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ВИДАХИМ АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, приключваща на 31 декември 2021 г.
2021
(хил. лв.)

2020
(хил. лв.)

17

7
7

3 503
3 503

18
19
20
21
22

(1)
(24)
(90)
(19)
(25)
(159)

(15)
(29)
(97)
(20)
(24)
(185)

(152)

3 318

-

(19)

-

(2)

(152)

3 297

-

(332)

(152)

2 965

-

-

(152)

2 965

-0,05

1,03

Приложение

Приходи
Други доходи от дейността
Всичко приходи
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за възнаграждения
Разходи за осигуровки
Други разходи за дейността
Всичко разходи
Резултат от оперативна дейност
Увеличение/намаление на незавършено производство
Финансови приходи/разходи, нетно

23

Резултат за периода преди данъци
Разходи за данъци, нетно

16

Нетен резултат за периода
Друг всеобхватен доход, нето от данъци
Общ всеобхватен доход за годината
Доход на акция

Приложенията от страници 6 до 43 представляват неразделна част от финансовия отчет.
Финансовият отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на 29.03.2022 г.
Изпълнителен директор:

Съставител:
Юрий Юнишев
Yuriy
Ivanov
Yunishev

Одитор:
Калин Апостолов
Д.Е.С., Регистриран одитор

Digitally signed
by Yuriy Ivanov
Yunishev
Date: 2022.03.29
16:39:59 +03'00'

Анелия Тутунарова
Digitally signed
Aneliya
by Aneliya
Serafimova Serafimova
Tutunarov Tutunarova
Date: 2022.03.29
a
16:25:17 +03'00'

Digitally signed by
Kalin
Kalin Apostolov
Apostolov Apostolov
Date: 2022.03.30
Apostolov 18:38:54 +03'00'

Годишен финансов отчет към 31 декември 2021 година

2

ВИДАХИМ АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2021 г.
Приложение

31.12.2021
(хил. лв.)

31.12.2020
(хил. лв.)

АКТИВИ
Нетекущи активи
Имоти, машини и съоръжения
Нематериални активи
Инвестиции в дъщерни предприятия
Всичко нетекущи активи

4
5
6

53 228
952
5
54 185

53 228
952
10
54 190

Текущи активи
Материални запаси
Търговски вземания
Парични средства и еквиваленти
Всичко текущи активи

7
8
9

303
3 587
30
3 920

320
3 582
33
3 935

58 105

58 125

2 892
9 587
(9 758)
(152)
2 569

2 892
9 587
(12 723)
2 965
2 721

658
53
47 997
1 850
151
4 827
55 536

701
57
47 993
1 881
138
4 634
55 404

58 105

58 125

ОБЩО АКТИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
Собствен капитал
Основен акционерен капитал
Общи резерви
Натрупана печалба/загуба
Текуща печалба/загуба
Общо собствен капитал

10

Текущи задължения
Текущи финансови пасиви
Текущи задължения към свързани лица
Търговски задължения
Данъчни задължения
Задължения свързани с персонала
Други текущи задължения и пасиви
Общо текущи пасиви

11
15
12
13
14
12

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
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ВИДАХИМ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, приключваща на 31 декември 2021 г.
2021
(хил. лв.)

2020
(хил. лв.)

13
(32)
(79)
(5)
(103)

179
(37)
(93)
(4)
45

(43)
143
100

(53)
(53)

(3)

(8)

Парични средства и парични еквиваленти в началото на
годината

33

41

Парични средства и парични еквиваленти в края на годината

30

33

ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ
Постъпления от клиенти
Плащания към доставчици
Плащания към персонала и социалното осигуряване
Платени и възстановени данъци
Други постъпления/плащания, нетно
Нетен паричен поток от оперативна дейност
ПАРИЧЕН ПОТОК ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
Плащания по заеми
Постъпления по заеми
Нетен паричен поток от финансова дейност
Нетно изменение в паричните средства
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ВИДАХИМ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, приключваща на 31 декември 2021 г.
Основен
акционерен
капитал
(хил. лв.)

Салдо на 31 декември 2019 г.

(хил. лв.)

2 892

Нетен резултат за периода
Друг всеобхватен доход
Общ всеобхватен доход

9 587

-

Салдо на 31 декември 2020 г.

-

2 892

Нетен резултат за периода
Друг всеобхватен доход
Общ всеобхватен доход

9 587

-

Салдо на 31 декември 2021 г.

Натрупани
печалби/
загуби
(хил. лв.)

Общи
резерви

-

2 892

9 587

Общо
(хил. лв.)

(12 723)

(244)

2 965
2 965

2 965
2 965

(9 758)

2 721

(152)
(152)

(152)
(152)

(9 910)

2 569
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ВИДАХИМ АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за годината, приключваща на 31 декември 2021 г.
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
ВИДАХИМ АД е акционерно дружество, регистрирано със съдебно решение №18/19.01.1998
г. със следния предмет на дейност: производство на полиамидни влакна и смолидехнически
тъкани, гуми за транспортни средства, електро и топлоенергия, научно-изследователска,
инвестиционна, проекто-конструкторска, търговска и инжинерингова дейност в страната и
чужбина, както и стройтелна дейност, социална дейност, производство на стоки и услуги за
населението, спедиционна и транспортна дейност в страната и чужбина.
Седалището и адресът на управление на дружеството са гр. Видин, ул. „Бдин“ №12, офис12.
Адресът за кореспонденция съвпада с адреса на управление. Дружеството е учредено за
неопределен срок.
Акциите на дружеството са регистрирани за търговия на „Българска фондова борса - София" АД,
поради което то е със статут на публично дружество. Със свое решение Комисията по финансов
надзор на България е вписала дружеството в регистъра на публичните дружества.
В търговския регистър основният капитал на дружеството е в размер на 2 892 074 лева внесен
капитал, състоящ се от 2 892 074 броя безналични поименни акции с номинал 1 лв. всяка.
ВИДАХИМ АД е с едностепенна система за управление. Съветът на директорите се състои от
3души /Катя Цветанова Симеонова, Емилиян Петров Димов и Юрий Иванов Юнишев/, а
дружеството се представлява от изпълнителния директор Юрий Иванов Юнишев.
Към 31 декември 2021 г. общият брой на акциите на дружеството е разпределен между
български юридически лица и физически лица. Основни акционери в дружеството, които
формират 94,682 % от капитала, са:
- Пристисгруп-водно строителство -70.00%;
- Мис ЕООД-16.682%;
- Индустриалстрой ООД-8%.
Основната икономическа дейност на дружеството по НКИД е 3511 Производство на електрическа
енергия. Основните приходи в дружеството се формират от производство на електрическа
енергия и производство на каучукови изделия.
2. ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ
Финансовият отчет на Дружеството за периода, приключващ на 31 декември 2021 г., е изготвен
на базата на принципа на действащо предприятие, въпреки, че в резултат на дейността си
Дружеството отчита натрупани загуби в размер на (9 910) хил. лв., както и отрицателни нетни
парични потоци от основна дейност през текущия период. Нетните активи на Дружеството към
31 декември 2021г. са под размера на записания капитал., като текущите пасиви превишават
текущите активи с 51 616 хил. лв. Независимо, че Дружеството е със силно ограничена основна
дейност, поради спирането на производството на електроенергия, Ръководството е уверено, че
ще възстанови дейността, чрез реализация на нови проекти и начинания в бъдеще, както и чрез
допълнително финансиране при нужда. За целта са стартирани процеси по проучване и
разработване на решения за възобновяване на дейността и стабилизиране на Дружеството, като
към момента се проучват различни възможности, които все още не са оценени изцяло, поради
което все още не са предприети конкретни действия по реализацията им. Оценката не отчита
настъпилите и последващите събития, възникнали в резултат на пандемията от коронавирус
COVID 19 (т. 27), както и започналия военен конфликт между Русия и Украйна, доколкото към
момента това е практически невъзможно, поради динамичната и непредвидима ситуация.
Въпреки това, Ръководството е на мнение, че съществува възможност тези събития да повлияят
върху плановете и намеренията, както и върху дружеството, съответно те да бъдат засегнати по
някакъв начин.
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ВИДАХИМ АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за годината, приключваща на 31 декември 2021 г.
3. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
3.1. База за изготвяне на финансовите отчети
Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в съответствие с Международните стандарти
за финансови отчети (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз. Те включват
Международните счетоводни стандарти (International Accounting Standards (IAS)),
Международните стандарти за финансови отчети (International Financial Reporting Standards
(IFRS) и тълкуванията за тяхното прилагане (SIC – IFRIC interpretations).
Международните стандарти за финансови отчети включват и последващите изменения и
допълнения на тези стандарти и тълкуванията за тяхното прилагане, както и бъдещите
стандарти и тълкуванията за тяхното прилагане, изготвени от Съвета по международни
счетоводни стандарти (International Accounting Standards Board (IASB)).
Счетоводната политика на ВИДАХИМ АД е разработена в съответствие със Закона за
счетоводството и Международните стандарти за финансови отчети.
Дружеството прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, разработени
и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които имат ефект върху
финансовия отчет на Дружеството и са задължителни за прилагане от годишния период,
започващ на 1 януари 2021 г.:
МСФО 9 Финансови инструменти, МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, МСФО 4
Застрахователни договори, МСФО 16 Лизинг (в сила за годишни периоди, започващи на или
след 01 януари 2021)
Проектът е Втора фаза на промените свързани с преодоляване на последиците от реформата на
базовите лихвени проценти върху финансовото отчитане.
МСФО 4 Застрахователни договори в сила за годишни периоди, започващи на или след 01
януари 2021)
Целта на измененията е да се предоставят допълнителни възможности за временни
освобождавания от някои други МСФО.
МСФО 16 Лизинг (в сила за годишни периоди, започващи на или след 01 януари 2021, приети в
ЕС август 2021)
С промените се удължава с една година действието на приетата практически целесъобразна
мярка, улесняваща отчитането от страна на лизингополучателите на отстъпки по наеми, които са
в породени като пряко следствие от пандемията от Covid-19 и които отговарят на определени
условия.
Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се прилагат от
по-ранна дата от Дружеството
Към датата на одобрението на този финансов отчет някои нови стандарти, изменения и
разяснения към съществуващи вече стандарти са публикувани, но не са влезли в сила и не са
били приложени от по-ранна дата от Дружеството.
МСФО 3 Бизнес комбинации (в сила за годишни периоди, започващи на или след 01 януари
2022)
Измененията имат за цел да актуализира и адаптира МСФО 3 към новата Концептуална рамка
към МСФО, съответно препратките към нея, съдържащи се в стандарта.
МСС 16 Имоти, машини и съоръжения (в сила за годишни периоди, започващи на или след 01
януари 2022)
Измененията подобряват прозрачността и последователността, чрез изясняване на изисквания
относно реализираните приходи от активи, които са в процес на придобиване и/или подготовка
Годишен финансов отчет към 31 декември 2021 година
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ВИДАХИМ АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за годината, приключваща на 31 декември 2021 г.
за предвиденото им използване. Реализираните приходи и свързаните с това разходи следва да
се признават текущо в печалбата или загубата.
МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи (в сила за годишни периоди, започващи
на или след 01 януари 2022)
Целта на проекта е да изясни, че за целите на определянето и оценката на даден договор като
обременяващ следва да се включат, както преките разходи за изпълнение на договора, така и
допълнителни други разходи, които са пряко свързани с изпълнението.
Годишни подобрения 2018 – 2020: (в сила за годишни периоди, започващи на или след 01
януари 2022)
МСФО 1 Прилагане за първи път на международните стандарти за финансово отчитане
Целта на проекта е да се разшири освобождаването от някои изисквания при различни дати на
първоначално прилагане между предприятие майка и дъщерно дружество, с което да се
оптимизират разходите в тази връзка.
МСФО 9 Финансови инструменти
Целта на проекта е да се предоставят допълнителни насоки при определянето на условията по
нов или модифициран финансов пасив са съществено различни от първоначалните по
финансовия инструмент.
МСФО 16 Лизинг
С измененията се премахва илюстративен пример № 13 към стандарта, доколкото е достигнато
до заключението, че е възможно да доведе до объркване, поради недостатъчно доброто
обяснение относно стимулите по договори за лизинг.
МСС 41 Земеделие
Целта на подобренията е да се синхронизират изискванията в стандарта за оценка по
справедлива стойност с тези на други МСФО.
МСФО 17 Застрахователни договори, вкл. подобрения от юни 2020 (в сила за годишни
периоди, започващи на или след 01 януари 2023)
Целта на проекта да се създаде единен стандарт, включващ всички принципите, така че той да е
приложим към всички застрахователни и презастрахователни договори, с което да се подобри
съпоставимостта между компаниите, юрисдикциите и пазарите.
Годишни подобрения и стандарти, които са в сила за следващи периоди и все още не са
приети от ЕС към края на периода:
МСС 1 Представяне на финансови отчети (в сила за годишни периоди, започващи на или след
01 януари 2023)
С промените се поясняват изискванията относно класификацията на нетекущите задължения и
правата за разсрочване, с които трябва да разполага предприятието към края на периода,
съответно, че те не зависят от желанията и вижданията на ръководството, както и влиянието
върху класификацията на условията по договорите или намеренията за погасяване с
инструменти на собствения капитал.
МСС 1 Представяне на финансови отчети (в сила за годишни периоди, започващи на или след
01 януари 2023)
С промените се въвеждат изисквания предприятията да оповестяват съществената информация,
свързана със счетоводната им политика, вместо значимите счетоводни политики.
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МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки (в
сила за годишни периоди, започващи на или след 01 януари 2023)
Измененията касаят определението на счетоводни приблизителни оценки, като са направените и
други промени в стандарта, чрез които да се улеснят предприятията при разграничаването
между промени в приблизителните оценки и промени в счетоводната политика.
МСС 12 Данъци върху дохода (в сила за годишни периоди, започващи на или след 01 януари
2023)
С проекта се стеснява обхватът на изключенията за признаване на отсрочени данъци, така че той
да не се прилага за сделки, при чието първоначално признаване възникват равни облагаеми и
приспадащи се временни разлики.
МСФО 17 Застрахователни договори (в сила за годишни периоди, започващи на или след 01
януари 2023)
С промените се въвеждат условия за преход относно представянето на сравнителна информация
при първоначалното прилагане на МСФО 17, така че да се избегнат временни несъответствия във
финансовите активи и задълженията по застрахователни договори, съответно да се подобри
полезността на сравнителната информация.
3.2. Отчетна валута
Съгласно изискванията на българското законодателство счетоводните регистри са изготвени в
лева.
Данните във финансовите отчети са в хиляди лева.
Към 31.12.2021 г. фиксингът на някои валути към българския лев е както следва:
Валута
1 ЕUR

31.12.2021 г.
1.95583 лева

Сделките в чуждестранна валута се отчитат при първоначалното им признаване в отчетната
валута на Дружеството по официалния обменен курс за деня на сделката, (обявения фиксинг на
Българска народна банка). Приходите и разходите от курсови разлики, които възникват при
уреждането на тези сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута в
края на периода, са отразени в Отчета за всеобхватния доход.
Отделните елементи на Финансовия отчет на Дружеството са изготвени в хиляди български лева
(х.лв.). Това е функционалната валута и валутата на представяне на Дружеството.
3.3. Сравнителна информация
Текущ отчетен период от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. Предходен отчетен период от 01.01.2020 г.
до 31.12.2020 г. Дружеството представя сравнителна информация за една предходна финансова
година.
3.4. Консолидиран финансов отчет
Дружеството притежава едно дъщерно предприятие към 31.12.2021 г. (т. 6), което все още не
започнало дейностите, за които е учредено. Поради това Дружеството не изготвяло
консолидирани финансови отчети до момента, доколкото те не биха се различавали от
индивидуалните финансови отчети. Обстоятелствата, възникнали в резултат на започналата
пандемия от коронавирус оказаха влияние на плановете и намеренията, но Ръководството счита,
че дейността на дъщерното предприятие ще започне през 2022 г., съответно дружеството ще
започне за представя консолидирани финансови отчети.
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3.5. Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Имотите, машините, съоръженията и оборудването на дружеството включват машини,
компютърно оборудване, транспортни средства и офис оборудване, които имат полезен срок на
експлоатация повече от една година и стойност над 700 лв.
В състава на имотите, машините и оборудването се представят активи с право на ползване по
лизингови договори (т. 3.23).
Първоначално имотите, машините, съоръженията и оборудването се оценяват по себестойност.
Себестойността включва покупната цена, включително митата и невъзстановимите данъци
върху покупката, както и всички преки разходи за привеждане на актива в работно състояние за
предвидената му употреба. Активите с право на ползване се оценяват първоначално в
съответствие с МСФО 16 (т. 3.23).
Балансовата стойност на актива се коригира с последващите разходи, когато е вероятно
предприятието да има икономическа изгода над първоначално оценената стандартна
ефективност на съществуващия актив.
След първоначалното признаване активите се оценяват по себестойностния подход, като
себестойността им се намалява с всички натрупани амортизации, както и натрупаните загуби от
обезценка, включително за активите с право на ползване – всички преоценки на пасива по
лизинга.
Отписването на имотите, машините, съоръженията и оборудването се осъществява при тяхната
продажба или когато активът окончателно бъде изваден от употреба, в резултат на което не се
очакват никакви други икономически изгоди от него. Печалбите или загубите, получени при
бракуването или изваждането на актива от употреба, се определят като разлика между
приблизително изчислените нетни постъпления от продажбата и балансовата сума на актива и
се признават за приход или разход в отчета за всеобхватния доход.
Амортизируемата стойност на активите се разпределя системно през целия им полезен живот,
като се прилага линейният метод. За активите с право на ползване очакваният срок на
използване не надвишава срока на лизинговия договор. Начислената амортизация се
признава за разход и с нея се намалява балансовата стойност на актива, като се използват
следните годишни амортизационни норми:
Сгради основна конструкция
Сгради сглобяема конструкция
Подобрения на терени
Строителни машини и оборудване
Транспортни средства
Стопански инвентар
Активи с право на ползване

4%
10%
10% - 20%
20% - 33%
10% - 25%
14% - 17%
За срока на лизинга

Начисляването на разходи за амортизация за счетоводни цели започва от момента, в който
амортизируемият актив е на мястото и в състоянието, необходими за неговата експлоатация.
Начисляването на разходи за амортизация за данъчни цели започва от началото на месеца, в
който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация.

Годишен финансов отчет към 31 декември 2021 година

10

ВИДАХИМ АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за годината, приключваща на 31 декември 2021 г.
Когато остатъчната стойност на амортизируемия актив е незначителна по размер или като
процент спрямо отчетната му стойност, тя може да се пренебрегне. Амортизируемата стойност на
актива в тези случаи е равна на отчетната му стойност.
Остатъчната стойност и амортизационната норма на активите се преразглеждат, и ако е
необходимо, се правят съответни корекции към всяка дата на изготвяне на финансовия отчет.
Печалбите и загубите от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване се определят
като се сравнят приходите от продажбата с балансовата стойност, представят се нетно на лицето
на финансовия отчет, в състава на другите доходи.
3.6. Нематериални активи
Нематериалните активи представляват програмни продукти и права.
Нематериалните активи се отчитат по себестойност (цена на придобиване), която включва
покупната цена и всички преки разходи.
Нематериалните активи са представени в баланса по цена на придобиване, намалена с
натрупаната амортизация.
Отписването на дълготрайни нематериални активи се осъществява при тяхната продажба или
когато активът окончателно бъде изваден от употреба, в резултат на което не се очакват
никакви други икономически изгоди от него.
Нематериалните активи се амортизират по линейния метод през техния полезен срок на
експлоатация при прилагане на амортизационна норма, както следва:
Нематериални дълготрайни активи
10% - 20%
Начисляването на разходи за амортизация за счетоводни цели започва от момента, в който
амортизируемият актив е на мястото и в състоянието, необходими за неговата експлоатация.
3.7. Инвестиции в дъщерни предприятия
Дъщерни предприятия са всички предприятия, които се намират под контрола на Дружеството.
Контролът на Дружеството върху тях се изразява във възможността му да ръководи и определя
финансовата и оперативната им политика, така че да се извличат изгоди в резултат на тяхната
дейността.
В индивидуалния финансов отчет на Дружеството, инвестициите в дъщерни предприятия са
представени по цена на придобиване (себестойност), намалена със загубите от обезценки. При
установяване на условия за обезценка, същата се признава в отчета за всеобхватния доход.
Придобиванията и продажбите /освобождаването/ на инвестиции в дъщерни дружества се
отчитат по „датата на сключване“ на сделката.
Дружеството признава дивидент от дъщерно предприятие в печалбата или загубата в своите
индивидуални финансови отчети, когато бъде установено правото му да получи дивидента.
Получени разпределения, надвишаващи тези печалби, се разглеждат като възстановяване на
инвестицията и се признават като намаление на цената на придобиване /себестойността/ на
инвестицията.
Инвестициите се отписват, когато се прехвърлят правата, които произтичат от тях на други лица
при настъпването на правните основания за това и по този начин се загубва контролът върху
стопанските изгоди от инвестициите. Нетният доход от освобождаването, представляващ
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разликата между постъпленията, ако има такива, и себестойността на инвестициите, се
представя в статии Финансови приходи или съответно Финансови разходи в Отчета за
всеобхватния доход.
В случай, че дружеството запази участие в дадено предприятие, което следва да бъде признато,
то се класифицира като асоциирано или в съответствие с МСФО 9, съобразно обстоятелствата.
Балансовата стойност към датата на загуба на контрол се приема, съответно, за цена на
придобиване при първоначалната оценка на инвестицията в асоциирано предприятие или се
коригира до справедливата стойност, ако се налага, при признаването на неконтролиращото
участие.
3.8. Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия
Асоциирани са тези предприятия, върху които Дружеството е в състояние да оказва значително
влияние, но които не са нито дъщерни предприятия, нито съвместни предприятия.
В индивидуалния финансов отчет на Дружеството, инвестициите в асоциирани предприятия са
представени по цена на придобиване (себестойност), намалена със загубите от обезценки.
Съвместно предприятие е договорно споразумение, по силата на което Дружеството и други
независими страни се заемат със стопанска дейност, която подлежи на съвместен контрол и
страните притежаващи съвместен контрол върху предприятието имат право на нетните активи
на предприятието.
В индивидуалния финансов отчет на Дружеството, инвестициите в съвместни предприятия са
представени по цена на придобиване (себестойност), намалена със загубите от обезценки.
Дружеството признава дивидент от асоциирано или съвместно предприятие в печалбата или
загубата в своите индивидуални финансови отчети, когато бъде установено правото му за
получаване на въпросния.
Инвестициите се отписват, когато се загуби значителното влияние или съвместният контрол,
съответно върху асоциираните или смесените предприятия. Доходите от освобождаването,
включващи нетния резултат между полученото възнаграждение от него, ако има такова, и
стойността на инвестицията, се представя в статия Финансовите приходи/разходи в Отчета за
всеобхватния доход.
Инвестициите, които не са класифицирани като дъщерни, асоциирани или смесени предприятия
се отчитат по справедлива стойност класифицирани като финансови активи, оценявани по
справедлива стойност през друг всеобхватен доход, съгласно изискванията и изключенията в
МСФО 9, относно класификацията на капиталови инструменти.
Инвестиции, които са класифицирани в съответствие МСФО 5 като държани за продажба/или са
включени в група за изваждане от употреба, която е класифицирана като държана за продажба/
се отчитат в съответствие с този МСФО.
3.9. Обезценка на активи
Балансовата стойност на активите на Дружеството (дълготрайни материални и нематериални
активи, инвестиции в дъщерни, асоциирани и смесеми предприятия) се преразглежда към датата
на изготвяне на баланса с цел да се определи дали има индикации, че стойността на даден актив
е обезценена.
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.
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За целите на определяне на обезценката, активите на Дружеството са групирани на най-малката
разграничима група активи, за които могат да бъдат разграничени парични потоци – единица
генерираща парични потоци.
3.10. Материални запаси
Материалните запаси се представят по по-ниската от цена на придобиване и нетната
реализируема стойност. Нетната реализируема стойност представлява предполагаемата
продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с приблизително оценените
разходи по завършване на производствения цикъл и тези, които са необходими за осъществяване
на продажбата.
Загуба от обезценка се признава винаги в случай, че балансовата стойност на даден материален
запас превишава неговата възстановима стойност. Загубите от обезценка се признават в Отчета
за всеобхватния доход. Разходът при потребление/отписване се определя по метода
„среднопретеглена” стойност.
3.11. Активи държани за продажба
Като активи държани за продажба съгласно МСФО 5 се класифицират нетекущи активи, чиято
балансова стойност ще бъде възстановена по-скоро чрез сделка за продажба отколкото чрез
продължаваща употреба.
Активите държани за продажба се оценяват по по-ниската от балансовата им стойност и
справедливата им стойност намалена с разходите за продажбата.
Загуба от обезценка се признава при всяко първоначално или последващо намаление на
стойността на активи държани за продажба.
Печалба от последващо увеличение на справедливи стойности, намалени с разходите за
продажба на активи държани за продажба се признава до размера на обезценката на съответния
актив начислена преди това, съгласно МСС 36 и МСФО 5.
3.12. Финансови активи
Финансов актив е всеки договор, който поражда финансов актив за Дружеството и финансов
пасив, или инструмент на собствения капитал за друго предприятие.
Финансов актив е всеки актив, който е представлява: парични средства, капиталов инструмент
на друго предприятие, договорно право да се получат или разменят при потенциално
благоприятни условия парични средства или финансови инструменти с друго предприятие,
както и договор, който ще бъде уреден с инструменти на собствения капитал на Дружеството и е
недериватив, при който то може или ще получи променлив брой от своите капиталови
инструменти, или дериватив, който може или ще бъде уреден, чрез размяна на фиксирана сума
парични средства или друг финансов активи, срещу фиксиран брой собствени капиталови
инструменти.
3.12.1. Признаване и класификация на финансовите активи
Дружеството признава финансов актив в своите финансови отчети, когато стане страна по
договорните условия на финансовия инструмент.
Дружеството класифицира финансовите активи, съобразно последващото им оценяване в
категории: „финансови активи, оценявани по амортизирана стойност“, „финансови активи,
оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход“, или „финансови активи,
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оценявани по справедлива стойност пред печалба или загуба“, както това е уместно, съгласно
договорните условия по инструментите и установените бизнес модели в Дружеството, в
съответствие с МСФО 9. Класификацията е в зависимост от същността и предназначението на
финансовите активи към датата на тяхното придобиване.
При обичайните покупки и продажби, финансовите инструменти се признават и отписват на база
„дата на сделката“. Дружеството прилага метода последователно по отношение на всички сделки
с финансови активи по всяка категория, като за целта са определени две допълнителни
категории: „финансови активи, определени като оценявани по справедлива стойност през
печалбата или загубата“, отделно от тези, за които задължително се прилага този подход, както и
„инвестиции в капиталови инструменти, оценявани по справедлива стойност през друг
всеобхватен доход, отчетени чрез право на избор“, отделно от тези, които задължително се
оценяват по този модел.
3.12.2. Първоначално оценяване
Първоначално всички финансови активи, с изключение на търговските вземания, се оценяват по
тяхната справедлива стойност, плюс преките разходи по транзакцията, в случай, че не се отчитат
по справедлива стойност в печалбата и загубата, когато се признават първоначално нето от
разходите по сделката. Търговските вземания, които не съдържат съществен компонент на
финансиране и за които Дружеството прилага практически целесъобразната мярка по МСФО 15 в
това отношение, се оценяват първоначално по съответната цената на сделката, в съответствие с
МСФО 15. За всички други финансови активи, придобити при пазарни условия, Дружеството
също приема за най-добро доказателство относно справедливата им стойност, при първоначално
признаване, съответната цена на сделката. При разлика между двете стойности, инструментите с
котирани цени или релевантни наблюдаеми данни се отчитат по справедлива стойност, като
разликата до цената на сделката се признава в печалба или загуба, а във всички останали по
справедлива стойност, коригирана, за да се разсрочи разликата, която се признава до степента на
промяна в даден фактор, който биха взели предвид участниците в пазара.
3.12.3. Последващо оценяване и представяне
За целите на последващото оценяване и представяне финансовите активи се класифицират в
една от следните три категории: „финансови активи, оценявани по амортизирана стойност“,
„финансови активи, оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход“, или
„финансови активи, оценявани по справедлива стойност пред печалба или загуба“.
3.12.3.1. Финансови активи по амортизирана стойност
Дружеството оценява финансовите си активи по амортизирана стойност, когато те се държат в
рамките на бизнес модел, чиято основната цел е да се събират договорните парични потоци,
които включват плащания единствено на главница и лихва.
Тези финансови активи включват: парични средства и парични еквиваленти, търговски
вземания, вземания по предоставени заеми, търговски вземания и други вземания, при които
дружеството е станало страна по договор или споразумение и които следва да бъдат уредени в
нетно парични средства.
Последващото оценяване се извършва, по метода на „ефективната лихва“, чрез който приходите
от лихви се изчисляват, като ефективният лихвен процент се прилага към брутната балансова
стойност на инструментите. За закупени или създадени активи, с първоначална кредитна
обезценка и такива с призната впоследствие кредитна обезценка, се прилага, съответно,
коригирания за кредитни загуби ефективен лихвен процент и ефективния лихвен процент, но по
амортизираната стойност на актива.
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За просрочените търговски и други вземания до 3 месеца лихви не се начисляват. Финансовите
активи в тази категория се подлагат на преглед за обезценка към датата на всеки финансов отчет
на Дружеството, като промените се отразяват в печалбата или загубата.
3.12.3.2. Финансови активи отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен
доход
Дружеството оценява финансовите си активи по справедлива стойност през друг всеобхватен
доход, когато те се държат в рамките на бизнес модел, чиято цел е както събиране на
договорните парични потоци, състоящи се единствено от плащания на главници и лихви, така и
продажба на тези финансови активи.
Дружеството прилага изключенията в МССФО 9 по отношение на капиталови инструменти, които
не са държани за търгуване, но които иначе биха били оценявани по справедлива стойност през
печалбата или загубата, като за конкретни инвестиции в такива инструменти прави неотменим
избор, при признаването им, да бъдат от отчитани по справедлива стойност през друг
всеобхватен доход. Такива финансови активи се представят в пояснителните приложения към
финансовия отчет отделно от другите инструменти, които задължително се оценяват по този
модел.
Финансовите активи в тази категория включват: капиталови инструменти, представляващи
малцинствени дялове, които не са държани за търгуване и за които Дружеството е направило
неотменим избор при тяхното признаване да се отчитат последващо по справедлива стойност,
през друг всеобхватен доход. Тази категория е с най-съществен дял за финансовите инструменти
на Дружеството и за него като цяло.
Последващото оценяване на тази категория инструменти се извършва по справедлива стойност,
като промените се признават в друг всеобхватен доход. Справедливите стойности се определят
въз основа на котирани цени на активен пазар, а когато няма такъв на база техники за оценяване,
обикновено анализ на дисконтираните парични потоци. При липса на котирани цени относно
капиталови инструменти, класифицирани за отчитане по справедлива стойност през друг
всеобхватен доход, за определяне на справедливата им стойност се ползва цената на
придобиване, когато това е уместно съгласно МСФО 9, обикновено – липсва актуална
информация и/или са налице широк обхват възможни оценки, при определени обстоятелства.
Финансовите активи в тази категория, държани с цел, както събиране на договорните парични
потоци, включващи единствено плащания на главници и лихви, така и продажба им, подлежат на
преглед за обезценка към всеки финансов отчет на Дружеството. Разликите се признават в
печалба или загуба, като корективът за обезценка се представя в друг всеобхватен доход, без да
се намалява стойността на активите в Отчета за финансовото състояние.
3.12.3.3. Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата
Дружеството оценява всички останали финансови активи, различни от тези, които са определени
като оценявани по амортизирана стойност или по справедлива стойност през друг всеобхватен
доход, по справедлива стойност през печалбата и загубата.
В случай, че по този начин се елиминирала или намалява значително несъответствието в
оценяването или признаването на даден финансов актив, което би произтекло от признаване на
резултати и промени въз основа на различни бази, Дружеството може да приложи изключенията,
съгласно МСФО 9 и при първоначално признаване да неотменимо да определи финансов актив,
като оценяван по справедлива стойност през печалбата и загуба, вкл. договори за доставка на
нефинансова позиция. Такива финансови активи се представят в пояснителните приложения
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към финансовия отчет отделно от другите инструменти, за които задължително се прилага този
подход на оценяване.
Финансовите активи в тази категория се представят по справедлива стойност в Отчета за
финансовото състояние, като промените се промените се признават в печалба или загуба.
3.12.3.4. Състав на финансовите активи
Финансовите активи на дружеството към края на отчетния период включват:
- парични средства и предоставени заеми, търговски и други вземания, определени като
„финансови активи, отчитани по амортизирана стойност“;
3.12.4. Обезценка на финансови инструменти
Новите изисквания за обезценка съгласно МСФО 9, използват повече информация, ориентирана
към бъдещето, за да признаят очакваните кредитни загуби – моделът за „очакваните кредитни
загуби“, който замества „модела на понесените загуби“, представен в МСС 39.
Инструментите, които попадат в обхвата на новите изисквания, включват заеми и други дългови
финансови активи, оценявани по амортизирана стойност, търговски вземания, активи по
договори, признати и оценявани съгласно МСФО 15, както и кредитни ангажименти и някои
договори за финансова гаранция (при емитента), които не се отчитат по справедлива стойност
през печалбата или загубата.
Признаването на кредитни загуби вече не зависи от настъпването на събитие с кредитна загуба.
Вместо това Дружеството разглежда по-широк спектър от информация при оценката на
кредитния риск и оценяването на очакваните кредитни загуби, включително минали събития,
текущи условия, разумни и поддържащи прогнози, които влияят върху очакваната събираемост
на бъдещите парични потоци на инструмента.
При прилагането на тази подход, насочен към бъдещето, се прави разграничение между:




финансови инструменти, чието кредитното качество не се е влошило значително спрямо
момента на първоначалното признаване или имат нисък кредитен риск (Фаза 1) и
финансови инструменти, чието кредитното качество се е влошило значително спрямо
момента на първоначалното признаване или на които кредитния риск не е нисък (Фаза 2)
„Фаза 3“ обхваща финансови активи, които имат обективни доказателства за обезценка
към отчетната дата.

12-месечни очаквани кредитни загуби се признават за първата категория, докато очакваните
загуби за целия срок на финансовите инструменти се признават за втората категория.
Очакваните кредитни загуби се определят като разликата между всички договорни парични
потоци, които се дължат на Дружеството и паричните потоци, които тя действително очаква да
получи („паричен недостиг“). Тази разлика е дисконтирана по първоначалния ефективен лихвен
процент (или с коригирания спрямо кредита ефективен лихвен процент).
Изчисляването на очакваните кредитни загуби се определя на базата на вероятностно
претеглената приблизителна оценка на кредитните загуби през очаквания срок на финансовите
инструменти.
Дружеството използва опростен подход при отчитането на търговските и други вземания, както
и на активите по договор, и вземанията по оперативен лизинг, и признава загуба от обезценка
като очаквани кредитни загуби за целия срок на инструментите. Те представляват очакваният
недостиг в договорните парични потоци, като се има предвид възможността за неизпълнение
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във всеки момент от срока на финансовия инструмент. Дружеството използва своя натрупан
опит, външни показатели и информация в дългосрочен план, за да изчисли очакваните кредитни
загуби, чрез формиране на срочна структура на вземанията.
3.12.5. Отписване, печалби и загуби
Финансовите активи се отписват, когато правата за получаване на парични потоци са изтекли
или когато са били прехвърлени, като Дружеството е прехвърлило в значителна степен всички
ползи и рискове, свързани със собствеността, за което се прави оценка.
Когато Дружеството запази правата за получаване на паричните потоци от финансовия актив, но
поеме задължение за плащане на паричните потоци без съществено закъснение към крайни
получатели, финансовият актив се отписва, при условие, че Дружеството няма задължение да
плати на крайните получатели, без да са събрани еквивалентните суми и не може да се
разпорежда с първоначалния актив, освен като обезпечение в тяхна полза по това задължение.
Когато Дружеството нито прехвърли, нито запази по същество всички рискове и ползи от
собствеността върху финансов актив, преценява дали е запазен контролът върху него. В случай,
че контролът не е запазен, активът се отписва и се признават всякакви права и задължения,
които са създадени или запазени при прехвърлянето, ако контролът е запазен, финансовият
актив се признава до степента на продължаващото участие.
Резултатът от отписването на финансов актив, представляващ разликата между полученото
възнаграждение и балансовата му стойност към датата на отписване, се признава нетно в
печалбата или загубата в статия Финансови приходи/разходи в Отчета за всеобхватния доход.
При отписване на финансови активи, оценявани по справедлива стойност, през друг всеобхватен
доход, за които задължително се прилага този модел, кумулативните печалби или загуби по тях,
признати преди това в друг всеобхватен доход, се прекласифицират в печалбата или загубата.
При отписване на активи, които са определени като оценявани по справедлива стойност през
друг всеобхватен доход, кумулативни печалби и загуби по тях се прехвърлят в неразпределената
печалба, в рамките на собствения капитал.
Дружеството признава дивидент от по финансовите активи в печалбата или загубата в своите
финансови отчети, когато бъде установено правото му да получи дивидента, има вероятност да
получи изгоди, свързани с дивидента, а размерът му може да бъде надеждно оценен.
3.13. Парични средства
Паричните средства и еквиваленти включват касовите наличности, разплащателните сметки и
краткосрочните депозити в банки, чиито оригинален матуритет е до 3 месеца.
За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци:
 паричните постъпления и плащания от и към контрагенти се представят брутно, с
включен ДДС (20%);
 лихвите по предоставени свободни парични средства под формата на краткосрочни
депозити с инвестиционна цел се третират като инвестиционна дейност.
 краткосрочно блокираните парични средства се третират като парични средства и
еквиваленти.
Паричните средства в лева са оценени по номинална стойност, а паричните средства в
чуждестранна валута – по заключителния курс на Българска народна банка към 31.12.2021
година.
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Дружеството изчислява и признава загуби за очаквани кредитни загуби и кредитни обезценки по
банкови депозити и разплащателни сметки, в съответствие с приетите политика и модели за
обезценка на финансови инструменти.
3.14. Капитал и резерви
Основният капитал на Дружеството е разпределен в 2 892 074 (два милиона осемстотин
деветдесет и две хиляди седемдесет и четири) броя безналични поименни акции с номинал 1
(един) лев всяка и е изцяло внесен.
Финансовият резултат включва текущия за периода финансов резултат и акумулираните
печалби и загуби определени в Отчета за всеобхватния доход.
3.15.

Доход на акция

Основният доход на акция се изчислява като се раздели нетната печалба или загуба за периода,
на средно-претегления брой на държаните обикновени акции за периода.
Средно-претегленият брой акции представлява броят на държаните обикновени акции в
началото на периода, коригиран с броя на обратно изкупените обикновени акции и на
новоиздадените такива през периода, умножен по средно-времевия фактор.
Доходи на акции с намалена стойност не се изчисляват, тъй като няма издадени потенциални
акции с намалена стойност.
Дружеството представя доход на акция в своите самостоятелни финансови отчети.
3.16. Финансови пасиви
Финансов пасив е всеки договор, който поражда финансов пасив за Дружеството и финансов
актив за друго предприятие.
Финансов пасив е всеки пасив, които представлява: договорно право да се предоставят или
разменят при потенциално неблагоприятни условия парични средства или финансови
инструменти с друго предприятие, както и договор, който ще бъде уреден с инструменти на
собствения капитал на издателя и е недериватив, при който Дружеството може или ще получи
променлив брой от капиталовите инструменти на предприятието, или дериватив, който може
или ще бъде уреден, по начин, различен от размяна на фиксирана сума парични средства или
друг финансов активи, срещу фиксиран брой капиталови инструменти на предприятието.
3.16.1. Признаване и класификация
Дружеството признава финансов пасив в своите финансови отчети, когато стане страна по
договорните условия на финансовия инструмент.
Дружеството класифицира финансовите пасиви, съобразно последващото им оценяване в
следните категории: „финансови пасиви, оценявани впоследствие по амортизирана стойност“,
„договори за финансова гаранция“, „финансови пасиви, оценявани по справедлива стойност през
печалба или загубата“, „пасиви, в резултат на отписване на финансов актив, което не отговаря на
условията или при подхода на продължаващо участие“ и „ангажименти за отпускане кредит с
лихвен процент под пазарния“.
3.16.2. Първоначално оценяване
Първоначално всички финансови пасиви се оценяват по тяхната справедлива стойност, нетно от
преките разходи по транзакцията, в случай, че не се отчитат по справедлива стойност в
печалбата и загубата, когато се признават първоначално по нея. За всички финансови пасиви,

Годишен финансов отчет към 31 декември 2021 година

18

ВИДАХИМ АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за годината, приключваща на 31 декември 2021 г.
придобити при пазарни условия, Дружеството приема за най-добро доказателство относно
справедливата им стойност, при първоначално признаване, съответната цена на сделката. При
разлика между двете стойности, инструментите с котирани цени или релевантни наблюдаеми
данни се отчитат по справедлива стойност, като разликата до цената на сделката се признава в
печалба или загуба, а във всички останали по справедлива стойност, коригирана, за да се
разсрочи разликата, която се признава до степента на промяна в даден фактор, който биха взели
предвид участниците в пазара.
3.16.3. Последващо оценяване
За целите на последващото оценяване и представяне финансовите пасиви се класифицират в
една от следните пет категории: „финансови пасиви, оценявани впоследствие по амортизирана
стойност“, „договори за финансова гаранция“, „финансови пасиви, оценявани по справедлива
стойност през печалба или загубата“, „пасиви, в резултат на отписване на финансов актив, което
не отговаря на условията или при подхода на продължаващо участие“ и „ангажименти за
отпускане кредит с лихвен процент под пазарния“.
3.16.3.1. Финансови пасиви по амортизирана стойност
Дружеството оценява финансовите пасиви по амортизирана стойност, когато те не попадат
задължително в обхвата на някоя от другите категории, в съответствие с МСФО 9, както и когато
Дружеството не прилага изключението, с което неотменимо да определи финансов пасив при
първоначално признаване като оценяван по справедлива стойност през печалбата и загубата,
при определените за това условия, съгласно МСФО 9.
Категория „финансови пасиви, отчитани по амортизируема стойност“ включва получени заеми,
търговски задължения и други задължения, при които дружеството е станало страна по договор
или споразумение и които следва да бъдат уредени в нетно парични средства. Тази категория е с
най-съществен дял за финансовите инструменти на Дружеството и за него като цяло.
Последващото оценяване се извършва, по метода на „ефективната лихва“. Амортизираната
стойност се изчислява като се вземат под внимание каквито и да било отбиви или премии при
придобиването, както и такси или разходи, които представляват неразделна част от ефективния
лихвен процент.
3.16.3.2. Договори за финансова гаранция
Дружеството оценява финансовите пасиви като договори за финансова гаранция, когато те
отговарят на условията за това, а именно: когато Дружеството е поело задължение да извършва
плащания по даден финансов инструмент единствено в случай на неизпълнение от страна на
длъжника в съответствие с условията по гарантирания инструмент.
Категория „договори за финансова гаранция“ включва: подписани гаранционни споразумения с
банки по кредити, отпуснати на свързани лица, авалирани записи на заповед
Последващо, договорите за финансова гаранция се оценяват по по-високата от стойността на
коректива за загуби, определена аналогично на финансов актив, отчитан по амортизирана
стойност, в съответствие с раздел 3.12.4 Обезценка на финансови инструменти или
първоначално признатата стойност намалена, когато е уместно, с кумулативната стойност на
приходите, признати в съответствие с МСФО 15.
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3.16.3.3. Финансови пасиви, оценявани по справедлива стойност, през печалбата или
загубата
Финансовите пасиви по справедлива стойност в печалбата или загубата включват финансови
пасиви, държани за търговия, и финансови пасиви, определени при първоначалното признаване
като такива по справедлива стойност в печалбата или загубата. Финансовите пасиви се
класифицират като държани за търговия, ако са придобити с цел повторна покупка в близко
бъдеще. Финансови пасиви, определени при първоначално признаване като такива по
справедлива стойност в печалбата или загубата, се определят като такива към датата на
първоначално признаване, само ако са изпълнени критериите на МСФО 9.
3.16.3.4. Пасиви, в резултат на отписване на финансов актив, което не отговаря на
условията или при подхода на продължаващо участие
Дружеството отчита финансови пасиви в тази категория, когато дадено прехвърляне на
финансов актив не води до отписване, или когато нито прехвърля, нито запазва по същество
всички рискове и изгоди от собствеността и е приложен подходът за продължаващо участие.
Дружеството оценява финансовите пасиви в тази категория по стойността на полученото
възнаграждение, когато финансовият актив не е отписан и по амортизираната, или справедлива
стойност на правата и задълженията, спрямо това как се оценява финансовият актив с
продължаващо участие, когато този подход е приложен.
3.16.3.5. Ангажименти за отпускане на кредити с лихвен процент под пазарния
Дружеството оценява финансовите пасиви като ангажименти за отпускане кредит с лихвен
процент под пазарния, когато те отговарят на условията за това – то да е поело ангажимент за
такъв инструмент.
Последващо, ангажименти за отпускане кредит с лихвен процент под пазарния се оценяват по повисоката от стойността на коректива за загуби, определена аналогично на финансов актив,
отчитан по амортизирана стойност, в съответствие с раздел 3.12.4. Обезценка на финансови
инструменти или първоначално признатата стойност намалена, когато е уместно, с
кумулативната стойност на приходите, признати в съответствие с МСФО 15.
3.16.3.6. Състав на финансовите пасиви
Финансовите пасиви на дружеството към края на отчетния период включват:
- получени заеми, търговски и други задължения отчитани по амортизирана стойност; и
- договори за финансова гаранция издадени за свързани лица в полза на търговски банки.
3.16.4. Отписване, печалби и загуби
Финансов пасив се отписва, когато задължението бъде погасено, или прекратено, или изтече.
Когато съществуващ финансов пасив бъде заменен с друг от същия кредитодател при съвършено
различни условия, или условията на съществуващ пасив бъдат съществено променени, тази
размяна или модификация се третира като отписване на първоначалния пасив и признаване на
нов.
Разликата между балансовата стойност на финансов пасив, който е бил уреден или прехвърлен
на друго лице, и платеното възнаграждение, включително всякакви прехвърлени непарични
активи или поети пасиви, се признава в печалбата или загубата.
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3.17. Доходи на персонала
Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите се основават на
разпоредбите на Кодекса на труда и на разпоредбите на действащото осигурително
законодателство.
Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия
персонал за съответните фондове и рискове.
Осигурителните и пенсионни планове, прилагани от дружеството в качеството му на
работодател, се основават на българското законодателство и са планове с дефинирани вноски.
При тези планове работодателят плаща месечно определени вноски в държавните фондове,
както и в универсални и професионални пенсионни фондове.
Аналогични са и задълженията по отношение на здравното осигуряване. Към дружеството няма
създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен фонд.
3.17.1. Краткосрочни доходи
Краткосрочните доходи за персонала под формата на възнаграждения, бонуси и социални
доплащания и придобивки, изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който е
положен трудът за тях или са изпълнени условията за получаване, се признават като разход в
отчета за всеобхватния доход в съответния период, и като текущо задължение в размер на
недисконтираната им сума. Дължимите от дружеството вноски по социалното и здравно
осигуряване се признават също като текущ разход и задължение в недисконтиран размер, заедно
и в периода на начисление на съответните доходи, с които те са свързани.
Към датата на всеки финансов отчет дружеството прави оценка и признаване на сумата на
разходите по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като
резултат от неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се включват приблизителната
преценка за разходите за самите възнаграждения и разходите за вноски по задължителното
обществено и здравно осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми.
3.17.2. Дългосрочни доходи
Съгласно Кодекса на труда Дружеството е задължено да изплаща на персонала при настъпване на
пенсионна възраст обезщетение, което в зависимост от трудовия стаж в Дружеството може да
варира между 2 и 6 брутни месечни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото
правоотношение. По своите характеристики тези схеми представляват „планове с дефинирани
доходи“. Определянето на размера на тези задължения се извършва на базата на актюерска
оценка на сегашната им стойност към датата на финансовия отчет (виж и т. 3.25.5).
3.18. Данъци от печалбата
Данъчният разход (приход) включва текущите данъчни разходи (приходи) и отсрочените
данъчни разходи (приходи).
3.18.1. Текущи данъчни активи и текущи данъчни пасиви
Текущ данък е сумата на дължимите (възстановимите) данъци върху дохода във връзка с
данъчната печалба (загуба) за периода.
Данъците от печалбата за текущия и предходни данъчни периоди се признават като задължение
до размера, до който не са платени. Ако вече платените данъци от печалбата за текущия и
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предходни периоди надвишават дължимата сума за тези периоди, превишението се признава
като актив.
Икономията от данъци, свързана с данъчна загуба, която може да бъде пренесена за покриване
през следващи периоди, се признава като актив, с който ще се намалява текущия данък в
следващите периоди.
Признаването на текущите данъчни разходи се извършва чрез включването им в групата на
разходите за периода, с които се намалява счетоводната печалба или се увеличава счетоводната
загуба.
Текущите данъчни пасиви (активи) за текущия и предходни периоди се оценяват по сумата,
която се очаква да бъде платена (възстановена) на/от данъчните органи при прилагане на
данъчни ставки (и данъчни закони), действащи към датата на баланса.
За отчетния период данъчната ставка е в размер 10%.
3.18.2. Активи и пасиви по отсрочени данъци
Активи по отсрочени данъци са сумите на възстановимите данъци върху дохода за бъдещи
периоди по отношение на:

приспадаемите временни разлики;

преноса на нереализирани данъчни загуби;

преноса на неизползвани данъчни кредити.
Временните разлики са разликите между балансовата сума на един актив или пасив и неговата
данъчна основа. Временните разлики биват:

облагаеми временни разлики - временните разлики, в резултат на които ще възникнат
суми, с които ще се увеличи облагаемата печалба (загуба) в бъдещи периоди, когато
балансовата сума на актива или пасива бъде възстановена или погасена; или

приспадаеми временни разлики - временните разлики, в резултат на които ще възникнат
суми, с които да се намали данъчната печалба (загуба) за бъдещи периоди, когато
балансовата сума на актива или пасива бъде възстановена или погасена.
Когато данъчната загуба се използва за възстановяване на текущ данък за предходен период,
предприятието я признава като актив в момента на възникване, тъй като съществува вероятност
да възникнат ползи и тези ползи могат да бъдат надеждно оценени.
Отсрочените данъчни активи се признават за всички данъчни временни разлики, които
подлежат на приспадане до размера, за който е вероятно наличие на облагаема печалба, срещу
която могат да бъдат приспаднати. Актив по отсрочени данъци се признава за пренасяните
напред неизползвани данъчни загуби и кредити до степента, до която е вероятно да има бъдеща
облагаема печалба, срещу която могат да се оползотворят неползваните данъчни загуби и
кредити.
Към датата на всеки баланс предприятието преразглежда непризнатите активи по отсрочени
данъци. Предприятието признава непризнатите в предходния период активи по отсрочени
данъци до степента, до която се е появила вероятност да бъде реализирана достатъчна бъдеща
облагаема печалба, която да позволи оползотворяването на активите по отсрочени данъци.
Пасиви по отсрочени данъци са сумите на дължимите данъци върху дохода за бъдещи периоди
във връзка с облагаемите временни разлики.
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Пасив по отсрочени данъци се признава за всички облагаеми временни разлики, освен в
случаите, когато възниква в резултат на:

положителна репутация, за която амортизацията не е призната за данъчни цели;

първоначалното признаване на актива или пасива при сделка, която:

не представлява бизнескомбинация;

към момента на извършване на сделката не влияе нито върху счетоводната, нито върху
данъчната печалба (загуба).
Активите и пасивите по отсрочени данъци се оценяват по данъчните ставки, които се очаква да
бъдат в сила за периода, в който активът се реализира или пасивът се уреди въз основа на
данъчните ставки (и данъчното законодателство), действащи към датата на баланса.
Текущите и отсрочените данъци се признават като приход или разход и се включват в нетната
печалба или загуба за периода освен до степента, до която възникват от:

операция или събитие, което е признато през същия или различен отчетен период
директно в капитала; или

бизнескомбинация, представляваща придобиване.
3.19. Приходи от договори с клиенти, други доходи, финансови приходи
Дружеството разглежда и представя получените възнаграждения от клиенти и други сделки в
три направления, като приходи възникнали в хода на обичайната дейност (приходи по договори
с клиенти), като други доходи, възникнали от дейности, извън основната, нето от свързаните
разходи, и като финансови приходи, възникнали във връзка с финансови инструменти и
инвестиции, нето от разходите по сделките, когато това се изисква от приложимата счетоводна
база.
Дружеството отчита договор с клиент само, ако: той е одобрен от страните, правата на страните
по отношение на стоките и услугите, които се прехвърлят, както условията за плащане, са
идентифицирани, договорът е с търговска същност и има вероятност Дружеството да получи
възнаграждението, на което то очаква да има право.
3.19.1. Приходи от договори с клиенти
Дружеството отчита възнагражденията, като приходи от договори с клиенти, само ако
контрагентът по договора е клиент – т.е. страна, която е сключила договор с Дружеството, за да
получи стоки или услуги, които са предмет на обичайната му дейност, в замяна на
възнаграждение.
3.19.1.1. Признаване и отчитане на приходи от клиенти
За да определи дали и как да признае приходи, Дружеството използва следните 5 стъпки:
1.
2.
3.
4.
5.

Идентифициране на договора с клиент
Идентифициране на задълженията за изпълнение
Определяне на цената на сделката
Разпределение на цената на сделката към задълженията за изпълнение
Признаване на приходите, когато са удовлетворени задълженията за изпълнение.

Приходите се признават или в даден момент или с течение на времето, когато или докато
Дружеството удовлетвори задълженията за изпълнение, прехвърляйки обещаните услуги на
своите клиенти.
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Дружеството признава като задължения по договор възнаграждение, получено по отношение на
неудовлетворени задължения за изпълнение и ги представя като търговски задължения в отчета
за финансовото състояние. По същия начин, ако Дружеството удовлетвори задължение за
изпълнение, преди да получи възнаграждението, то признава в отчета за финансовото състояние
или актив по договора, или вземане, в зависимост от това дали се изисква нещо друго освен
определено време за получаване на възнаграждението.
Дружеството признава приходи с течение на времето във връзка с предоставяните на клиенти
транспортни услуги, спедиция, услуги по платени доставки и други услуги, когато удовлетворява
задълженията за изпълнение с течение на времето, и приходи към определен момент, когато не
удовлетворява серия от доставки и контролът върху стоките и услугите се прехвърля
еднократно, съответно и при продажба на материали и друг активи.
Приходите се измерват въз основа на определената за всеки договор цена на сделката. При
определяне на цената на сделката Дружеството взема предвид условията на договора и
обичайните си търговски практики.
Цената на сделката е размерът на възнаграждението, на което Дружеството очаква да има право
в замяна на прехвърлянето на клиента на обещаните стоки или услуги, с изключение на сумите,
събрани от името на трети страни (например данък върху добавената стойност). Обещаното в
договора с клиента възнаграждение може да включва фиксирани суми, променливи суми, или и
двете.
Когато (или като) бъде удовлетворено задължение за изпълнение, Дружеството признава като
приход стойността на цената на сделката (което изключва приблизителни оценки на
променливото възнаграждение, съдържащо ограничения), която е отнесена към това
задължение за изпълнение.
Дружеството разглежда дали в договора съществуват други обещания, които са отделни
задължения за изпълнение, за които трябва да бъде разпределена част от цената на сделката.
При определяне на цената на сделката се
взема предвид влиянието на променливо
възнаграждение, наличието на значителни компоненти на финансирането, непаричното
възнаграждение и възнаграждението, дължими на клиента (ако има такива).
3.19.1.2. Принципал или агент
Когато трета страна участва в предоставянето на стоки или услуги на клиент, Дружеството
определя дали естеството на неговото обещание е задължение за изпълнение, свързано с
предоставяне на конкретните стоки или услуги (принципал), или с уреждане третата страна да
предостави тези стоки или услуги (агент).
Дружеството е принципал, когато контролира обещаната стока или услуга преди да я прехвърли
на клиента. Въпреки това, Дружеството не действа непременно като принципал, ако получава
правото на собственост върху даден актив само временно, преди правото на собственост да бъде
прехвърлено на клиента.
Дружеството е агент, ако задължение за изпълнение на Дружеството е да уреди предоставянето
на стоките или услугите от трета страна. Когато дружеството-агент, удовлетворява задължение
за изпълнение, то признава приход в размер на такса или комисиона, на които очаква да има
право в замяна на това, че е уредило стоките и услугите да бъдат предоставени от друга страна.
Таксата или комисионата на Дружеството може да бъде нетният размер на възнаграждението,
който Дружеството запазва след като заплати на другата страна възнаграждението, получено в
замяна на стоките или услугите, които трябва да бъдат предоставени от тази страна.
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Обичайно дружеството действа в качеството си на принципал по договорите с клиенти.
3.19.1.3. Активи и пасиви по договори с клиенти
Дружеството признава активи и/или пасиви по договор, когато една от страните по договора е
изпълнила задълженията си в зависимост от връзката между дейността на предприятието и
плащането от клиента. Дружеството представя отделно всяко безусловно право на
възнаграждение като вземане. Вземане е безусловното право на предприятието да получи
възнаграждение.
Пасиви по договор се признават в отчета за финансовото състояние, ако клиент заплаща
възнаграждение или дружеството има право на възнаграждение, което е безусловно, преди да е
прехвърлен контрола върху стоката или услугата.
Дружеството признава активи по договор, когато задълженията за изпълнение са удовлетворени
и плащането не е дължимо от страна на клиента. Актив по договор е правото на предприятието
да получи възнаграждение в замяна на стоките или услугите, които предприятието е
прехвърлило на клиент.
Последващо Дружеството определя размера на обезценката за актив по договора в съответствие
с МСФО 9 „Финансови инструменти”.
3.19.2. Други доходи
В състава на другите доходи се признават нетните положителни резултати, както и брутни
доходи, които са реализирани от други дейности, извън обичайната за Дружеството, и/или са
инцидентни. В състава на другите доходи се отчитат приходите от оперативен лизинг, в
съответствие със счетоводната политика и МСФО 16 – Лизинг, както и приходите от продажби на
материали и дълготрайни активи, нетно от балансовата им стойност, при които приходите се
признават, съгласно МСФО 15 в момента, в който клиентът получава контрол върху тях,
съответно задължението за изпълнение бъде удовлетворено, а разходите, в съответствие с
приложимите счетоводна политика и релевантни стандарти, в периода, когато е признат
приходът. В състава на другите доходи, също така, се представят отписаните и недължими
задължения, включващи финансови пасиви и други, които са прекратени или са изтекли, както и
разлики и от отписвания, свързани с провизии, признати в съответствие с МСС 37, и излишъци на
активи и материални запаси, други.
3.19.3. Финансови приходи
В състава на финансовите приходи се представят приходите от лихви по всички финансови
инструменти на Дружеството, както и възникналите ефекти по договори с клиенти, по които има
съществени компоненти на финансиране. В състава на финансовите приходи се признават
лихвите по лизингови договори, нетните положителни резултати от сделки с финансови
инструменти и инвестиции, както и положителни курсови разлики от преоценка и операции с
валутни позиции, съгласно МСС 21, и други приходи, свързани с финансови инструменти.
3.20. Разходи
Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на
начисляване и съпоставимост, но само доколкото последното не води до признаването на
отчетни обекти за активи или пасиви, които не отговарят на критериите на МСФО и рамката към
тях.
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Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през който
договорите, за които се отнасят, се изпълняват. Разходите за бъдещи периоди основно
представляват предплатени абонаменти, застраховки и други подобни, и се представят в статия
Други активи и вземания в Отчета за финансовото състояние.
3.20.1. Разходи за дейността
Дружеството отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това
отнася по функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по направления
и дейности.
Разходи се признават, когато възникне намаление на бъдещите икономически изгоди, свързани с
намаление на актив или увеличение на пасив, което може да бъде оценено надеждно.
Признаването на разходите за текущия период се извършва тогава, когато се начисляват
съответстващите им приходи.
Когато икономическите изгоди се очаква да възникнат през няколко отчетни периода и връзката
на разходите с приходите може да бъде определена само най-общо или косвено, разходите се
признават на базата на процедури за систематично и рационално разпределение.
Разход се признава незабавно в Отчета за всеобхватния доход, когато той не създава бъдеща
икономическа изгода или когато и до степента, до която бъдещата икономическа изгода не
отговаря на изискванията или престане да отговаря на изискванията за признаване на актив в
баланса.
Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата
стойност на платеното или предстоящо за плащане, съответно цената на сделката, както и когато
това е разрешено.
3.20.2. Финансови разходи
В състава на финансовите разходи се представят разходите от лихви по всички финансови
инструменти на Дружеството, както и възникналите ефекти по договори с клиенти, по които има
съществени компоненти на финансиране. В състава на финансовите разходи се признават
лихвите по лизингови договори, нетните отрицателни резултати от сделки с финансови
инструменти и инвестиции, както и отрицателните курсови разлики от преоценка и операции с
валутни позиции, съгласно МСС 21, и други разходи, свързани с финансови инструменти,
включително платени банкови такси и комисионни.
3.21. Провизии
Провизиите са задължения с неопределена срочност или сума. Провизии се признават във връзка
с правни и конструктивни задължения, възникнали в резултат на минали събития съгласно
изискванията на МСС 37. Правните и конструктивните задължения, възникват в резултат,
съответно на договор или нормативни разпоредби, или установена тенденция, приета политика
или твърдения в дружеството, които създават очаквания в трети страни.
Провизии се признават в случай, че дружеството има настоящо задължение (правно или
конструктивно) като резултат от минали събития; има вероятност за погасяване на
задължението да бъде необходим поток ресурси, съдържащ икономически ползи; и може да бъде
направена надеждна оценка на стойността на задължението. Ако тези условия не са изпълнени,
провизия не се признава. В състава на настоящите задължения се разглеждат и задължения по
обременяващи договори по силата, на които разходите, направени за покриване на
задълженията, превишават очакваните икономически ползи, произтичащи от договора.
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Провизиите се признават по най-добрата приблизителна оценка на ръководството към края на
отчетния период за разходите, необходими за уреждане на настоящото задължение.
Признатите суми на провизии се преразглеждат към всеки край на отчетен период и се
преизчисляват с цел се отрази най-добрата текуща оценка.
3.22. Условни ангажименти
За условен пасив се приема възможно задължение, което произлиза от минали събития и чието
съществуване ще бъде потвърдено само от настъпването или ненастъпването на едно или повече
несигурни бъдещи събития, които не са изцяло под контрола на предприятието; или настоящо
задължение, което произлиза от минали събития, но не е признато, защото не е вероятно за
погасяването му да бъде необходим изходящ поток от ресурси, съдържащи икономически ползи,
или сумата на задължението не може да бъде определена достатъчна надеждно
За условен актив се приема актив, който произлиза от минали събития и чието съществуване ще
бъде потвърдено само от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни
бъдещи събития, които не могат да бъдат изцяло контролирани от предприятието.
Условните ангажименти не се признават, а се оповестяват както е уместно.
3.23. Лизинг
Дружеството преценява в началото на всеки договор, дали представлява лизинг или съдържа
елементи на лизинг, в зависимост от това дали с него срещу възнаграждение се прехвърля
правото на контрол над използването на даден актив или група активи за определен период от
време, като преразглежда тази оценка в случай, че има промяна в договора.
Дружеството определя срока на лизинга, като взема предвид неотменимия срок по договора,
както и периодите, по отношение на които съществува опции за удължаване или прекратяване,
когато е достатъчно сигурно, че ще бъдат упражнени, ведно с всички стимули в тази връзка.
Срокът на лизинга, съответно сигурността относно упражняването на опциите, се преразглеждат,
когато настъпят съществени събития, които могат до повлияят върху решенията за това.
3.23.1. Дружеството като лизингополучател
Активите с право на ползване се оценяват първоначално по цена на придобиване на началната
дата на лизинга, която включва: първоначалната оценка на пасива по лизинга; извършени
плащания преди това; първоначални преки разходи; както и разходи по демонтаж и преместване,
ако се предвиждат такива.
Първоначалната оценка на пасива по лизинга се извършва на началната дата и отразява
настоящата стойност на неизплатените лизингови вноски, които включват: фиксирани
плащания по договора; променливи плащания, зависещи от индекси; гаранции по остатъчна
стойност; опции за закупуване; санкции за прекратяване.
Последващата оценка на активите с право на ползване се извършва по цена на придобиване,
намалена всички натрупани амортизации и загуби от обезценка, аналогично на собствените
активи (т. 3.5), и коригирана с всички преоценки на пасива по лизинга.
След началната дата пасивът по лизинга се преоценява, за да се отразят измененията в
лизинговия договор, в резултат на промяна в обхвата и/или срока, и/или промените в
лизинговите плащания, включително промени в индекси, проценти или пазарни нива, като,
съответно, се коригират стойностите на активите с право на ползване. Възникналите разлики,
когато балансовата стойност на активите с право на ползване е нула, както и разходите за лихви
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по пасива на лизинга и променливите плащания, които не са включени в оценката му, се
признават в печалбата или загубата за периода, който касаят. Когато увеличението на обхвата по
лизинга е съизмеримо с увеличението на цената по договора, промяната се отчита като отделен
договор.
3.23.2. Дружеството като лизингодател
Дружеството има практика да отдава собствени активи за ползване, основно недвижими имоти.
При лизинга на собствени активи, когато с договора се прехвърлят по същество всички рискове и
изгоди, то същият се отчита като финансов лизинг, когато се запазват договорът се отчита като
оперативен лизинг.
При финансов лизинг, активите по договора се признават на началната дата като вземане, в
размера на нетната инвестиция по договора, която включва: фиксирани плащания; променливи
плащания, зависещи от индекси; гаранции за остатъчна стойност; опции за покупка; и санкции.
По отношения на финансовите лизинги, последващо се прилагат изискванията за отписване и
обезценка в МСФО 9 по отношение на нетната инвестиция в лизинговия договор, като редовно се
преразглеждат приблизително изчислените негарантирани остатъчни стойности, използвани
при изчисляването на брутната инвестиция в лизинговия договор. При настъпило намаление на
приблизително изчислената негарантирана остатъчна стойност, се преразглежда
разпределението на дохода за срока на лизинговия договор и се признава незабавно всяко
намаление, свързано с вече начислените суми.
Измененията в договорите за финансов лизинг се отчитат като отделен договор, когато се
увеличават обхватът, с което се добавя право на ползване на основен актив, съответно
възнаграждението се увеличава съизмеримо.
При договори за оперативен лизинг, отдадените собствени активи се отчитат съгласно вида им и
приетата счетоводна политика от Дружеството в това отношение, а плащанията се признават на
приход по линейния метод за периода на договора.
Измененията в договори за оперативен лизинг се отчитат като нов договор от датата на
изменението.
Във връзка с договорите за финансов лизинг в пояснителни приложения се представят:
приходите от продажбата на актива, отписаната балансова стойност и нетния резултат, както и
доходите от променливи плащания и реализираните финансови доходи, като на лицето на отчета
за доходите първите се представят в състава на другите доходи, а финансовите - в сумата на
финансовите приходи.
Доходите от оперативен лизинг се представят в състава на другите доходи на лицето на отчета за
доходите, като отдадените собствени активи по договори да оперативен лизинг се представят
отделно от ползваните от дружеството в пояснителните приложения към финансовите отчети.
3.24.

Оценяване по справедлива стойност

Когато някои от активите и пасивите на дружеството се оценяват и представят и/или само
оповестяват по справедлива стойност за целите на финансовото отчитане, съответно се прилагат
изискванията на МСФО 13.
Справедливата стойност е цената, която би била получена при продажбата на даден актив или
платена при прехвърлянето на пасив в обичайна сделка между независими пазарни участници на
датата на оценяването. Справедливата стойност е изходяща цена и се базира на

Годишен финансов отчет към 31 декември 2021 година

28

ВИДАХИМ АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за годината, приключваща на 31 декември 2021 г.
предположението, че операцията по продажбата ще се реализира или на основния пазар за този
актив или пасив, или в случай на липса на основен пазар – на най-изгодния пазар за актива или
пасива, до които дружеството задължително има достъп.
Измерването на справедливата стойност се прави от позицията на предположенията и
преценките, които биха направили потенциалните пазарни като се приема, че те действат в своя
максимална икономическа изгода.
При измерването на справедливата стойност на нефинансови активи презумпцията е найдоброто и най-ефективно възможно използване на дадения актив от пазарните участници.
Прилагат се различни оценъчни техники, които са подходящи спрямо спецификата на
съответните условия и обекти, и за които разполага с достатъчна база от входящи данни, като
стремежът е да се използва в максимална степен наличната публично наблюдаема информация,
съответно да се минимизира използването на ненаблюдаема информация.
Дружеството допуска използването на трите приети подхода, пазарния, приходния и разходния
подход, като най-често използваният е пазарният, чрез метода на пазарните аналози.
Справедливата стойност на всички активи и пасиви, които се оценяват и/или оповестяват във
финансовите отчети по този начин, се категоризира в следната йерархия на три нива:
Ниво 1 – Използват се котирани (некоригирани) пазарни цени на активен пазар за идентични
активи или пасиви;
Ниво 2 – Прилагат се оценъчни техники, при които се използват входящи данни, различни от
директно котирани пазарни цени, но са пряко или косвено достъпни за наблюдение, вкл. когато
котираните цени са обект на значителни корекции; и
Ниво 3 – Прилагат се оценъчни техники, при които най-ниското ниво използвани входящи данни
в значителната си част са ненаблюдаеми.
За тези обекти, които се оценяват периодично по справедлива стойност, дружеството прави
преценка към датата на всеки отчет дали е необходим трансфер между нивата в йерархията на
справедливата стойност за даден актив или пасив, в зависимост от разполагаемите и
използваните към тази дата входящи данни.
3.25.

Ключови приблизителни оценки и предположения с висока несигурност

В настоящи финансов отчет при определяне на стойността на някои от активите, пасивите,
приходите и разходите ръководството е направило някои предположения и приблизителни
счетоводни оценки. Всички те са направени на основата на най-добрата преценка и информация,
с която е разполагало ръководството към края на отчетния период. Действителните резултати
биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.
3.25.1. Обезценка на дълготрайни активи
Съгласно изискванията на МСС 36 към края на отчетния период се прави преценка дали
съществуват индикации, че стойността на даден актив от Имотите, машините и съоръженията е
обезценена. В случай на такива индикации се изчислява възстановимата стойност на актива и се
определя загубата от обезценка.
Към 31.12.2021 г. не е извършена обезценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване.
3.25.2. Обезценка на инвестиции в дъщерни дружества
Дружеството признава инвестиции в дъщерни дружества, когато притежава контрол върху други
дружества, обикновено притежаваните акции и дялове в тези предприятия, превишават 50 % от
капитала им. Те се оценяват по себестойност, намалена със загубите от обезценки. Към датата на
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всеки отчет ръководството прави анализ и оценка дали съществуват индикатори за обезценка на
неговите инвестиции и какъв е евентуалният размер на загубите от обезценка. Ръководството е
приело като индикатори за обезценка на инвестициите в дъщерни дружества: отрицателна
стойност на нетните активи, значително превишение на текущите пасиви над текущите активи,
съществени ограничения във връзка с дейността. При преценката си Ръководството подхожда
индивидуално спрямо всяка инвестиция и свързаните с нея индикатори, като приема, че
наличието на повече от един налага преглед на оценката.
Към 31.12.2021 г. на база прегледа и оценката извършени от Ръководството на дружеството, не са
извършвани обезценки на инвестиции в дъщерни предприятия (виж и т. 3.4).
3.25.3. Оценка на материални запаси
Към края на всеки отчетен период ръководството прави преглед на наличните материални
запаси – материали, продукция, стоки, за да установи дали има такива, на които нетната
реализуема стойност е по-ниска от балансовата им стойност. На тази база се прави преглед за
обезценка и на предоставените аванси, доколкото в замяна на тях се очаква Дружеството да
придобие непаричен актив.
При този преглед към 31.12.2021 г. не са установени индикации за обезценка на материални
запаси. През годината текущо са бракувани материални запаси.
3.25.4. Обезценка на финансови инструменти
Към края на всеки отчетен период ръководството изчислява и признава загуби за очаквани
кредитни загуби и кредитни обезценки за финансови активи, оценявани по амортизирана
стойност, дългови инструменти, отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход,
активи по договори с клиенти и договори за финансова гаранция.
Към края на периода Дружеството притежава: финансови активи, оценявани по амортизирана
стойност, включващи търговски вземания.
3.25.5. Дългосрочни доходи на персонала
Към края на периода персоналът на Дружеството е под 10 лица, като Ръководството е приело, че
задълженията по дългосрочни доходи са несъществени, поради съкратения щат, съответно не
извършвана оценка и не са признавани такива задължения.
3.25.6. Условни ангажименти
Дружеството е страна по множество съдебни и изпълнителни дела, които се оспорват, като в
резултат на големия обем и присъщите ограничения към момента не е възможно да се оценят
потенциалните ангажименти по всички съдебни спорове. Поради това, Ръководството е приело
политика да признава като текущи, разходите по окончателно решените срещу и изплатени от
„ВИДАХИМ“ АД съдебни дела, съответно като вземане единствено при получаване на
присъдените суми за делата, при които дружеството е ищец.
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4. ИМОТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

Отчетна стойност
Към 01.01.2021 г.
Към 31.12.2021 г.

Земя

Сгради

(хил.
лв.)

(хил.
лв.)

Машини,
производствено
оборудване и
други

Транспортни
средства

Разходи за
придобиване
на
дълготрайни
активи

Общо

(хил. лв.)

(хил. лв.)

(хил.
лв.)

128
128

7 539
7 539

5 299
5 299

35
35

43 341
43 341

56 342
56 342

-

(77)
(77)

(3 015)
(3 015)

(22)
(22)

-

(3 114)
(3 114)

Балансова стойност
Към 01.01.2021 г.

128

7 462

2 284

13

43 341

53 228

Към 31.12.2021 г.

128

7 462

2 284

13

43 341

53 228

Земя

Сгради

Машини,
производствено
оборудване и
други

Транспортни
средства

Разходи за
придобиване
на
дълготрайни
активи

Общо

(хил.
лв.)

(хил.
лв.)

(хил. лв.)

(хил. лв.)

(хил.
лв.)

Амортизация
Към 01.01.2021 г.
Към 31.12.2021 г.

Отчетна стойност
Към 01.01.2020 г.
Към 31.12.2020 г.

128
128

7 539
7 539

5 299
5 299

35
35

43 341
43 341

56 342
56 342

-

(77)
(77)

(3 015)
(3 015)

(22)
(22)

-

(3 114)
(3 114)

Балансова стойност
Към 01.01.2020 г.

128

7 462

2 284

13

43 341

53 228

Към 31.12.2020 г.

128

7 462

2 284

13

43 341

53 228

Амортизация
Към 01.01.2020 г.
Към 31.12.2020 г.
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5. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Права
(хил. лв.)
Отчетна стойност
Към 01.01.2021 г.
Към 31.12.2021 г.

Общо
(хил. лв.)

11 857
11 857

11 857
11 857

(10 905)
(10 905)

(10 905)
(10 905)

Балансова стойност
Към 01.01.2021 г.

952

952

Към 31.12.2021 г.

952

952

Амортизация
Към 01.01.2021 г.
Към 31.12.2021 г.

Права
(хил. лв.)
Отчетна стойност
Към 01.01.2020 г.
Към 31.12.2020 г.

Общо
(хил. лв.)

11 857
11 857

11 857
11 857

(10 905)
(10 905)

(10 905)
(10 905)

Балансова стойност
Към 01.01.2020 г.

952

952

Към 31.12.2020 г.

952

952

Амортизация
Към 01.01.2020 г.
Към 31.12.2020 г.

6. ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Инвестициите в дъщерни предприятия включват:
ЕИК
31.12.2021
дял %
Вилас трейд ЕООД
Винер - индустрия и
мениджмънт ЕООД

31.12.2021
(хил. лв.)

31.12.2020
дял %

31.12.2020
(хил. лв.)

131224652

100.00%

5

100.00%

5

131283857

-

-

100.00%

5

Общо

Годишен финансов отчет към 31 декември 2021 година
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7. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
31.12.2021
(хил. лв.)

31.12.2020
(хил. лв.)

44
14
21
9
141
118
303

48
14
25
9
154
118
320

Материали и суровини, в това число:
- котелно гориво
- материали ЗПГ
- други
Готова продукция
Незавършено производство
Общо
8. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ
Търговски вземания

31.12.2021
(хил. лв.)

31.12.2020
(хил. лв.)

Вземания от клиенти
Предоставени аванси
Други вземания

2 239
74
1 274

2 238
74
1 270

Общо

3 587

3 582

31.12.2021
(хил. лв.)
2
1
2 236
2 239

31.12.2020
(хил. лв.)
1
4
2 233
2 238

Възрастовата структура на търговските вземания е както следва:

до 60 дни
от 91 до 180 дни
от 181 до 360 дни
над 360 дни
Общо

9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Паричните средства и еквиваленти включват:

31.12.2021
(хил. лв.)

31.12.2020
(хил. лв.)

Парични средства в брой
- в лева
- във валута

6
1
5

7
3
4

Парични средства в банкови сметки
- в лева

-

2
2

24

24

30

33

Предоставени депозити
Гаранции в лева
Общо

Годишен финансов отчет към 31 декември 2021 година
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Пасивите възникващи от финансови дейности включват:
Салдо на
31.12.2020
(хил. лв.)
701
Краткосрочни търговски заеми несвързани лица
25
Краткосрочни търговски заеми свързани лица
Общо
726

плащания от
финансова
дейност

(43)
(43)

Салдо на
31.12.2021
(хил. лв.)
658
25
683

10. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ
Издадени и напълно платени безналични поименни акции:
Акции
брой
Салдо на 1 януари 2020 година
Салдо на 31 декември 2020 година
Салдо на 31 декември 2021 година

Основен
капитал
(хил. лв.)

2 892 074
2 892 074
2 892 074

2 892
2 892
2 892

31.12.2021
(хил. лв.)
658
658

31.12.2020
(хил. лв.)
701
701

11. ФИНАНСОВИ ПАСИВИ
Текущите финансови пасиви включват:
Получени заеми
Общо
12. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Текущите задължения към свързани лица включват:

Задължения към доставчици и клиенти
Задължения по получени търговски заеми
Общо

31.12.2021
(хил. лв.)
28
25
53

31.12.2020
(хил. лв.)
32
25
57

Търговски задължения

Задължения към доставчици
Задължения към ДА "ДРВВЗ", в това число:
- Главница
- Лихва
Задължения по получени търговски заеми
Задължения по аванси
Общо

Годишен финансов отчет към 31 декември 2021 година

31.12.2021
(хил. лв.)
25 813
22 184
20 665
1 519

47 997

31.12.2020
(хил. лв.)
25 809
22 184
20 665
1 519
47 993
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Други текущи задължения и пасиви:
31.12.2021
(хил. лв.)

31.12.2020
(хил. лв.)

78
4 749
4 827

78
4 556
4 634

31.12.2021
(хил. лв.)
61
467
10
1 312
1 850

31.12.2020
(хил. лв.)
69
474
24
1 314
1 881

31.12.2021
(хил. лв.)
6
127
18
151

31.12.2020
(хил. лв.)
7
115
16
138

Разчети по договори за съвместна дейност
РИОСВ - такса
Финансиране /Споразумения и Спогодби/
Общо
13. ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Данъчните задължения включват:

Данък върху добавена стойност
Корпоративен данък
Данък върху доходите на физическите лица
Други данъци и такси /ДНИ, ТБО и др./
Общо

14. ЗАДЪЛЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА
Задълженията, свързани с персонала включват:

Възнаграждения на персонал
Задължения за осигурителни вноски
Задължения за неизползван платен отпуск
Общо
15. СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Към 31.12.2021 г. задълженията на дружеството към свързани лица са както следва:
31.12.2021
(хил. лв.)
МИС ЕООД
МИС ЕООД
Индустриал строй
Общо

Заем
Търговско вземане
Заем

25
28
53

31.12.2020
(хил. лв.)
25
28
4
57

16. ДАНЪЦИ
Облагането за данъчни цели за годината е както следва:

Счетоводна печалба/загуба преди данъци
Увеличение
Намаление
Финансов резултат след данъчно преобразуване

Годишен финансов отчет към 31 декември 2021 година

31.12.2021
(хил. лв.)
(152)
39
(19)
(132)

31.12.2020
(хил. лв.)
3 297
43
(19)
3 321
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Данък печалба
Данъчна ставка

10%

(332)
10%

Отсрочени данъци
Данъчна ставка

10%

10%

-

(332)

(152)

2 965

Общо разход по текущи и отсрочени данъци
Печалба/Загуба след данъци

17. ПРИХОДИ
Другите доходи от дейността включват:

Приходи от оперативен лизинг на собствени активи
Приходи от продажба на материални запаси
Балансова стойност на продадени материални запаси
Приходи от продажба на емисионни квоти
Общо

2021
(хил. лв.)
7
4
(4)
7

2020
(хил. лв.)
12
3 491
3 503

18. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ
Разходите за материали включват:

Разходи за суровини - енергийни продукти, в т.ч.
- разходи за ел. енергия
Други разходи

2021
(хил. лв.)
1
15

2020
(хил. лв.)
15
81

2021
(хил. лв.)

2020
(хил. лв.)

19. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ
Разходите за външни услуги включват:

Разходи за наем
Разходи за поддръжка и абонамент интернет
Разходи за одит и счетоводни услуги
Разходи за други външни услуги
Общо

Годишен финансов отчет към 31 декември 2021 година
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8
13
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7
7
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29
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20. РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
Разходите за възнаграждения включват:
2021
(хил. лв.)
95
(19)
16
19

Разходи за заплати на персонал
Начисления за неизползвани компенсируеми отпуски
Намалена провизия за неизползвани компенсируеми отпуски
Разходи за социално осигуряване
Начисления за осигуровки за неизползвани компенсируеми
отпуски
Намалена провизия за осигуровки за неизползвани
компенсируеми отпуски
Общо

2020
(хил. лв.)
97
(16)
16
20

(5)

(4)

3

4

109

117

2021
(хил. лв.)
12
5
2
19

2020
(хил. лв.)
10
5
5
20

2021
(хил. лв.)
25
25

2020
(хил. лв.)
24
24

21. РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ
Разходите за осигуровки включват:

Разходи за държавно обществено осигуряване
Разходи за ДЗПО и ППФ
Разходи за здравно осигуряване
Общо
22. ДРУГИ РАЗХОДИ
Другите разходи за дейността включват:

Други оперативни разходи
Общо
23. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ, НЕТО
Финансовите приходи и разходи включват:

2021
(хил. лв.)
Финансови разходи:
Други финансови разходи
Общо финансови разходи
Общо, нето

Годишен финансов отчет към 31 декември 2021 година

-

2020
(хил. лв.)
2
2
(2)
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24. ДОХОД НА АКЦИЯ
Доход на една акция:
2021

Печалба за разпределение, установена по отчета за всеобхватния
доход в хил. лв.
Средно претеглен брой на акциите за периода в хил. бройки
Доход на една акция в лева

2020

(152)

2 965

2 892
(0,053)

2 892
1,025

25. ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК
Дружеството е изложено на рискове, които произлизат от използването на финансови
инструменти. Тази бележка описва целите, политиките и процесите за управление на тези
рискове и използваните методи за оценяването им.
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 упоменато нещо
друго в тази бележка.
Чрез своята дейност дружеството е изложено на следните финансови рискове:

Кредитен риск

Справедлива стойност или лихвен риск от паричните потоци

Валутен риск

Друг пазарен ценови риск

Ликвиден риск
Основни финансови инструменти
Основните финансови инструменти, използвани от дружеството, от които възниква риска от
финансови инструменти са, както следва:

Финансови активи и пасиви

Предоставени заеми

Търговски и други вземания

Парични средства и парични еквиваленти

Търговски и други задължения, задължения по лизингови договори

Структурата на финансовите инструменти към 31.12.2021 г. е както следва:
Финансови активи:
31.12.2021
(хил. лв.)
Търговски и други вземания
Парични средства и парични еквиваленти
Общо

Годишен финансов отчет към 31 декември 2021 година

3 587
30
3 617

31.12.2020
(хил. лв.)
3 582
33
3 615
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Финансови пасиви:
31.12.2021
(хил. лв.)

31.12.2020
(хил. лв.)

683
48 025
48 708

726
48 025
48 751

Финансови пасиви
Търговски и други задължения
Общо

Ръководството носи цялата отговорност за определяне целите и политиките на дружеството за
управление на риска и, докато запазва крайната отговорност за тях, делегира правомощието за
определяне и опериране на процесите, които дават уверение за ефективното изпълнение на
целите и политиките за финансовата функция на дружеството. Ръководството периодично прави
преглед на политиките и процесите за управление на риска.
Кредитен риск
Кредитен риск е риска, при който клиентите няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло
дължимите на дружеството суми в предвидения срок. Максималният кредитен риск, свързан с
финансови активи, е до размера на преносната им стойност, отразена в баланса на дружеството.
С цел управление на кредитния риск, дружеството е разработило стриктни процедури за анализ
и оценка на клиентите.
Търговските и другите вземания на дружеството се управляват активно от ръководството, така
че да се избегне концентрацията на кредитен риск.
31.12.2020
31.12.2020
(хил. лв.)
(хил. лв.)
Балансова
Максимален
Балансова
Максимален
стойност
риск
стойност
риск
Търговски и други вземания
Парични средства и парични
еквиваленти
Общо

3 587

3 587

3 582

3 582

30

30

33

33

3 617

3 617

3 615

3 615

Пазарен риск
Пазарният риск възниква от лихвоносни, търгуеми и инструменти в чуждестранна валута. Това е
риска, където справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент
ще се колебаят поради промени в лихвените проценти (лихвен риск), валутни курсове (валутен
риск) или други пазарни фактори (друг ценови риск).
Лихвен риск

31.12.2021
Финансови активи
Търговски и други вземания
Парични средства и
еквиваленти

Безлихвени
(хил. лв.)

С плаващ
лихвен %
(хил. лв.)

3 587
6
3 593

Годишен финансов отчет към 31 декември 2021 година

-

С фиксиран
лихвен %
(хил. лв.)

Общо
(хил. лв.)

-

3 587

24
24

30
3 617
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Финансови пасиви
Задължения по лизинг
Търговски и други задължения

31.12.2020
Финансови активи
Търговски и други вземания
Парични средства и
еквиваленти

Финансови пасиви
Задължения по лизинг
Търговски и други задължения

48 025
48 025

-

683
0
683

Безлихвени
(хил. лв.)

С плаващ
лихвен %
(хил. лв.)

С фиксиран
лихвен %
(хил. лв.)

Общо
(хил. лв.)

-

3 582

24
24

33
3 615

726

726
48 025
48 751

3 582
9
3 591

-

48 025
48 025

-

726

683
48 025
48 708

Дружеството няма съществени лихвоносни активи, с изключение на предоставените заеми към
края на периода, които са с фиксиран лихвен процент. Не се очаква приходите и разходите,
свързани с лихви да са зависими в голяма степен от промените в пазарните лихвени равнища.
Дружеството е изложено на лихвен риск както следва:
Валутен риск
31.12.2021
BGN
EUR
(хил. лв.)
(хил. лв.)
Финансови активи
Търговски и други вземания
Парични средства и
еквиваленти
Общо
Финансови пасиви
Задължения по лизинг
Търговски и други задължения
Общо
31.12.2020

Финансови активи
Търговски и други вземания
Парични средства и
еквиваленти
Общо

USD
(хил. лв.)

Общо
(хил. лв.)

3 587

-

-

3 587

26
3 613

4
4

-

30
3 617

683
48 025
48 708

-

-

683
48 025
48 708

BGN
(хил. лв.)

EUR
(хил. лв.)

USD
(хил. лв.)

Общо
(хил. лв.)

3 582

-

-

3 582

29

4

33

3 611

4

Годишен финансов отчет към 31 декември 2021 година
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3 615
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Финансови пасиви
Задължения по лизинг
Търговски и други задължения
Общо

726

-

48 025
48 025

-

-

726
48 025
48 751

Валутният риск е риска от негативното влияние на колебания в преобладаващите валутни
курсове върху финансовото състояние и паричните потоци на дружеството. Тъй като
българският лев е фиксиран към еврото и дружеството представя финансовите си отчети в
български лева, валутният риск е свързан единствено с валутите, различни от евро. Следващата
таблица обобщава експозицията на дружеството на валутен риск към 31 декември 2020 г. В нея
са включени активите и пасивите по балансова стойност, категоризирани по вид валута.
Ликвиден риск
на виждане
31.12.2021
Финансови
активи
Търговски и
други
вземания
Парични
средства и
еквиваленти
Общо

Финансови
пасиви
Задължения
по лизинг
Търговски и
други
задължения
Общо

(хил. лв.)

Финансови
активи
Търговски и
други
вземания
Парични
средства и
еквиваленти
Общо

От 3 до 12
месеца
(хил. лв.)

От 1 до 5
години
(хил. лв.)

Общо
(хил. лв.)
-

1

4

3 582

30
30

-

(хил. лв.)

3 587
30

1

4

3 582

3 617

683

683

-

-

48 025

на виждане
31.12.2020

От 1 до 3
месеца
(хил. лв.)

48 025
От 1 до 3
месеца
(хил. лв.)

48 025
От 3 до 12
месеца
(хил. лв.)

683
От 1 до 5
години
(хил. лв.)

48 708

Общо
(хил. лв.)
-

5

9

3 568

33
33

3 582
33

5
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31.12.2020
Финансови
пасиви
Задължения
по лизинг
Търговски и
други
задължения
Общо

726

726

48 025
-

48 025

48 025
-

726

48 751

Ликвидният риск представлява риска от невъзможността на дружеството да посрещне текущите
и потенциалните си задължения, свързани с плащания, когато те са дължими, без да понесе
неприемливи загуби.
В таблицата по-долу е направен анализ на пасивите на дружеството към 31 декември 2020 г.,
групирани по остатъчен срок до падежа.
Управление на капитала
Основната цел на управлението на капитала на дружеството е да се гарантира, че то поддържа
стабилен кредитен рейтинг и подходящи капиталови съотношения, за да поддържа бизнеса си и
да увеличи максимално стойността му.
Дружеството управлява капиталовата си структура и прави корекции в нея с оглед на промените
в икономическите условия.
Политиката за управление на капитала се стреми да осигури адекватно покритие на рисковете,
възникващи в обичайния процес на дейността, както и рискове от възникване на непредвидени
обстоятелства.
Дружеството наблюдава капитала си, като използва съотношение на задлъжнялост, което
представлява нетния дълг, разделен на общия капитал плюс нетния дълг. Дружеството включва
в нетния дълг лихвоносните заеми и привлечени средства, търговските и други задължения,
намалени с паричните средства и паричните еквиваленти.
31.12.2021
(хил. лв.)
Финансови пасиви, търговски и други задължения и
лизинг
Намалени с парични средства и краткосрочни депозити
Нетен дълг
Собствен капитал
Капитал и нетен дълг
Съотношение на задлъжнялост

31.12.2020
(хил. лв.)

48 708

48 751

30

33

48 678
2 569
51 247
0,95

48 718
2 721
51 439
0,95

26. ДОГОВОРИ ЗА ЛИЗИНГ
Дружеството няма договори за краткосрочен лизинг или за лизинг на активи с ниска стойност
към 31.12.2021 г.
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27. СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
Към датата на одобрение на финансовия отчет, текущо и според епидемиологичната обстановка,
се обмислят различни промени във въведените противоепидемични мерки във връзка с
възникналата пандемия от коронавирус (COVID 19), в резултат, на която обичайната
икономическа дейност в световен мащаб, в частност и България, е сериозно нарушена.
Също така, между датата на финансовия отчет и датата на съставянето му възникналият военен
конфликт между Русия и Украйна, предизвика множество политически, социални и
икономически последици, и би могъл да доведе до още последствия, не само за тези две държави,
но и за целия свят. По първоначални оценки, Ръководството не очаква военният конфликт да има
пряко отражение върху позиции от финансовия отчет.
Поради непредсказуемата динамика в обстоятелствата, обаче, на този етап, е практически
невъзможно да се прецени потенциалният ефект от тези събития в бъдеще.
Освен оповестените в приложението към финансовия отчет, не са настъпили никакви други
събития след датата на финансовия отчет, които да налагат корекции или специално
оповестяване.
28. ОДОБРЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Финансовите отчети са одобрени от Съвета на директорите на дружеството и са подписани от
негово име на 29.03.2022 г. от:

Yuriy
Ivanov
Yunishev

Digitally signed
by Yuriy Ivanov
Yunishev
Date: 2022.03.29
16:41:35 +03'00'

Digitally signed by
Aneliya
Aneliya Serafimova
Serafimova Tutunarova
Date: 2022.03.29
Tutunarova 16:31:48 +03'00'

Съставител

Изпълнителен директор
29.03.2022 г.
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І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО
1. Собственост и управление
“ВИДАХИМ” АД (“Дружеството”) е акционерно дружество с предмет на дейност:
производство на полиамидни влакна и смолидехнически тъкани, гуми за транспортни
средства, електро и топлоенергия, научно-изследователска, инвестиционна, проектоконструкторска, търговска и инжинерингова дейност в страната и чужбина, както и
стройтелна дейност, социална дейност, производство на стоки и услуги за населението,
спедиционна и транспортна дейност в страната и чужбина.
Дружеството е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с
ЕИК 815123066
ВИДАХИМ АД има лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН) и е регистрирано за
търговия на Българска Фондова Борса – София с борсов код 4VD/VIDA. С основен капитал
от 2.892 млн. лв..
“ВИДАХИМ” АД е със седалище и адрес на управление гр. Видин, ул. „Бдин“ № 12, офис 12.
Дейността на Дружеството не е ограничена със срок.
"ВИДАХИМ" АД има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от
съвет на директорите в състав:
 Катя Цветанова Симеонова
 Емилиян Петров Димов
 Юрий Иванов Юнишев
Към 31 декември 2021 г. общият брой на акциите на дружеството е разпределен между
български юридически лица и физически лица. Основни акционери в дружеството, които
формират 94,682 % от капитала, са:
брой акции
- Пристисгруп-водно строителство
- Мис ЕООД
- Индустриалстрой ООД

2 024 452
482 446
231 366

% от капитала
70.00%
16.68%
8.00%

Във връзка с осъществяване на дейност си, „ВИДАХИМ” АД има сключени договори със
следните лица:
- Банка – Токуда Банк АД
- Независим финансов одит за 2021 година – Калин Апостолов Апостолов, Регистриран
одитор 0657, чрез „Ка Одит” ЕООД, гр. София, ж.к. „Люлин” бл. 608 вх. Д, ет. 7 ап. 112.

2. Предмет на дейност
„ВИДАХИМ” АД има основна дейност в производството на електрическа енергия и
производството на каучукови изделия.
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3. Инвестиционни цели
Основната инвестиционна цел на Дружеството е нарастване стойността на инвестициите
и получаване на текущ доход при контролиране на риска. В разгърнат вид,
инвестиционните цели на Дружеството са:

запазване и нарастване пазарната цена на акциите, издадени от
Дружеството, чрез реализиране на стабилен доход при балансирано
разпределение на риска;


осигуряване на ликвидност на инвестицията на акционерите чрез
приемане на акциите на дружеството за търговия на регулиран пазар.

ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА
И през 2021 г. „ВИДАХИМ” АД съсредоточи дейността си върху две основни направления:
- наеми
- продажба на емисии
1. Инвестиционен портфейл
Към 31.12.2021 г. Дружеството е едноличен собственик на капитала на 1 дружество.

ЕИК
Вилас трейд ЕООД
131224652
Винер - индустрия и
мениджмънт ЕООД 131283857

31.12.2021
дял %

31.12.2021
(хил. лв.)

31.12.2020
дял %

31.12.2020
(хил. лв.)

100.00%

5

100.00%

5

-

-

100.00%

5

Общо

5

10

III. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 39, ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ЧЛ. 100Н, АЛ. 7 ОТ
ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА
1.Анализ на развитието и резултатите от дейността на Дружеството
1.1. Финансови коефициенти
1.2. Анализ на резултатите от дейността
През 2021 г. Дружеството реализира общо приходи в размер 11 хил. лева
Приходи от дейността на Дружеството през 2021 г. няма реализирани
За периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. Дружеството реализира загуба в размер на 152
хил. лева.
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2. Важни събития, настъпили след 31.12.2021 г. до датата на изготвяне на отчета
Към датата на одобрение на финансовия отчет, текущо и според епидемиологичната
обстановка, се обмислят различни промени във въведените противоепидемични мерки
във връзка с възникналата пандемия от коронавирус (COVID 19), в резултат, на която
обичайната икономическа дейност в световен мащаб, в частност и България, е сериозно
нарушена.
Също така, между датата на финансовия отчет и датата на съставянето му възникналия
военен конфликт между Русия и Украйна, предизвика множество политически, социални
и икономически последици, и би могъл да доведе до още последствия, не само за тези две
държави, но и за целия свят. По първоначални оценки, Ръководството не очаква
военният конфликт да има пряко отражение върху позиции от финансовия отчет.
Поради непредсказуемата динамика в обстоятелствата, обаче, на този етап, е
практически невъзможно да се прецени потенциалният ефект от тези събития в бъдеще.
3. Перспективи за бъдещото развитие на Дружеството
Стартирани са процеси по проучване и разработване на решения за възобновяване на
дейността и стабилизиране на Дружеството, , като към момента се проучват различни
възможности, които все още не са оценени изцяло, поради което все още не са
предприети конкретни действия по реализацията им.
4. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност
През 2021 г. Дружеството не е извършвало научно-изследователска и развойна дейност.
5. Информация, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон
5.1. На основание чл. 187д от ТЗ съветът на директорите на „ВИДАХИМ” АД декларира, че
Дружеството не е придобивало собствени акции през отчетния период.
5.2. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съвета на
директорите през годината акции и облигации на дружеството – няма такива случаи.
5.3. Правата на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на
Дружеството – няма ограничения; членовете на СД могат да придобиват акции и
облигации на Дружеството по реда на действащото законодателство. Съгласно чл. 16 от
Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти лицата, които
изпълняват ръководни функции в емитент, уведомяват писмено КФН за сключените за
тяхна сметка сделки с акции, издадени от емитента, които са допуснати до търговия на
регулирания пазар с дериватни или други финансови инструменти, свързани с тези
акции, в срок 5 работни дни от сключването на сделката. Задължението за уведомяване
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не се прилага, когато общата сума на сделките не превишава 5 000 лв. в рамките на една
календарна година.
5.4 Участие на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено
отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго
дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации
като прокуристи, управители или членове на съвети:
5.4.1 Катя Цветанова Симеонова, член на съвета на директорите
Участия в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник: няма
Притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество: няма
Участия в управителни и/или контролни органи на юридически лица, извън “ВИДАХИМ” АД:
Член на Съвета на директорите на „Търговска къща - инвест ” ЕАД
Управител на „Пристисгруп-Водно Строителство“ АД
Управител на „МБНД-България“ АД
5.4.2. Емилиян Петров Димов, член на съвета на директорите
Участия в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник: няма
Притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество: няма
Участия в управителни и/или контролни органи на юридически лица, извън “ВИДАХИМ” АД:
няма
5.4.3. Юрий Иванов Юнишев, член на съвета на директорите
Участия в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник: няма
Притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество: няма
Участия в управителни и/или контролни органи на юридически лица, извън “ВИДАХИМ” АД:
Управител на „Еко енергия чипровци“ ООД
5.5. През отчетния период членовете на съвета на директорите на “ВИДАХИМ” АД или
свързани с тях лица не са сключвали с Дружеството договори, които излизат извън
обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.
6. Наличие на клонове. Притежаване на дялове или акции от обслужващо
дружество.
“ВИДАХИМ” АД няма клонове.
7. Основни рискове пред дейността и политика на Дружеството по управлението
им.

Ръководството носи цялата отговорност за определяне целите и политиките на
дружеството за управление на риска и, докато запазва крайната отговорност за
тях, делегира правомощието за определяне и опериране на процесите, които
дават уверение за ефективното изпълнение на целите и политиките за
финансовата функция на дружеството. Ръководството периодично прави преглед
на политиките и процесите за управление на риска.
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Кредитен риск

Кредитен риск е риска, при който клиентите няма да бъдат в състояние да
изплатят изцяло дължимите на дружеството суми в предвидения срок.
Максималният кредитен риск, свързан с финансови активи, е до размера на
преносната им стойност, отразена в баланса на дружеството.
С цел управление на кредитния риск, дружеството е разработило стриктни
процедури за анализ и оценка на клиентите.
Търговските и другите вземания на дружеството се управляват активно от
ръководството, така че да се избегне концентрацията на кредитен риск.
Лихвен риск

Дружеството няма съществени лихвоносни активи, с изключение на получените
заеми към края на периода, които са с фиксиран лихвен процент. Не се очаква
приходите и разходите, свързани с лихви да са зависими в голяма степен от
промените в пазарните лихвени равнища.
Ликвиден риск

Ликвидният риск представлява риска от невъзможността на дружеството да
посрещне текущите и потенциалните си задължения, свързани с плащания,
когато те са дължими, без да понесе неприемливи загуби.
Общи (системни) рискове
Общите (системни) рискове са рискове, които се отнасят до всички стопански субекти в
страната и са резултат от външни за Дружеството фактори, върху които то не може да
оказва влияние. Такива са регулационен, кредитен, валутен, инфлационен и политически
рискове, неблагоприятни промени в данъчните и други закони, макроикономически
риск и влияние на световната финансова криза.
8. Изпълнение на Програмата за прилагане на международно признатите стандарти
за добро корпоративно управление (чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК)
Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро
корпоративно управление на “ВИДАХИМ” АД е изготвена и приета от Съвета на
директорите на 22.03.2021 г. Програмата определя правата и задълженията на
отделните участници в Дружеството - съвета на директорите, мениджмънта,
акционерите и заинтересуваните лица и регламентира процедурите и механизмите за
вземането на корпоративни решения. През 2021 г. Дружеството е спазвало програмата и
не е правило изменения в нея. В съответствие с принципите за добро корпоративно
управление, политиката на СД на Дружеството и през 2021 г. бе насочена към
гарантиране възможността на акционерите да упражняват своите основни права,
съгласно нормативната уредба и устава на Дружеството, както и за разкриването на
необходимата информация от “ВИДАХИМ” АД, съгласно Закона за публичното
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предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Търговския закон (ТЗ) и наредбите,
регламентиращи изискванията към дружествата със специална инвестиционна цел.
Съветът на директорите направи анализ на програмата за добро корпоративно
управление в края на годината и действията, които се предприемат за изпълнение на
поставените цели. Установи се, че действията през изтеклата година допринасят за
изпълнение на програмата и спомагат за поддържане на добро корпоративно
управление в “ВИДАХИМ” АД.
На този етап не се налага преоценка на програмата и промяна, а само набелязване
действията за 2022 г.
През 2021 г. Съвета на директорите на “ВИДАХИМ” АД продължава да спазва по
целесъобразност, посочения в чл.100н, ал. 8, т.1 буква "а" кодекс за корпоративно
управление, одобрен от заместник-председателя на КФН - Националния кодекс за
корпоративно управление, създаден през октомври 2007 година и утвърден от
Информация относно изпълнението на принципите и препоръките на Националния
кодекс за корпоративно управление, в съответствие с принципа „спазвай или обяснявай”,
включваща изискуемата по чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК информация, е представена в
Приложение 1 към настоящия Доклад за дейността: Декларация за корпоративно
управление.
Осигуряване защита на правата на всеки един от акционерите
Дружеството осигурява необходими условия и информация, за да могат акционерите да
упражняват своите права, както и гарантира целостта на информацията.
В изпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 116г от Закона за публично
предлагане на ценни книжа, “ВИДАХИМ” АД осъществява ефективна връзка между
управителния орган и всеки един от акционерите и лицата, проявили интерес да
инвестират в ценни книжа на Дружеството, като им предоставя информация относно
своето текущото финансово и икономическо състояние, както и всяка друга информация,
на която те имат право по закон в качеството си на акционери или инвеститори.
Разкриване на информация и инициативи насочени към акционерите
Спазвайки изискванията на чл.116г, ал.3, т.4 от ЗППЦК, всички необходими отчети и
уведомления от Дружеството до Комисията за финансов надзор, регулирания пазар "Българска фондова борса – София" АД и "Централен депозитар" АД, са подготвени и
изпратени в регламентираните срокове.
Съгласно изискването на чл.43а и сл. от Наредба № 2 на КФН, във връзка с чл.100т, ал.3
от ЗППЦК, Дружеството разкрива регулираната информация и пред обществеността чрез
избрана от него медия – в-к „Труд“ Цялата информация, предоставена на медията, е
налична на следния интернет адрес: www www.vidachim.com
Своевременно е осигурено публикуването на задължителната информация на
дружествения сайт www.vidachim.com
Цялата кореспонденция с Комисията за финансов надзор, „Българска фондова борса –
София” АД и "Централен депозитар" АД е обработвана в срок и с грижата на добър
стопанин, по начин, който обосновано се счита, че е в интерес на всички акционери на
дружеството.
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Материалите за свиканите общи събрания са били изпращани и предоставяни
своевременно на всички акционери, поискали да се запознаят с тях.
Одиторски доклади за всеки от периодите, за които се изискват одитирани
финансови отчети
Одиторските доклади към одитирани годишни финансови отчети за периода 2008 г. –
2021 г. са представени заедно с одитираните финансови отчети в Комисията за финансов
надзор.
Междинни финансови отчети
Междинните финансови отчети за 2021 г. са представени в Комисията за финансов
надзор:
І-во тримесечие на 2021 г.
ІІ-ро тримесечие на 2021 г.
ІІІ-то тримесечие на 2021 г.
ІV-то тримесечие на 2021 г.
Роля на Съвета на директорите за осигуряване на добро корпоративно управление
на компанията
През 2021 година Съветът на директорите регулярно е провеждал заседания, които са
свиквани надлежно, по предварително предоставяни материали и направени
предложения. Решенията на съвета на директорите са взети единодушно и компетентно
в съответствие с устава на дружеството и правилника за работа на съвета на
директорите. Протоколите са водени и се съхраняват в съответствие с изискванията.
ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ЧЛ. 10, Т. 1
ОТ НАРЕДБА № 2 / 19.11.2021 г.
1. Информация в стойностно и количествено изражение относно основните
категории стоки, продукти и/или предоставени услуги с посочване на техния дял в
приходите от продажби на дружеството като цяло и промените, настъпили през
отчетната финансова година
През 2021г. „Видахим“ АД не е реализирала приходи от продажби на продукция, стоки и
услуги. Няма настъпили промени в сравнение с предходната 2021 г., реализираните
приходи са само от наеми и продажба на материални запаси
2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории
дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за
снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или
предоставянето на услуги с посочване на всеки отделен продавач или
купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях
надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя
информация за всяко лице поотделно
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Дружеството реализира приходи само в България и към момента те не са от основната
дейност по производството на електрическа енергия и производството на каучукови
изделия, а само други доходи – от наеми и продажба на материални запаси.
Към 31.12.2021 г.
Другите доходи от дейността включват:

Приходи от оперативен лизинг на собствени активи
Приходи от продажба на материални запаси
Балансова стойност на продадени материални запаси
Приходи от продажба на емисионни квоти
Общо

2021
(хил. лв.)
7
4
(4)
7

2020
(хил. лв.)
12
3 491
3 503

През 2021г. Дружеството не е извършвало производствена дейност.
3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за
дейността на дружеството
Дружеството не е сключвало големи сделки и такива от съществено значение за
дейността му през отчетния период.
4. Информация относно сделките, сключени между дружеството и свързани лица
през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и
сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от
пазарните условия, по които дружеството е страна, с посочване на стойността на
сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на
въздействието върху финансовото състояние на дружеството
През отчетния период не са извършвани сделки със свързани лица, по смисъла на §1, т.
13 от ДР към ЗППЦК.
През 2021 година Дружеството не е сключвало сделки, които са извън обичайната му
дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които “ВИДАХИМ” АД е
страна.
5. Информация за събития и показатели с необичаен за дружеството характер,
имащи съществено влияние върху дейността му и реализираните от него приходи и
извършени разходи. Оценка на влиянието им върху резултатите през текущата
година
През 2021 година няма събития и показатели с необичаен за Дружеството характер,
имащи съществено влияние върху дейността му.
6. Информация за сделки, водени извънбалансово – характер и бизнес цел,
посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и
ползите от тези сделки са съществени за дружеството
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През отчетния период Дружеството няма сделки, отчитани извънбалансово.

7. Информация за дялови участия на дружеството, за основните му инвестиции в
страната и чужбина, както и инвестиции в дялови ценни книжа извън неговата
група и източниците/начините за финансиране
През 2021 г. „Видахим“ АД не е извършвала инвестиционна дейност.
8. Информация относно сключените от дружеството в качеството му на
заемополучател договори за заем, както и информация за предоставени гаранции и
поемане на задължения
През отчетния период Дружеството не е сключвало договори за заем в качеството си на
заемополучател, включително не е предоставяло гаранции и поемало задължения.
Дружеството има получен заем от свързано лице през предходни периоди – 25 хил. лв.,
който не е погасен към 31.12.2021 г., както и от несвързани лица – 658
9. Информация относно сключените от дружеството в качеството си на заемодател
договори за заем
През отчетния период Дружеството не е сключвало договори за заем в качеството си на
заемодател, включително не е предоставяло гаранции от всякакъв вид, в това число на
свързани лица.
10. Информация за използване на средствата от извършена нова емисия ценни
книжа през отчетния период
През отчетния период Дружеството няма извършена нова емисия.
11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени
във финансовия отчет за финансовата година и по-рано публикувани прогнози за
тези резултати
Дружеството не е публикувало прогнози за резултатите от текущата финансова година.
12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с
посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните
заплахи и мерки, които Дружеството е предприело или предстои да предприеме с
оглед отстраняването им
Вътрешен източник на средства за Дружеството е акционерният капитал в размер на 2
892 хил. лева, изцяло внесен.
Дружеството е преустановило производствената си дейност от месец август 2015 г.,
поради което разполага с ограничени финансови ресурси, основно предназначени за
покриване на текущи задължения.
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13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с
посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните
промени в структурата на финансиране на тази дейност
„Видахим“ АД не е извършвала инвестиции през 2021 г.
14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните
принципи за управление на Дружеството
През 2021 година не са настъпили промени в основните принципи за управление на
Дружеството.
15. Информация за основните характеристики на прилаганите от Дружеството в
процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и
система за управление на рискове
На проведеното на 28.09.2021 г. редовно общо събрание на акционерите на “ВИДАХИМ”
АД за регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на
дружеството за 2021 г., е Д.Е.С. Калин Апостолов Апостолов, с диплома № 657, чрез "Ка
Одит" ЕООД
Одитният комитет на “ВИДАХИМ” АД беше създаден с решение на Общото събрание на
акционерите от 30.06.2009г. въз основа на измененията в Закона за независимия
финансов одит (ЗНФО), уреждащи изискванията към независимия финансов одит на
предприятия, извършващи дейност от обществен интерес.
Настоящият одитен комитет е в състав:
 Димитър Сотиров
 Мариана Георгиева
 Румяна Христова
Контролът и управлението на риска по отношение на финансовото отчитане са
приоритет на Ръководството на Дружеството. В тази връзка са и разработените
вътрешнонормативни документи, с които да се гарантира вярно и честно представяне на
информацията във финансовите отчети.
“ВИДАХИМ” АД е приел програма за добро корпоративно управление . Целта на
програмата е да гарантира:
1. Защита на правата на акционерите;
2. Обезпечаване на равнопоставеното им третиране, включително на миноритарните
акционери;
3. Осигуряване на запазване и нарастване на стойността на инвестициите;.
4. Повишаване на прозрачността и публичността на дейността на Дружеството и
управителните органи;
5. Подобряване на нивото на информационна обезпеченост на акционерите;
6. Подобряване на процесите, свързани с разкриване на информация от Дружеството, в
изпълнение на нормите на действащото законодателство;
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7. Осигуряване на възможност за ефективен надзор върху дейността на Дружеството и
управителните органи от страна на Комисията за финансов надзор.
Корпоративното управление на "ВИДАХИМ” АД осигурява изпълнение на целите на
Дружеството, осъществяването на ефективен контрол върху управлението, както и
гарантиране на неговите лоялност и своевременно докладване пред акционерите.
Създадената система за управление на рисковете осигурява ефективното упражняване
на контрол при създаването, отчитането и управлението на всички документи в т.ч.
финансовите отчети и другата регулирана информация, която Дружеството е длъжно да
предоставя, в съответствие със законовите разпоредби.
16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през
отчетната финансова година
През отчетната финансова година няма промяна в управителните и в контролните
органи на дружеството, както и в начина на представляване.
На основание решения на Общото събрание на "ВИДАХИМ” АД от 29.09.2017г.,
настоящият Съвет на директорите е в състав:




Катя Цветанова Симеонова
Емилиян Петров Димов
Юрий Иванов Юнишев

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Юрий Юнишев.
17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и / или ползите на
всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната
финансова година
Всеки от членовете на съвета на директорите получава месечно възнаграждение.
По решение на общото събрание на акционерите, при постигнати добри финансови
резултати от Дружеството на членовете на съвета на директорите може да бъде
изплатено допълнително възнаграждение, представляващо процент от реализираната
печалба от дружеството за съответната година. През 2021г. членовете на съвета на
директорите не са получавали парични и непарични възнаграждения.
Във всички случаи възнаграждението на членовете на съвета на директорите следва да е
съобразено с изискванията на Устава на Дружеството, регламентиращ максималния
размер на разходите за управление на Дружеството.
Дружеството не дължи суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране
или други подобни обезщетения на членовете на СД. Няма условни или разсрочени
възнаграждения на членовете на СД, възникнали през годината.
18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните
органи акции на дружеството, включително акциите, притежавани от всеки от тях
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поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от
дружеството опции върху негови ценни книжа
Към датата на настоящия доклад никой от членовете на съвета на директорите на
"ВИДАХИМ” АД не притежава пряко или непряко акции на Дружеството. Дружеството не
е учредявало опции върху свои ценни книжа.
19. Информация за известните на дружеството договорености, в резултат на които
в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял
акции или облигации от настоящи акционери или облигационери
Към датата на изготвяне на настоящия доклад на Дружеството не са известни
договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в
притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или
облигационери.
20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни
производства, касаещи задължения или вземания на дружеството в размер наймалко на 10 на сто от собствения му капитал
През отчетния период Дружеството няма висящи съдебни, административни или
арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на
сто от собствения му капитал.
21. Данни за директора за връзки с инвеститорите
Директор за връзки с инвеститорите – Иван Цолов
Адрес за кореспонденция –гр.Видин ул. Бдин №12, офис 12
тел.: +359 94 600 277
e-mail: tsolov83@abv.bg
V. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА „ВИДАХИМ” АД ПРЕЗ 2021 година
Начална цена
Последна цена
Максимална цена
Минимална цена
Процентно изменение
Стойностно изменение

0.150
0.130
0.150
0.023
13.33%
0.20

VI. АНАЛИЗ И РАЗЯСНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОНО ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО
1. Структура на капитала на Дружеството
Към 31.12.2021 г. основният капитал на Дружеството е в размер на 2 892 074 лева,
разпределени в 2 892 074 броя безналични поименни акции с номинал 1 лев всяка.
14

ВИДАХИМ АД
Годишен доклад за дейността за 2021 г.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения
за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение
от дружеството или друг акционер
Акциите на "ВИДАХИМ” АД се прехвърлят свободно, при спазване на изискванията на
действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа. Уставът, както и
други актове на на "ВИДАХИМ” АД, не могат да създават ограничения или условия
относно прехвърлянето на акциите.
3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или
повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни
за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават
акциите
Акционери, притежаващи акции над 5%
от регистрирания акционерен капитал
- Пристисгруп-водно строителство
- Мис ЕООД
- Индустриалстрой ООД

брой акции

% от капитала

2 024 452
482 446
231 366

70.00%
16.68%
8.00%

Акциите се притежават пряко, съгласно информация от „Централен депозитар“ АД.
VII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Декларацията за корпоративно управление съгласно чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК е
представена в отделен документ и представлява неразделна част от настоящия Доклад
за дейността.

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която да не е публично
оповестена от Дружеството, и която би била важна за акционерите и инвеститорите при
вземането на обосновано инвеститорско решение.
Настоящият доклад е одобрен от Съвета на директорите с решение от 29.03.2022 г.

29.03.2022 г.
гр. София

Digitally signed
Yuriy
by Yuriy Ivanov
Ivanov Yunishev
Date: 2022.03.29
Yunishev 16:42:24 +03'00'

Изпълнителен директор:……………………….
/ Юрий Иванов Юнишев/
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за корпоративно управление на „ВИДАХИМ“ АД
съгласно чл. 100н, ал. 8 във връзка с ал. 7, т. 1 от ЗППЦК
„ВИДАХИМ“ АД разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната
делова практика и от балансираните взаимоотношения между управителните органи на
Дружеството, неговите акционери и всички заинтересовани страни – служители, търговски
партньори, кредитори на компанията, потенциални и бъдещи инвеститори и обществото
като цяло.
В своята дейност „ВИДАХИМ“ АД се ръководи от националните принципи на корпоративно
управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по корпоративно
управление.
Наред с принципите, носещи препоръчителен характер, „ВИДАХИМ“ АД установява
определен набор от изисквания за корпоративно управление, спазването на които е
задължително за управителните органи на Дружеството, като за целта приема Кодекс за
корпоративно управление на „ВИДАХИМ“ АД.
„ВИДАХИМ“ АД спазва Националния кодекс за корпоративно управление, приет от
Националната комисия за корпоративно управление и одобрен като кодекс за
корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1 във връзка с ал. 8, т. 1 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с Решение № 461-ККУ от 30.06.2016 г.
Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната
дейност". Дружеството счита, че ефективното прилагане на добрите практики за
корпоративно управление допринасят както за постигане на устойчив растеж и на
дългосрочните цели на Дружеството, както и за установяване на прозрачни и честни
взаимоотношения с всички заинтересовани страни.
1.

Корпоративно ръководство (информация по чл.100н, ал.8, т.2 от ЗППЦК)

Дружеството има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на
директорите, подпомаган от Одитен комитет. Съветът на директорите се състои от 3 (три)
члена, които са избирани от Общото събрание на акционерите. При изпълнение на своите
задачи и задължения членовете на Съвета на директорите се ръководят от
законодателството, устройствените актове на Дружеството и стандартите за почтеност и
управленска и професионална компетентност. Съветът на директорите приема и предлага
годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на Дружеството за одобрение от
Общото събрание на акционерите. Въз основа на финансовите резултати от дейността на
Дружеството към края на счетоводната година, прави предложение за разпределение на
печалбата.
2.

Защита правата на акционерите

„ВИДАХИМ“ АД гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери, включително
миноритарните и чуждестранните акционери, и защитата на техните права.
За удовлетворяване потребностите на акционерите и инвеститорите относно получаване
на пълна, актуална и достоверна информация за дейността, Дружеството прилага
корпоративна информационна политика и предоставя необходимата информация в
съответствие със законовите изисквания на Република България в съответните
направления.

Декларация за корпоративно управление на „ВИДАХИМ” АД за 2021 г.

стр. 1 от 6

„ВИДАХИМ“ АД се ръководи от приложимите изисквания на българското законодателство
по отношение на задължителното разкриване на информация в указаните обеми, ред и
срокове - данни за Дружеството, данни за акционерната структура, устройствените актове
на Дружеството, данни за управителните органи, текущи и годишни финансови отчети,
материали за предстоящите и проведените общи събрания на акционерите на Дружеството,
и всякаква друга информация, представляваща обществен интерес.
3.

Заинтересовани лица

„ВИДАХИМ“ АД отчита, че ефективното взаимодействие със заинтересованите лица оказва
непосредствено влияние върху корпоративното управление. Предвид това, Дружеството
идентифицира кои са заинтересованите лица с отношение към неговата дейност въз основа
на тяхната степен и сфери на влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие,
които с директно въздействие от своя страна могат да повлияят на дейността му, в т.ч.
собственици/акционери, органи на държавната власт и местното самоуправление,
доставчици, клиенти, служители, кредитори, обществени групи и други.
Дружеството, осъзнавайки обществената значимост на резултатите от своята дейност, се
придържа към принципа за откритост на информацията за дейността си, стреми се да
изгражда и поддържа устойчиви, конструктивни взаимоотношения с органите на
държавната власт и местното управление. Дружеството изпълнява своята дейност в строго
съответствие със законите и другите нормативни актове на Република България.
Отношенията на Дружеството с органите на държавната власт и местно самоуправление се
базират на принципите на отговорност, добросъвестност, професионализъм, партньорство,
взаимно доверие, а също така уважение и ненарушаване на поетите задължения.
„ВИДАХИМ“ АД оповестява публично настоящата Декларация за корпоративно управление
като част от годишния доклад за дейността на интернет сайта на Дружеството
www.vidachim.com с цел разкриване на информация в изпълнение на чл. 100н, ал.7 и ал.8 от
Закона за публично предлагане на ценни книжа.
4.

Система за вътрешен контрол (информация по чл.100н, ал.8, т.3 от ЗППЦК)

В „ВИДАХИМ“ АД е установена система за вътрешен контрол, целта на която е да защитава
интересите и правата на акционерите, запазване на активите чрез предотвратяване,
разкриване и отстраняване на нарушения на съществуващите изисквания и техните
причини.
Системата за вътрешния контрол в Дружеството се прилага за постигане на
стратегическите цели, повишаване на оператината ефективност, намаляване на рисковете,
осигуряване на надеждността и достоверността на отчетността, съответствие с
нормативните изисквания.
Участници в системата за вътрешен контрол, които осъществяват контролна дейност на
различни равнища и носят пряка отговорност за всички дейностти и процеси, както и за
създаването и поддържането на самата система, са ръководството на Дружеството и
мениджърите по отдели. Останалите служители на Дружеството са запознати с разписаните
правила за вътрешен контрол и се отчитат към своите преки ръководители за всички
проблеми в дейността и процесите на Дружеството.
Контролните функции на участниците в системата за вътрешен контрол са
регламентирани със заповеди от управлението на Дружеството или индивидуално
определени в длъжностните характеристики на участниците.
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Система за управление на рисковете (информация по чл.100н, ал.8, т.3 от
ЗППЦК)

5.

Ръководството на Дружеството се стреми да развива активно управление на риска, като за
целта е внедрило система за управление на рисковете и насочва усилията за нейното
подобряване в съответствие с най-добрите международни практики.
Системата за управление на риска определя правомощията и отговорностите в
Дружеството, организацията и реда за взаимодействие при управление на рисковете,
анализ и оценка на информация, свързана с рискове.
Управлението на риска в „ВИДАХИМ“ АД се осъществява на всички нива на управление и е
неразделна част от дейността, и системата за корпоративно управление на Дружеството.
В „ВИДАХИМ“ АД управлението на риска се извършва в съответствие с утвърдена
методология, определяща изисквания към идентификацията, описанието и оценката на
риска, начина за реагиране на риска, разработване, реализиране и мониторинг на
изпълнението на мероприятия за въздействие върху риска.
Дружеството декларира, че приетите от него инвестиционни и стратегически решения са
основани на резултати от проведени анализи на текущи и бъдещи рискове, като счита, че
този подход е инструмент за повишаване на операционната и финансовата устойчивост,
както и стойността на Дружеството.
Информация за наличието на предложения за поглъщане/вливане през
2020 година (информация по чл.100н, ал.8, т.4 от ЗППЦК – съответно по член 10,
параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане)

6.

Към 31.12.2021 г. към „ВИДАХИМ“ АД не са отправяни предложения за поглъщане и/или
вливане в друго дружество.


Информация по чл. 10, параграф 1, буква "в" от Директива 2004/25/ЕО относно
предложенията за поглъщане - значими преки или косвени акционерни участия
(включително косвени акционерни участия чрез пирамидални структури и
кръстосани акционерни участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО.

„ВИДАХИМ“ АД е дружество-майка и притежава 100% от дяловете на дружества „ВИЛАС
ТРЕЙД“ ЕООД.


Информация по чл. 10, параграф 1, буква "г" от Директива 2004/25/ЕО относно
предложенията за поглъщане - притежателите на всички ценни книжа със
специални права на контрол и описание на тези права.

Акционерният капитал на „ВИДАХИМ” АД се състои от обикновени акции с номинална
стойност в размер на 1 (един) лев за акция. Всички акции са с право на получаване на
дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната им стойност. Всяка акция дава
право на един глас в общото събрание на Дружеството. Всички акции имат равен
ликвидационен дял от активите на Дружеството.
Съгласно устава на Дружеството, не се допуска издаването на привилегировани акции,
даващи право на повече от един глас в Общото събрание или на допълнителен
ликвидационен дял.
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Информация по чл. 10, параграф 1, буква "е" от Директива 2004/25/ЕО относно
предложенията за поглъщане - всички ограничения върху правата на глас, като
например ограничения върху правата на глас на притежателите на определен
процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване на правата на глас или
системи, посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите
права, предоставени на ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните
книжа.

Няма ограничения върху правата на глас.


Информация по чл. 10, параграф 1, буква "з" от Директива 2004/25/ЕО относно
предложенията за поглъщане - правилата, с които се регулира назначаването или
смяната на членове на съвета и внасянето на изменения в учредителния договор

Органите на управление на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на
директорите.
Правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на Съвета на
директорите, са регламентирани в Устава на Дружеството.
Членовете на Съвета на директорите се избират и назначават от Общото събрание на
акционерите. СД се състои най-малко от три, но не повече от девет физически лица.
Мандатът на членовете на Съвета на директорите е 2 (две) години и той приключва с
провеждането на второто редовно годишно общо събрание на акционерите, следващо
избора им за членове на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите могат
да бъдат преизбирани без ограничение. Отношенията между Дружеството и изпълнителен
член на съвета се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в
писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на директорите. Наймалко една трета от членовете на съвета на директорите трябва да бъдат независими лица.
Съветът на директорите избира и освобождава изпълнителен директор/и, председател и
заместник председател на СД.
Измененията и допълненията в Устава се извършват от Общото събрание на акционерите
на Дружеството.


Информация по чл. 10, параграф 1, буква "и" от Директива 2004/25/ЕО относно
предложенията за поглъщане - правомощия на членовете на съвета, и по-специално
правото да се емитират или изкупуват обратно акции

Съветът на директорите има правомощия да провежда обратно изкупуване на акции,
издаване на опции, конвертируеми и обикновени облигации и увеличения на капитала в
рамките на закона и овластяване от Общото събрание на акционерите и Устава на
Дружеството.
Намаляването на капитала на Дружеството се извършва с решение на Общото събрание на
акционерите, като не трябва да води до спадане на размера на капитала на Дружеството
под законово изискуемия минимум. В решението трябва да се съдържа целта на
намаляването и начинът, по който ще се извърши - чрез обратно изкупуване на акции или
чрез обезсилване на акции. Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван чрез
принудително обезсилване на акции. За намаляване на капитала на Дружеството се
прилагат правилата и ограниченията по ЗППЦК.
Членовете на СД нямат особени правомощия, свързани с обратното изкупуване на акции.
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7. Състав и функциониране на управителните органи и Одитен комитет

(информация по чл.100н, ал.8, т.5 от ЗППЦК)

„ВИДАХИМ“ АД декларира своя ангажимент относно определяне на политики и принципи,
към които ще се придържат управителните органи на Дружеството, за да се създадат
необходимите условия и да се осигури възможност на акционерите да упражняват в пълна
степен своите права.
Управленската дейност в „ВИДАХИМ“ АД се извършва на принципа на йерархичната
подчиненост, вътрешен контрол и обратна връзка. Дружеството има едностепенна система
на управление – Съвет на директорите, който се състои от 3 членове:
 Юрий Юнишев - член на СД;
 Емилиян Димов - член на СД;
 Катя Симеонова – член на СД;.
Съветът на Директорите осъществява своята дейност в съответствие с Устава на
„ВИДАХИМ“ АД и Правилника за работата на Съвета на директорите, като:
 приема съществени промени в дейността на Дружеството,
 приема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за
Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество,
 осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството,
 определя насоките на инвестиционната политика на Дружеството,
 приема планове и програми за дейността на Дружеството,
 приема организационно-управленската структура на Дружеството,
 взема всички решения, които не са в изричната компетентност на Общото събрание
на акционерите,
 взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството при
условията на Устава на Дружеството,
 приема и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния
счетоводен отчет и доклада за дейността на Дружеството,
 свиква редовно годишно или извънредно общо събрание на акционерите.
При изпълнение на своите задачи и задължения Съветът на директорите се ръководи от
законодателството, устройствените актове на Дружеството и стандартите за почтеност и
компетентност.
Членовете на Съвета на директорите в своята дейност прилагат принципа за избягване и
недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси. Всеки конфликт на
интереси следва да бъде разкриван пред Съвета на директорите.
Одитният комитет е избран от Общото събрание на акционерите на Дружеството,
проведено на 30.06.2009 г. Състои се от три физически лица с мандат две години, считано
от датата на вписване на решението на ОСА в Търговския регистър, както следва:
- Димитър Сотиров - член на Одитния комитет;
- Мариана Георгиева – член на Одитния комитет;
- Румяна Христова – член на Одитния комитет.
Одитният комитет наблюдава процесите по финансово отчитане в предприятието,
ефективността на системата за вътрешен контрол и ефективността на системата за
управление на риска в Дружеството. Извършва и наблюдение върху независимия финансов
одит на предприятието, прави преглед на независимостта на регистрирания одитор на
Дружеството в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и
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Международния етичен кодекс на професионалните счетоводители, включително
Международните стандарти за независимост, както и наблюдава предоставянето на
допълнителни услуги от регистрирания одитор на Дружеството. Дава препоръка за избор
на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит на Дружеството.
Одитният комитет отчита дейността си веднъж годишно пред Общото събрание на
акционерите заедно с приемането на годишния финансов отчет.
Във връзка с изпълнение на своите функции, Одитният комитет може да дава препоръки
до органите на управление на Дружеството при установяване на нередности, както и за
подобряване на дейността по финансово отчитане, вътрешен контрол и управление на
рисковете на Дружеството.
Настоящата Декларация за корпоративно управление представлява неразделна част от
Годишния финансов отчет за 2021 година на „ВИДАХИМ“ АД

Yuriy
Ivanov
Yunishev

Digitally signed
by Yuriy Ivanov
Yunishev
Date: 2022.03.29
16:43:14 +03'00'

Изпълнителен директор _______________________
Юрий Юнишев
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ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“ ВИДАХИМ“ АД ЗА 2021 Г.
1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на
политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за
мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните
консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за
възнагражденията;
Политиката за възнагражденията на „Видахим“ АД е разработена от Съвета на
директорите, като за целта не са ползвани външни експерти и консултанти в
съответствие с изискванията на Наредба №48 на КФН от 20.03.2013 г.
Съвета на директорите на „Видахим“ АД ежегодно извършва преглед на
разработената Политика за възнагражденията с цел, прценка на необходимостта за
нейното изменение и допълнение.
В дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията и в съответствие с
разпоредбите на Наредба №48 на КФН, прегледът на Политиката за възнагражденията се
извършва от Съвета на Директорите.
2. Информация относно относителната тежест на променливото и
постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните
органи;
През 2021г. членовете на Съвета на Директорите на „Видахим“ АД са получавали
постояни възнаграждения чийто вид, размер и срок за който са дължими се изплащат на
база на сключените между тях и дружеството договори за управление.
Членовете на Съвета на Директорите „Видахим“ АД не получават други
допълнителни възнаграждения.
3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на
които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид
променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3
допринасят за дългосрочните интереси на дружеството;
Не се предвижда предоставяне на възнаграждения на Съвета на Директорите на
„Видахим“ АД под формата на акции на дружеството, опции върху акции или други права
за придобиване на акции.
Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на
акциите на дружеството.
4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени
критериите за постигнатите резултати;
Критериите за постигнатите резултати и методите за преценка дали са изпълнени
тези критерии се отнасят към променливите възнаграждения, каквито в дружеството
през 2021г. не са изплащани и прилагани.
5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите
резултати;
Членовете на Съвета на директорите „Видахим“ АД получават само постоянни
възнаграждения, месечният размер на които е определен в договора за управление.

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на
бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения;
Дружеството не прилага схема за изплащане на бонуси други непарични
допълнителни възнаграждения.
7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително
доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или
дължимите вноски от дружеството в полза на съответния член на управителен или
контролен орган за съответната финансова година, когато е приложимо;
„Видахим“ АД няма ангажимент за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване на членовете на Съвета на директорите и задължения за внасяне на вноски в
полза на директорите за отчетната 2021г.
8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите
възнаграждения;
Дружеството не прилага схема за възнаграждения, включваща изплащането на
променливи възнаграждения.
9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на
договорите;
При прекратяване на договорите членовете на Съвета на директорите не
получават допълнителни обезщетения извън определените по закон.
10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни
и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи
възнаграждения, основани на акции;
Дружеството не прилага схеми с променливи възнаграждения, основани на акции
и опции върху акции.
11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края
на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на
периода по т. 10;
„Видахим“ АД не следва такива политики.
12. Информация относно договорите на членовете на управителните и
контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестието
за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими
плащания в случай на предсрочно прекратяване;
Договорът за управление с Изпълнителния директор на дружеството се сключва в
писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Съвета на директорите и
в него се уточняват конкретните права и задължения, възнаграждението и други
условия.
13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули
на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова
година;
Възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2021г. не
са начислявани и изплащани .

14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на
управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през
съответната финансова година;
Няма такива лица
а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за
съответната финансова година;
Няма
б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от
лицето от дружества от същата група;
Няма
в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на
печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;
Дружеството не следва такава политика.
г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън
обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно
сключения с него договор;
Не са извършвани допълнителни плащания.
д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите
му по време на последната финансова година;
Няма начислени обезщетения.
е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън
посочените в букви "а" - "д”;
Нe се начисляват
ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социалнобитови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества
или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов
отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;
Не е приложимо за „Видахим“ АД
15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или
други схеми за стимулиране въз основа на;
а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от
дружеството през съответната финансова година и условията, при които са
предложени, съответно предоставени;
Не е приложимо за „Видахим“ АД
б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова
година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията

или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на
финансовата година;
Не е приложимо за Дружеството.
в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата
година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и
съществени условия за упражняване на правата;
Не е приложимо за „Видахим“ АД
г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху
акции, приети през финансовата година;
Няма такива
16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и
на средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на
служителите в дружеството, които не са директори, през предходните поне пет
финансови години, представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне;
В условията на неработещо предприятие и отказ от възнаграждения на Съвета на
директорите, съпоставки на възнагражденията не са приложими.
17. Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на
променливото възнаграждение;
Дружеството не прилага схема за възнаграждения, включваща изплащането на
променливи възнаграждения.
18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на
политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11,
ал. 13, включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и
посочване на конкретните компоненти, които не са приложени.
Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на
„Видахим“ АД се основава на Наредба №48 на КФН от 20.03.2013 г.
Съветът на директорите счита, че залегналите в Политиката за възнагражденията
принципи, критерии и изисквания за формиране на възнагражденията са актуални и
адекватни.
При пеглед на Политиката за възнагражденията, извършен от Съвета на
директорите, не е констатирана необходимост от приемане на промени в приетата
Политика за възнагражденията.
Не са получени предложения за промяна структурата на възнагражденията или
несъгласия за техния размер.
Съвета на директорите на „Видахим“ АД счита, че с Политиката за
възнагражденията се определят ясни и обективни принципи, критерии и изисквания за
формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Видахим“
АД, които ще останат актуални и през следващата финансова година.
Digitally signed by

Yuriy Ivanov Yuriy Ivanov Yunishev
Date: 2022.03.29
Yunishev
16:43:41 +03'00'

Изп. Директор: ..................................................
/Юрий Иванов Юнишев/

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ОТ НАРЕДБА 2 ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО
ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ
1. Структура на капитала на дружеството, включително информация относно
ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република
България или друга държава членка.
Основният капитал на „Видахим”АД е 2 892 074, разпределен в 2 892 074 броя
обикновени, безналични, поименни акции. Всички акции на Видахим”АД са от един клас
с еднакви права и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на
акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял.
Акциите са допуснати за търговия на BaSЕMarket на БФБ-София. Дружеството не е
издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в
Република България или друга държава членка на ЕС.
2. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или
повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни
за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават
акциите.
Акционер
Брой акции
МЕЛИСА-2
5
АЛФА КОНСУЛТ
70
ПРИСТИСГРУП - ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО АД
2024452
"АГЕНЦИЯ
ЗА
ИНВЕСТИЦИИ
И
42
КОНСУЛТАЦИИ" АД
ИНТЕРКАПИТАЛ ЕООД
153
ИКОНОМЕДИА АД
1
ИНДУСТРИАЛ СТРОЙ ООД
231366
МИС ЕООД
482446
"МЕЛИСА 94" ЕООД
1200
"ЛИДЕР" АД
1565
Други физически лица
150774
Сума
2 892 074

% капитал
00.00
00.00
70.00
00.00
00.01
00.00
08.00
16.68
00.04
00.05
100%

Контрол върху емитента упражняват следните юридически лица:
1. „Пристисгруп-водно строителство“ АД, със седалище и адрес на управление гр.
София, р-н Триадица, ул. Христо Белчев № 35, ап. 3, притежава 2 024 452 бр.
акции с номинална стойност 1 лев /един лев /, представляващи 70.00% от
гласовете в общото събрание на “ Видахим ” АД
2. „М И С“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ул. Пуьо Войвода
№ 2, притежава 482 446 бр. акции с номинална стойност 1 лев /един лев /,
представляващи 16.68% от гласовете в общото събрание на “Видахим ” АД
3. „Индустриал строй“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Видин, ул.
Княз Борис I, № 1, ет. 1, ап. 4, притежава 231 366 бр. акции с номинална
стойност 1 лев /един лев /, представляващи 8.00% от гласовете в общото
събрание на “Видахим ” АД

права.

3. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези
Няма акционери със специални контролни права.

4. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и
които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на
глас.
На дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да
доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.
Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на „Видахим“АД
АД.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите на дружеството се упражнява
от лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери 14 дни
преди датата на Общото събрание.
Съгласно разпоредбата на чл.28 от Устава на дружеството, акционерите участват в
общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Пълномощното следва
изрично да отговаря на законоустановените изисквания за представителство
наакционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично
предлагане и да е отделно за всяко събрание.
5. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят
се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при
осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в
случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни
вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в
случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на
закона.
През 2021 г. „Видахим“ АД няма сключени съществени договори, които пораждат
действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при
осъществяване на задължително търгово предлагане.
Настоящата информация е неразделна част от Годишния финансов отчет на
дружеството за 2021 година, представен пред Комисията за финансов надзор и Българската
фндова борса.

Yuriy
Ivanov
Yunishev

Digitally signed
by Yuriy Ivanov
Yunishev
Date: 2022.03.29
16:44:15 +03'00'

Изп. Директор: ..........................................
/Юрий Иванов Юнишев /

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДОЛУПОДПИСАНИТЕ:
1.

Юрий Иванов Юнишев – Изпълнителен Директор на “Видахим” АД – гр. Видин

2.

Анелия Серафимова Тутунарова – Главен Счетоводител на “Видахим” АД – гр.Видин
ДЕКЛАРИРАМЕ:

1. Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. е съставен съгласно приложимите
счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите и
финансовото състояние.
2. Годишния доклад за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и
резултатите от дейността на дружеството.
ДЕКЛАРАТОРИ:

Yuriy
Ivanov
Yunishev

Digitally signed
by Yuriy Ivanov
Yunishev
Date: 2022.03.29
16:44:38 +03'00'

1. Изп. Директор: _____________________
/ Юрий Юнишев/

Digitally signed by
Aneliya
Aneliya Serafimova
Serafimova Tutunarova
Date: 2022.03.29
Tutunarova 16:36:06 +03'00'
2. Гл. Счетоводител:___________________
/Анелия Тутунарова/

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
ДО АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ВИДАХИМ“ АД

Доклад относно одита на финансовия отчет
Отказ от изразяване на мнение
Ние бяхме ангажирани да извършим одит на финансовия отчет на „ВИДАХИМ“ АД
(„Дружеството“), съдържащ отчета за финансовото състояние към 31 декември 2021 г. и
отчета за всеобхватния доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета за
паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и пояснителните
приложения към финансовия отчет, съдържащи оповестяване на съществените
счетоводни политики и друга пояснителна информация.
Ние не изразяваме мнение относно приложения финансов отчет на Дружеството. Поради
значимостта на въпросите, описани в раздела от нашия доклад „База за отказ от
изразяване на мнение“, ние не бяхме в състояние да получим достатъчни и уместни
одиторски доказателства, които да осигурят база за изразяване на одиторско мнение
относно този финансов отчет.

База за отказ от изразяване на мнение
1. Дружеството е с основен предмет на дейност производство на полиамидни влакна и
смоли, технически тъкани, гуми за транспортни средства, електро и топлоенергия, като
реализираните приходи в периодите до 2015 г., включително, са в голямата си част от
производство и продажба на електрическа енергия на преференциални цени, в
съответствие със законодателството. С приети промени в Закона за енергетиката през
2015 г., се отменя преференциалният режим за комбинираните производители на
електрическа енергия, като за същите остава възможността да реализират продукцията си
на свободния пазар. В резултат на промените за Дружеството става неефективно да
реализира електрическа енергия и то преустановява дейността. В следствие на това, през
следващите периоди Дружеството реализира ограничени и несъществени приходи
предимно от оперативен лизинг, съответно, генерира загуби и отрицателни нетни
парични потоци от основна дейност, и се декапитализира. През текущия период
Дружеството отчита загуба, а за предходните две години – печалба в резултат, съответно,
на продажба на квоти за емисии на парникови газове и от отписване на задължения с
изтекъл давностен срок, като към края на периода сумата на нетните активи е под размера
на записания капитал, а текущите пасиви превишават текущите активи с 51 616 хил. лв.
Дружеството е с просрочени задължения за данъци и осигуровки, както и към доставчици.
Ръководството е приело да изготвя финансовите отчети, в съответствие с
Международните стандарти за финансово отчитане, на база на принципа за „действащо
предприятие“ и е в процес на проучване на нови възможности за възобновяване на
дейността и стабилизиране на Дружеството, като към момента все още не са обявени
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конкретни планове и намерения, и не са предприети действия. Предположенията не
отчитат настъпилите и последващите събития, възникнали в резултат на пандемията от
коронавирус COVID 19, както и започналия военен конфликт между Руския и Украйна,
доколкото към момента това е практически невъзможно, поради динамичната и
непредвидима ситуация. Въпреки това, Ръководството е на мнение, че съществува
възможност събитията да повлияят върху плановете и намеренията, както и върху
Дружеството, съответно, те да бъдат засегнати по някакъв начин. Посочените
обстоятелства показват наличието на значителна несигурност по отношение на принципа
за действащо предприятие и възможността Дружеството да продължи да функционира в
бъдеще, като част от определящите фактори не са под контрола на ръководството и не
зависят от негови решения.
2. Представените дълготрайни материални и нематериални активи са с преустановени
амортизации от началото на 2016 г., като съгласно приетата политика се амортизират на
линеен принцип за полезния срок, в съответствие с Международните стандарти за
финансово отчитане и не са преразглеждани за евентуална обезценка впоследствие.
Поради спецификата на активите и присъщите ограничения, ние не бяхме в състояние да
се убедим в разумна степен на сигурност в представените балансовите стойности на
дълготрайните активи, съответно, полагаемите амортизации и/или загуби от обезценка,
както и тяхното разпределение през периодите.
3. В отчета за финансовото състояние, в статия Имоти, машини и съоръжения са включени
земи, сгради и машини с балансови стойности, съответно, 3 350 хил. лв., 16 540 хил. лв. и
21 905 хил. лв., за които Дружеството не притежава безспорни права на собственост. През
2016 г. въпросните активи са прекласифицирани и представени в приложенията към
финансовия отчет като капитализирани разходи за придобиване на дълготрайни активи,
и не са преразглеждани за евентуална обезценка впоследствие. Поради това, ние не бяхме
в състояние да се убедим в разумна степен на сигурност относно правата и стойността на
тези активи, в отчета за финансовото състояние към 31 декември 2021 г., както и дали и в
каква степен Дружеството не би претърпяло загуби.
4. Предвид преустановената дейност по производство и продажба на електрическа
енергия и спрените амортизации, както и несъществените приходи, които Дружеството
генерира от оперативен лизинг, ние не бяхме в състояние да се убедим в разумна степен
на сигурност относно възстановимата стойност на представените дълготрайни
материални и нематериални активи, и капитализирани разходи, съответно, дали
Дружеството не би претърпяло евентуални загуби от обезценка в бъдеще.
5. В отчета за финансовото състояние на Дружеството, към 31 декември 2021 година, в
представените материални запаси, са включени обездвижени материали, продукция и
незавършено производство с балансова стойност, с общ размер 303 хил. лв. Ние не сме в
състояние, при липса на други доказателства, да се убедим в разумна степен на сигурност
относно бъдещата реализация на тези материални запаси в дейността на Дружеството или
чрез продажба, за да установим дали това няма да доведе до бъдещи загуби. Поради това
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нямаме достатъчна степен на сигурност относно представените в отчета за финансовото
състояние стойности на тези материални запаси, както и да определим дали и в какъв
размер е надценена балансовата им стойност.
6. Дружеството е ответник по съдебни и изпълнителни дела с взискател Държавна агенция
Държавен резерв и военновременни запаси, във връзка със задължения с балансова
стойност в размер на 22 184 хил. лв. Задълженията са обездвижени през последните два
периода, като текущо не са признавани задължения по лихви за просрочие. През
периодите Дружеството е ответник по множество други съдебни и изпълнителни дела, а
присъщите ограничения, свързани с продължителността и броя им, затрудняват
получаването, обработката и обобщаването на актуална информация за всички дела, по
които то е страна. Ръководството е приело политика да признава разходите само по
окончателно решените срещу и изплатени от Дружеството съдебни дела, като текущо не
се признават разходи и разноски. В резултат на тези ограничения, ние не бяхме в
състояние да получим достатъчни и уместни доказателства относно пълнотата на
информацията по отношение на съдебните дела, съответно, да оценим пълнотата на
признатите задължения и да отграничим периодите, за които те следва да бъдат признати.
Във връзка с възникналите претенции към Дружеството, върху недвижими имоти и
парични средства по разплащателна сметка са наложени запори в размер, съответно, 918
хил. лв. и 10 814 хил. лв.
7. В отчета за финансовото състояние не са признати задължения по местни данъци и
лихви за просрочие в размер на 3 436 хил. лв., както и задължения за данъци, осигурителни
вноски и лихви, и държавни такси и разноски по изпълнителни дела в общ размер 501 хил.
лв.
8. Ние не получихме потвърждения от външни източници за представените търговски и
други вземания и задължения в размер, съответно, 3 587 хил. лв. и 53 535 хил. лв. Поради
липсата на движение и спецификата им, не успяхме да се убедим в разумна степен на
сигурност в представените стойности на вземанията и задълженията в отчета за
финансовото състояние.
9. При изготвянето на финансовите отчети не са съобразени изискванията на МСФО 9,
съответно, финансовите инструменти не са преразгледани при първоначалното
прилагане на стандарта, както и към началото и края на текущия период, когато над 90 на
сто от вземанията са с просрочие над една година. Поради присъщото ограничение и
специфичния характер на тези вземания, ние не бяхме в състояние да оценим надеждно
ефекта от наличната информация относно тези вземания и оценката към началото и края
на годината, както и разпределението на евентуални загуби от обезценка върху
финансовите резултати за текущия и предходните периоди.
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Отговорности на ръководството и лицата, натоварени с общо управление за
финансовия отчет
Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този
финансов отчет в съответствие с МСФО, приложими в ЕС и за такава система за вътрешен
контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето
на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо
дали дължащи се на измама или грешка.
При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване
способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие,
оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за
действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на
предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да
ликвидира Дружеството или да преустанови дейността му, или ако ръководството на
практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.
Лицата, натоварени с общо управление, носят отговорност за осъществяването на надзор
над процеса по финансово отчитане на Дружеството.

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет
Нашата отговорност е да извършим одит на финансовия отчет на Дружеството в
съответствие с Международните одиторски стандарти и да издадем одиторски доклад.
Поради въпросите, описани в раздела от нашия доклад „База за отказ от изразяване на
мнение“, обаче, ние не бяхме в състояние да получим достатъчни и уместни одиторски
доказателства, които да осигурят база за изразяване на одиторско мнение относно този
финансов отчет.
Ние сме независими от Дружеството в съответствие с Международния етичен кодекс на
професионалните счетоводители (включително Международни стандарти за
независимост) на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса
на СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона за независимия финансов одит
(ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в България, като
ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията на
ЗНФО и Кодекса на СМСЕС.

Доклад във връзка с други законови и регулаторни изисквания
Допълнителни въпроси, които поставят за докладване Законът за счетоводството
и Законът за публичното предлагане на ценни книжа
Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои
от доклад за дейността, декларация за корпоративно управление и доклад за изпълнение
на политиката за възнагражденията, изготвени от ръководството съгласно Глава седма от
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Закона за счетоводството, но не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад,
върху него, която получихме преди датата на нашия одиторски доклад.
Нашата отговорност е да изпълним и процедурите, добавени към изискваните по МОС,
съгласно „Указания относно нови и разширени одиторски доклади и комуникация от
страна на одитора" на професионалната организация на регистрираните одитори в
България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)“ по отношение на
доклада за дейността, декларацията за корпоративно управление, нефинансовата
декларация и доклада за плащанията към правителствата. Поради значимостта на
въпросите, описани в раздела от нашия доклад „База за отказ от изразяване на мнение“,
ние не бяхме в състояние да получим достатъчни и уместни доказателства, които да
осигурят база за изразяване на становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за
счетоводството и с чл. 100(н), ал. 10 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Следователно, ние не изразяваме становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за
счетоводството по отношение на доклада за дейността, декларацията за корпоративно
управление и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията.
В допълнение, ние не изразяваме становище във връзка с чл. 100(н), ал. 10 и ал. 13 от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа по отношение на декларацията за
корпоративно управление и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията.

Допълнително докладване относно одита на финансовия отчет във връзка
с чл. 100(н), ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Изявление във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „б“ от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа
Както е описано в раздела от нашия доклад „База за отказ от изразяване на мнение“ погоре, ние не бяхме в състояние да получим достатъчни и уместни доказателства, които да
осигурят основание за изявление във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „б“ от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа. Следователно, поради значимостта на въпросите,
описани в този раздел ние не правим изявление в тази връзка относно оповестяванията
на сделките със свързани лица за годината, завършваща на 31 декември 2021 г.
Изявление във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „в” от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа
Както е описано в раздела от нашия доклад „База за отказ от изразяване на мнение“ погоре, ние не бяхме в състояние да получим достатъчни и уместни доказателства, които да
осигурят основание за изявление във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „в” от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа. Следователно, поради значимостта на въпросите,
описани в този раздел ние не правим изявление в тази връзка относно съществените
сделки, основополагащи за финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември
2021 г.
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Доклад във връзка с други законови и регулаторни изисквания
Докладване за съответствие на електронния формат на финансовия отчет,
включен в годишния финансов отчет за дейността по чл. 100н, ал.4 от ЗППЦК
с изискванията на Регламента за ЕЕЕФ
В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, описани по-горе в
раздела „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“, ние изпълнихме
процедурите, съгласно „Указания относно изразяване на одиторско мнение във връзка с
прилагането на единния европейски електронен формат (ЕЕЕФ) за финансовите отчети на
дружества, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар в
Европейския съюз (ЕС)" на професионалната организация на регистрираните одитори в
България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)“. Тези процедури
касаят проверка на форма́ та и дали четимата от човек част на този електронен формат
съответства на одитирания финансов отчет и изразяване на становище по отношение на
съответствието на електронния формат на финансовия отчет на „ВИДАХИМ“ АД за
годината, завършваща на 31 декември 2021 година, приложен в електронния файл
„VIDACHIM Reporting package.zip“, с изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815
на Комисията от 17 декември 2018 г. за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за
определянето на единния електронен формат за отчитане („Регламент за ЕЕЕФ“). Въз
основа на тези изисквания, електронният формат на финансовия отчет, включен в
годишния отчет за дейността по чл. 100н, ал. 4 от ЗППЦК, трябва да бъде представен в
XHTML формат.
Ръководството на Дружеството е отговорно за прилагането на изискванията на
Регламента за ЕЕЕФ при изготвяне на електронния формат финансовия отчет в XHTML.
Нашето становище е само по отношение на електронния формат на финансовия отчет,
приложен в електронния файл „VIDACHIM Reporting package.zip“ и не обхваща другата
информация, включена в годишния финансов отчет за дейността по чл. 100н, ал. 4 от
ЗППЦК.
На базата на извършените процедури, нашето мнение е, че електронният формат на
финансовия отчет на Дружеството за годината, завършваща на 31 декември 2021 година,
съдържащ се в приложения електронен файл „VIDACHIM Reporting package.zip“, върху
който финансов отчет ние не изразяваме одиторско мнение, е изготвен във всички
съществени аспекти в съответствие с изискванията на Регламента за ЕЕЕФ.
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Докладване съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) № 537/2014 във връзка с
изискванията на чл. 59 от Закона за независимия финансов одит
Съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит във връзка с чл. 10 от
Регламент (ЕС) № 537/2014, ние докладваме допълнително и изложената по-долу
информация:

— В допълнение на въпросите, описани в раздела „База за отказ от изразяване на мнение“,
няма ключови одиторски въпроси, които да бъдат комуникирани в нашия доклад;

— Ние сме назначени за задължителен одитор на финансовия отчет за годината,
—
—
—
—
—

завършваща на 31 декември 2021 г. на „ВИДАХИМ“ АД („Дружеството“) от общото
събрание на акционерите, проведено на 28 септември 2021 г., за период от една година;
Ангажиментът за одит на финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември
2021 г. на Дружеството представлява трети пълен непрекъснат ангажимент за
задължителен одит на това предприятие, извършен от нас;
Потвърждаваме, че отказът от изразяване на одиторско мнение е в съответствие с
допълнителния доклад, представен на одитния комитет на Дружеството, съгласно
изискванията на чл. 60 от Закона за независимия финансов одит;
Потвърждаваме, че не сме предоставяли посочените в чл. 64 от Закона за независимия
финансов одит забранени услуги извън одита;
Потвърждаваме, че по време на ангажимента за одит сме запазили своята независимост
спрямо Дружеството;
За периода, за който се отнася извършеният от нас задължителен одит, освен одита,
ние не сме предоставили други услуги на Дружеството, включително такива, които да
са посочени в доклада за дейността или финансовия отчет на Дружеството.

Регистриран одитор
Калин Апостолов

Kalin
Apostolov
Apostolov

30 март 2022 г.
гр. София
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ДО
Акционерите на „ВИДАХИМ“ АД
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от
Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Долуподписаният:
Калин Апостолов Апостолов, в качеството ми на регистриран одитор (с

рег. № 0657 от регистъра при ИДЕС по чл. 20 от Закона за независимия финансов
одит) и декларирам, че
бях ангажиран да извърша задължителен финансов одит на финансовия отчет на
„ВИДАХИМ“ АД за 2021 г., съставен съгласно Международните стандарти за финансово
отчитане, приети от ЕС, общоприето наименование на счетоводната база, дефинирана в т.
8 на ДР на Закона за счетоводството под наименование „Международни счетоводни
стандарти”, и че
съм отговорен за одит ангажимента от името на търговско дружество „КА ОДИТ“ ЕООД,
В резултат на извършения от мен одит издадох одиторски доклад от 30 март 2022 г.
С настоящото УДОСТОВЕРЯВАМ, ЧЕ както е докладвано в издадения от мен
одиторски доклад относно годишния финансов отчет на „ВИДАХИМ“ АД за 2021 г.
година, издаден на 30 март 2022 година:
1. Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „а” Одиторско мнение: Ние не изразяваме мнение
относно приложения финансов отчет на Дружеството. Поради значимостта
на въпросите, описани в раздела от нашия доклад „База за отказ от
изразяване на мнение“, ние не бяхме в състояние да получим достатъчни и
уместни одиторски доказателства, които да осигурят база за изразяване на
одиторско мнение относно този финансов отчет (стр. 1 от одиторския
доклад);
2. Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „б” Информация, отнасяща се до сделките на
„ВИДАХИМ“ АД със свързани лица: Както е описано в раздела от нашия
доклад „База за отказ от изразяване на мнение“, ние не бяхме в състояние да
получим достатъчни и уместни доказателства, които да осигурят основание
за изявление във връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „б“ от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа. Следователно, поради значимостта на
въпросите, описани в този раздел, ние не правим изявление в тази връзка
относно оповестяванията на сделките със свързани лица за годината,
завършваща на 31 декември 2021 г. (стр. 5 от одиторския доклад).
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3. Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „в” Информация, отнасяща се до съществените
сделки: Както е описано в раздела от нашия доклад „База за отказ от
изразяване на мнение“, ние не бяхме в състояние да получим достатъчни и
уместни доказателства, които да осигурят основание за изявление във
връзка с чл. 100(н), ал. 4, т. 3, б. „в” от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа. Следователно, поради значимостта на въпросите, описани в
този раздел, ние не правим изявление в тази връзка относно съществените
сделки, основополагащи за финансовия отчет за годината, завършваща на 31
декември 2021 г. (стр. 5 от одиторския доклад).
Удостоверяванията, направени с настоящата декларация, следва да се
разглеждат единствено и само в контекста на издадения от мен одиторски доклад
в резултат на извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет
на „ВИДАХИМ“ АД за отчетния период, завършващ на 31 декември 2021 г., с дата 30
март 2022 г. Настоящата декларация е предназначена единствено за посочения погоре адресат и е изготвена единствено и само в изпълнение на изискванията, които
са поставени с чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа (ЗППЦК) и не следва да се приема като заместваща моите заключения,
съдържащи се в издадения от мен одиторски доклад от 30 март 2022 г. по
отношение на въпросите, обхванати от чл. 100н, т. 3 от ЗППЦК.

30 март 2022 г.
Гр. София
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