с принципа за действащо 
предприятие, който предполага, че Дружеството продължи да извършва дейността си в близко 
бъдеще. 
 
Прилагане на новите и променени Международни Стандарти за Финансовите Отчети 

 
Промени в счетоводната политика, нови стандарти, изменения и разяснения към съществуващи 
стандарти са публикувани и в сила от 1 януари 2009 година или по-късно:  
 
МСФО 8 Оперативни сегменти (в сила за отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г.). 
МСФО 8 заменя МСС 14 Отчитане по сегменти и изисква „мениджърски подход”, според който 
информацията за сегментите е представена на същата база, която се използва за целите на вътрешното 
отчитане. 
 
МСС 1 (ревизиран) Представяне на финансови отчети (в сила за годишни финансови периоди, 
започващи на или след 1 януари 2009); 
 
МСС 23, Разходи по заеми (изменен). Основната промяна от предишната версия е отмяната на опцията 
за отчитане като разход на разходите по заеми, които са свързани с отговарящи на условията активи. 
 
КРМСФО 12, Концесионни договори за предоставяне на услуги (в сила за отчетни периоди, започващи на 
или след 1 януари 2008). КРМСФО 12 не е приложимо за дейността на дружеството поради липса на 
подобни договори. 
 
КРМСФО 13, Програми за лоялни клиенти (в сила за отчетни периоди, започващи на или след 1 юли 
2008). КРМСФО 13 се отнася за продажби, при които предприятията предоставят на своите клиенти 
наградни кредити, които при изпълнение на определени условия водят до получаване на стоки или 
услуги безплатно или с отстъпка. КРМСФО 13 не е приложимо за дейността на дружеството поради 
липсата на подобни споразумения.   
 
КРМСФО 14, МСС 19 – Ограниченията върху актив с дефиниран доход, минималните изисквания за 
финансиране и взаимодействията между тях (в сила за отчетни периоди, започващи на или след 1 
януари 2008). КРМСФО 14 не е приложимо за дейността на дружеството поради липсата на подобни 
споразумения.   
 
МСФО 3 (изменен), Бизнес комбинации и произтичащите изменения на МСС 27 – Консолидирани и 
индивидуални финансови отчети (и двата в сила за счетоводни периоди, започващи на или след 1 юли 
2009).  
Промени на МСФО 2, Плащания на базата на акции (в сила за отчетни периоди, започващи на или след 1 
януари 2009). Промяната не се отнася за дейността на дружеството поради липса на подобни 
споразумения.  
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ОТЧЕТНА ВАЛУТА 
 
Съгласно изискванията на българското законодателство групата води счетоводните си 
регистри в лева. 
 
Финансовите отчети са изготвени в Български лева (BGN), валутата на групата. 
 
Фиксинг на някои валути към българския лев към 31.03.2018 г. 
 
1 EUR = 1.95583 лева 
1 USD = 1.5874 лева 
 
 
ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 
 
Дълготрайните материални активи представляват компютри, стопански инвентар и други 
ДМА, които имат цена на придобиване над 500 лева и самостоятелно определяем повече от 
едногодишен полезен срок на експлоатация. 
 
Първоначално дълготрайните материални активи се оценяват по цена на придобиване, 
която включва покупната цена и всички преки разходи.  
 
Последващи разходи - с последващите разходи, свързани с отделен материален дълготраен 
актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има 
икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на 
съществуващия актив.   
 
Оценка след първоначалното признаване - След първоначалното признаване като актив 
всеки отделен дълготраен материален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с 
начислените амортизации и натрупаната евентуална загуба от обезценка. 
 
Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод през техния полезен 
срок на експлоатация, като отчетната или преоценъчната им стойност се намалява до размера 
на остатъчната им стойност със следните годишни амортизационни норми: 
 

 Земя         -             0 % 

 Сгради       -             1.72%-8.33 %  

 Машини, съоръжения и оборудване -             2 % - 50 % 

 Компютри     -           15 % - 50 %  

 Транспортни средства   -           10 % - 50 % 

 Други ДМА    -           15 % - 20 % 

 
Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизуемият 
актив е придобит или въведен в употреба. 
Когато остатъчната стойност на амортизуемия актив е незначителна по размер или процентно 
спрямо отчетната му стойност, тя се пренебрегва. Амотризуемата стойност на актива в тези 
случаи е равна на отчетната му стойност. 
 
В част от дружествата от групата са извършени промени в счетоводната политика по 
отношение на дълготрайните материални активи, като следва:  
 
НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ  
 
Нематериалните дълготрайни активи представляват програмни продукти и такси. 
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Първоначалната оценка на нематериални активи при придобиването им се оценява по цена на 
придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи за подготовка на актива за 
използването му по предназначение. 
 
Оценката след първоначалното признаване - нематериалният актив се отчита по цена на 
придобиване (себестойност), намалена с натрупаната амортизация и евентуални натрупани 
загуби от обезценка. 
 
ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ 
 
Инвестициите в асоциираните дружества се отчитат по тяхната цена на придобиване, но 
поради своята същност са елиминирани в консолидираните финансови отчети. 
 
КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ 

 
Дружеството признава финансов актив, когато стане страна по договорните отношения на 
инструмента.  
 
Дружеството отписва даден финансов актив или част от финансов актив когато изгуби контрол 
върху договорните права, които съставляват финансовия актив.  
 
При първоначалното признаване на финансови активи, държани за търгуване дружеството ги 
оценява по себестойност, която е справедливата стойност на платеното за него насрещно 
възмездяване. Разходите по сделката се включват в първоначалната оценка на всички 
финансови активи. 
 
След първоначалното придобиване финансовите активи, държани за търгуване се оценяват по 
справедлива стойност. 
 
ВЗЕМАНИЯ 
 
Като вземания са представени вземания от свързани лица, вземания от клиенти, съдебни 
вземания и други. Оповестени са по номинал, намалени с необходимата подоценка. 
 
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА  
 
Паричните средства и еквиваленти в лева са оценени по номинална стойност, а паричните 
средства и еквиваленти в чуждестранна валута по заключителния курс на Българска Народна 
Банка към 31.03.2018 г. Ежемесечно се извърша оценка заключителния месечен курс на БНБ за 
съответната валута. 
 
МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 
 
Материалите и стоките се оценяват по доставна стойност. Стойността им представлява сумата 
от всички разходи по закупуването, както и други разходи, направени във връзка с 
доставянето им до сегашното местоположение и състояние. 
 
Готовата продукция е посочена по производствена себестойност, получена от разпределените 
суровини, труд, използвани машини (амортизации) и други пряко необходими материали за 
производствения процес. 
 
Себестойността на продукцията се определя от стойността на употребените материали, 
разходите за преработка и другите разходи, свързани с производството на съответната 
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продукция. 
 
Отписването на материалите и стоките при тяхното потребление е по среднопретеглена 
стойност. 
 
Незавършеното производство е посочено на същия прицип като готовата продукция. 
 
Нетна реализируема стойност 
 
Оценката на нетната реализируема стойност се базира на най-сигурните съществуващи данни 
по време на съставянето на тази оценка, като се отчитат колебанията в цените и 
себестойността. 
 
Когато отчетната стойност на стоково-материалните запаси е по-висока от нетната 
реализируема стойност, тя се намалява до размера на нетната реализируема стойност.  
Намалението се отчита като други текущи разходи. 
 
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ 
 
Като разходи за бъдещи периоди се отчитат предплатените разходи, които се отнасят за 
следващи отчетни периоди и за които дружествата очакват бъдеща икономическа изгода. 
 
ДАНЪЦИ 

 
Според българското данъчно законодателство дружествaтa сa задължени за данък печалба. 
Данъчната ставка за данък печалба е 10 % от облагаемата печалба. 
 
Дружествата са регистрирани по ДДС и начисляват 20 % при извършване на облагаеми сделки. 
 
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 
 
Основният капитал се представя по неговата номинална стойност съгласно съдебните решения 
за регистрацията му. 
Собственият капитал, който не принадлежи на икономическата група (малцинствено участие) 
представлява част от нетните активи (в т. ч. от нетния резултат за годината) на дъщерните 
предприятия, което може да се припише на участия, които не са пряко или косвенно 
притежавани от предприятието-майка. 
 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 
Задълженията са краткосрочни и дългосрочни. Дългосрочните са получени заеми със срок на 
погасяване над 1 година. Краткосочните са задължения към доставчици, бюджета, персонала, 
осигурителни предприятия и други кредитори. Задълженията се отчитат по тяхната номинална 
дейност. 
 
ПРИНЦИП НА КОНСОЛИДИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ 
 
Консолидираните счетоводни отчети съдържат консолидиран отчет за финансовото състояние, 
консолидиран отчет завсеобхватния доход, разделен на отчетни сегменти (производство на 
електротехнически изделия, производство на електронни изделия, търговия, финансова и 
други дейности), консолидиран отчет за паричните потоци и консолидиран отчет за 
измененията на собствения капитал. Тези отчети включват Холдинга – майка и всички 
дъщерни дружества. Дъщерно дружество е дружеството, което е консолидирано от 
Дружеството - майка чрез притежаване, пряко или непряко на повече от 50 % от акциите с 
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право на глас от капитала или възможност чрез възможността за управление на финансовата и 
оперативната му политика с цел получаване на икономически изгоди от дейността му. 
 
При придобиване на дъщерно дружество, активите и пасивите му се отчитат по справедлива 
стойност към датата на придобиване. 
 
Всички съществени вътрешно-групови салда и вътрешно-групови сделки и произтичащите 
печалби и загуби са елиминирани в резултата на консолидационните процедури. 
Малцинственото участие в нетните активи на дъщерните дружества се определя според 
акционерната структура на дъщерните дружества към датата на изготвяне на отчета за 
финансовото състояние. Малцинственото участие в отчета за приходите и разходите се 
определя като се вземат под внимание промените в състава на Холдинга по време на отчетния 
период. 
 
Ръководството е взело решение да не начислява за момента амортизация на положителната 
репутация, а да я амортизира еднократно при продажбата на дяловете. 
 
ПРИНЦИП НА НАЧИСЛЯВАНЕ 
 
Приходите се формират от действително извършените продажби, лихви, валутни преоценки и 
други. 
 
Приходът се определя по справедливата стойност на полученото или подлежащото на плащане 
под формата на парични средства или парични еквиваленти. 
 
Приходите се отразяват във финансовия резултат за периода, през който е осъществена 
дейността, независимо от периода на изплащането им. 
 
Разходите са начислени и оповестени в отчета за приходи и разходи, обхващайки целия 
период до края на финансовия период. 
 
ВАЛУТЕН РИСК 
 
Дружествата оперират с ценни книги, деноминирани в чуждестранни валути. Тези договори са 
изложени на частичен риск от вероятна флуктуация на валутата. Групата не използва някакви 
специални инструменти, за да хеджира риска от вероятна промяна на валутния курс. 
 
 
КРЕДИТЕН РИСК 
 
Кредитният риск на гупата е свързан предимно с търговските и финансови вземания. Сумите 
представени в отчета за финансовото състояние са на нетна база като изключват провизиите 
за съмнителни вземания, оценени като такива от ръководствата на база предишен опит и 
текущи икономически условия. 
 
ЛИКВИДЕН РИСК 
 
Ликвидният риск произхожда от времевата структура на паричните потоци от активите, 
пасивите и задбалансовите инструменти на групата. 
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БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ  
 
ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТНИ СЕКТОРИ 
 
1. ДРУЖЕСТВО – МАЙКА 31.03.2018 31.03.2017 

 BGN’000 BGN’000 

Приходи - - 

Разходи за обичайната дейност (74) (74) 

Нетни приходи от дейността (74) (74) 

Финансови приходи - - 

Финансови разходи - (1) 

Резултат след финансова дейност (74) (75) 

Извънредни разходи - - 

Печалба / (загуба) преди данъци (74) (75) 

Данъци - - 

Печалба / (загуба) (74) (75) 
 

 
 
 
2. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПЛОЩИ 31.03.2018 31.03.2017 

 BGN’000 BGN’000 

Приходи 135 131 

Разходи за обичайната дейност (116) (107) 

Нетни приходи от дейността 19 24 

Финансови приходи - - 

Финансови разходи (1) - 

Резултат след финансова дейност 18 24 

Извънредни приходи / (разходи) - - 

Печалба / (загуба) преди данъци 18 24 

Данъци - - 

Печалба / (загуба) 18 24 
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3. ТЪРГОВИЯ 31.03.2018 31.03.2017 

 BGN’000 BGN’000  

Приходи 28 20  

Разходи за обичайната дейност (40) (32)  

Нетни приходи от дейността (12) (12)  

Финансови приходи -  1  

Финансови разходи - -  

Резултат след финансова дейност (12) (11)  

Извънредни приходи / (разходи) -   

Печалба / (загуба) преди данъци (12) (11)  

Данъци - -  

Печалба / (загуба) (12) (11)  
 

 
4. ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРО-ПРОМИШЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ 31.03.2018 31.03.2017 

 BGN’000 BGN’000 

Приходи 250 122  

Разходи за обичайната дейност (214) (130)  

Нетни приходи от дейността 36 (8)  

Финансови приходи - -  

Финансови разходи (2) -  

Резултат след финансова дейност 34 (8)  

Извънредни приходи / (разходи) - -  

Печалба / (загуба) преди данъци 34 (8)  

Данъци - -  

Печалба / (загуба) 34 (8)  

 

   
 
5. Фотоволтаична система, производство на  ел. енергия 31.03.2018 31.03.2017 

 BGN’000 BGN’000  

Приходи 18 21  

Разходи за обичайната дейност (14) (16)  

Нетни приходи от дейността 4 5  

Финансови приходи - -  

Финансови разходи - -  

Резултат преди извънредни операции 4 5  

Извънредни приходи / (разходи) - -  

Печалба / (загуба) преди данъци 4 5  

Данъци - -  

Печалба / (загуба) 4 5  
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6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 31.03.2018 31.03.2017 

 BGN’000 BGN’000 

Приходи 37 34 

Разходи за обичайната дейност (29) (27) 

Нетни приходи от дейността 8 7 

Финансови приходи - - 

Финансови разходи - - 

Резултат преди извънредни операции 8 7 

Печалба / (загуба) преди данъци 8 7 

Печалба / (загуба) 8 7 

 
   

7. Дълготрайни материални активи (ДМА) 31.03.2018 31.12.2017 

 BGN’000 BGN’000 

   

Земи, сгради и конструкции 3,943 3,930 

Машини, съоръжения и оборудване 974 956 

Други ДМА 14 15 

Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА 11 11 

 4,817 4,912 

   

Дълготрайни нематериални активи 31.03.2018 
BGN’000 

31.12.2017 
BGN’000 

   

Програмни продукти 8 7 

 8 7 

   

ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПО СЕКТОРИ 
 
Земи, сгради и конструкции 31.03.2018 31.12.2017 

 BGN’000 BGN’000 

Отдаване под наем на производствени площи 1,220 1,221 

Производство на електро-промишлени изделия 376 381 

Търговия 53 53 

Фотоволтаична система, производство на  ел. 

енергия 

1 1 

Други дейности 2,203 2,274 

 3,853 3,930 
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ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ 31.03.2018 31.12.2017 

 BGN’000 BGN’000 

Търговия 1,043 1,049 

Отдаване под наем на производствени площи 754 760 

 1,797 1,809 

 
 
Машини, съоръжения и оборудване 31.03.2018 31.12.2017 

 BGN’000 BGN’000 

Отдаване под наем на производствени площи 53 56 

Производство на електро-промишлени изделия 75 76 

Фотоволтаична система, производство на  ел. енергия 769 781 

Други дейности 41 43 

 938 956 

 
 
Други ДМА 31.03.2018 31.12.2017 

 BGN’000 BGN’000 

Търговия 1 1 

Отдаване под наем на производствени площи 2 2 

Производство на електро-промишлени изделия 12 12 

 15 15 

 
 
Разходи за придобиване на ДМА 31.03.2018 31.12.2017 

 BGN’000 BGN’000 

Производство на електро-промишлени изделия 11 11 

 11 11 

 
 
8. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ 
 

31.03.2018 

BGN’000 

31.12.2017 

BGN’000 

   
Участия в други предприятия 145 143 

Участия в асоциирани предприятия 479 479 

 624 622 

 
Участия в други предприятия 31.03.2018 31.12.2017  

 BGN’000 BGN’000  

- притежавани от дружеството – майка 145 143  

- притежавани от дъщерни дружества - -  

 145 143  

  
Участия в други предприятия 
 

31.03.2018 

BGN’000 

31.12.2017 

BGN’000 
 

Оргтехника АД 125 130  



 18 

Зърнени Храни АД 4 4  
Декотекс Карпет АД 6 6  
Параходство БРП АД 1 1  
Слънчев бряг АД 2 2  
Други 7 -  

 145 143  

    
9. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 31.03.2018 

BGN’000 
31.12.2017  

BGN’000 

Материали           77           78 

Продукция 340 400 

Стоки 42 42 

Незавършено производство 691 702 

Други материални запаси 2 2 

 1,152 1,224 

 
МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ ПО СЕКТОРИ 
 
Материали 31.03.2018 31.12.2017 

 BGN’000 BGN’000 

Отдаване под наем на производствени площи 1 1 

Производство на електро-промишлени изделия 76 77 

 77 78 

 

 
Продукция 31.03.2018 31.12.2017 

 BGN’000 BGN’000 
   

Производство на електро-промишлени изделия 340 400 

 340 400 

 
 

  

Стоки 31.03.2018 31.12.2017 

 BGN’000 BGN’000 

Производство на електро-промишлени изделия 42 44 

 42 44 

   

   

Незавършено производство 31.03.2018 31.12.2017 

 BGN’000 BGN’000 

Производство на електро-промишлени изделия 691 712 

 691 712 
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10. ТЕКУЩИ ВЗЕМАНИЯ 31.03.2018 
BGN’000 

31.12.2017 
BGN’000 

Вземания от клиенти и доставчици 76 53 

Данъци за възстановяване 9 6 

Други вземания 4 2 

 89 62 

 

   

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ ПО СЕКТОРИ 31.03.2018 31.12.2017 

 BGN’000 BGN’000 

Отдаване под наем на производствени площи 24 18 

Производство на електро-промишлени изделия 32 20 

Търговия 4 4 

Фотоволтаична система, производство на  ел. енергия 9 3 

Други дейности 7 9 

 76 53 

 

   

11. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ  31.03.2018 
BGN’000 

31.12.2017 
BGN’000 

Акции, държани за търгуване – в дружество – майка 1 1 

 1 1 

 
 
12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 
 

31.03.2018 
BGN’000 

31.12.2017 
BGN’000 

Парични средства в брой 2 3  

Парични средства в безсрочни депозити 1,081 606  

Блокирани парични средства 1,723 2,174  

Парични еквиваленти 1 -  

 2,807 2,783  

 
13. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ 
 
Като разходи за бъдещи периоди се отчитат предплатени разходи, които се отнасят за 
следващи отчетни периоди. 
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14. Акционерен капитал 

 
Разпределението на капитала към 31.03.2018 г. е както следва: 
 
 31.03.2018 

BGN’000 

31.12.2017 

BGN’000 

Физически лица 4,143 4,143 

Българска Консултантска Група АД 1,093 1,093 

Други юридически лица 1,157  1,157 

 6,393 6,363 
 

 
15. ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ 
 

31.03.2018 

BGN’000 

31.12.2017 

BGN’000 

Неразпределена печалба/загуба 2,212 2,002 

Резултат за периода (25) 343 

 2,187 2,345 

 
16. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ 
 
Собственият капитал, който не принадлежи на икономическата група/малцинственото 
участие/ представлява частта от нетните активи и от нетния резултат за периода на 
дъщерните предприятия, което може да се припише на участия, които не са пряко или косвено 
притежавани от предприятието-майка. 

  

 
 

31.03.2018 

BGN’000 

31.12.2017 

BGN’000 

Малцинствено участие 108 (21) 

 
17. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ 31.03.2018 

BGN’000 

31.12.2017 
BGN’000 

 

Други дългосрочни задължения в т.ч.: 85 85  

- Отдаване под наем на производствени площи 85 85  

Отсрочени данъци 

– фотоволтаична система, производство на  ел. енергия 

74 

74 

75 

75 

 

 159 160  

    

18.  КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 31.03.2018 
BGN’000 

31.12.2017 
BGN’000 

 

    

Задължения към доставчици 148 277 

Задължения към персонала 233 241 

Задължения към осигурителни предприятия 104 80 

Данъчни задължения 65 57 

Други краткосрочни задължения 

В т.ч. дивиденти 

2,010 

1,920 

2,013 

1,922 

Провизии - - 

 2,572 2,668 
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ ПО СЕКТОРИ 

 

31.03.2018 

BGN’000 

 

31.12.2017 

BGN’000 

Производство на електро-промишлени изделия 95 193 

Отдаване под наем на производствени площи 40 37 

Търговия 12 10 

Фотоволтаична система, производство на  ел. енергия 1 2 

Други дейности - 35 

         148 277 

 
 19.  НАЛИЧИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА СВЪРЗАНОСТ 

 
Вземания 
 

31.03.2018 
BGN’000 

31.12.2017 
BGN’000 

На дружеството – майка 5 1 

 5 1 

 
Задължения: 
 31.03.2018 

BGN’000 
31.12.2017 

BGN’000 

На дружеството - майка (задължения за дивиденти) 1,920 1,922 

 1,920 1,922 

 
20. УСЛОВНИ ПАСИВИ 
 
Не са начислени отсрочени данъчни пасиви върху преоценъчния резерв, поради факта, че 
съгласно действащото данъчно законодателество приходите от тези категории ценни книги са 
освободени. 
 
 
21. СВЪРЗАНИ ЛИЦА 

   Вземания 

 

 

  Златен Лев 

Холдинг 
АД 

 Елпро

м Елин 
АД 

Новал

ис АД 

Златен 

Лев 
Трейдинг 

ЕООД 

Златен 

Лев 
Брокер

и ООД 

ЗЛ 

Солар 
ЕОО

Д 

Янтра 

Пропърти 
ЕООД 

Обща 

сума 
 

З
а

д
ъ

л
ж

ен
и

я
 

Златен Лев 

Холдинг АД 

- - - - - - - 26 26  

Елпром Елин 

АД 

194 - - - 2 - - - 196 

 

 

Новалис АД - - - - - - - - -  

Златен Лев 

Трейдинг 

ЕООД 

- - - - - - - - -  

Златен Лев 

Брокери 

ООД 

- - - - - - - - -  

ЗЛ Солар 

ЕООД 

646 - - - 66 - - - 712  

Обща сума 840 - - - 68 - - 26 934  

           

           

           



 22 

            

             

 
 
 
 
   Приходи 

 
  Златен Лев 

Холдинг 

АД 

 Елпром 
Елин 

АД 

Новали
с АД 

Златен 
Лев 

Трейдин

г ЕООД 

Златен 
Лев 

Брокери 

ООД 

 ЗЛ Солар 
ЕООД 

Янтра 
Пропърт

и ЕООД 

 Обща 
Сума 

 

Р
а

зх
о

д
и

 

Златен Лев 

Холдинг АД 

-  - - 1 -  - -  1  

Елпром Елин АД 1  - - 1 -  - -  2  
Новалис АД -  - - 1 -  - -  1  
Златен Лев 

Трейдинг ЕООД 

-  - - - -  - -  -  

ЗЛ Солар ЕООД 7  - 1 - -  - -  8  
Янтра Пропърти 

ЕООД 

-  - - - -  - -  -  

             
Обща сума 8  - 1 3 -  - -  12  
             
             
             
             

              

22. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 
 
На годишното общо събрание на акционерите на “Златен лев Холдинг” АД, проведено на 23.04.2018 г., бе взето 

решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2017 г. и част от неразпределената печалба от предходни години. 

Брутният дивидент е в размер 0.08 лв. за една акция, притежавана към 07 май 2018 г.   

 

 
23.  ОДОБРЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 
 
Финансовите отчети са одобрени от Ръководството на дружеството и са подписани от негово 
име от: 
 
 
 
21 май 2018 г. 

 
Петър Александров 
 
Изпълнителен директор 

 


