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Основна дейност 
 
 „КАРОЛ” АД е Акционерно дружество със седалище и адрес на управление: 

гр.София, бул.”Христо Ботев” № 57. Дейността се осъществява в гр.София и в офисите в 
страната. Дружеството е регистрирано по ф.д. № 21844/1993 год. по описа на Софийски 
градски съд и пререгистрирано в Търговския регистър на 17.11.2008 год. Основният 
капитал е в размер на 6 000 хиляди лева, разпределен в 60 000 безналични поименни 
акции с право на глас, с номинална стойност 100 лева всяка една. 

 
Предметът на дейност съгласно съдебното решение за регистрация е: Дейност като 

инвестиционен посредник на територията на Република България и в чужбина, чрез 
извършване на следните сделки по чл.54, ал.1 т.1 - т.4 от Закона за публичното предлагане 
на ценни книжа: сделки с ценни книжа за собствена или за чужда сметка и 
посредничество за сключване на такива сделки, поемане на емисии на ценни книжа, 
управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари, с изключение на 
портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове, държане на ценни книжа и 
на пари на клиенти в депозитарна институция /попечителска дейност/, както и следните 
дейности по чл.54, ал.5 т.1 – т.5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа; 
инвестиционни консултации относно ценни книжа, консултации и анализи на дружества 
относно финансирането на дейността им, капиталовата им структура, промишлената 
стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги относно 
преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия, изготвяне на 
проспекти за публичното предлагане на ценни книжа, представителство на притежатели 
на ценни книжа пред емитента на ценните книжа и на общи събрания на притежателите на 
ценни книжа, предоставяне на небанкови заеми за покупка на ценни книжа и заемане на 
ценни книжа при условия и ред определени с нормативни актове, дейност като финансова 
къща чрез извършване на сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин. 
 

Дружеството е лицензиран инвестиционен посредник – Лиценз № РГ-03-
0053/18.04.2006 год. на Комисията за финансов надзор.  

 
Според българското законодателство, собствениците на Дружеството нямат право да 

нанасят промени във финансовите отчети след издаването им. 
 
 

1 Счетоводна политика 
 

 По-долу следва описание на счетоводната политика приложена при изготвянето на 
финансовия отчет: 

  
(a) База за изготвяне на финансовите отчети 
  
 Финансовият отчет е изготвен в съответствие с  всички Международни стандарти 

за финансови отчети (МСФО), които се състоят от: стандарти за финансови отчети 
и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от 
Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните 
счетоводни стандарти и тълкуванията на Постоянния комитет за разясняване 
(ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС), 
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които ефективно са в сила на 1 януари 2009 г., и които са приети от Комисията на 
Европейския съюз.  
От възприемането на тези стандарти и/или тълкувания, в сила за годишни периоди 
започващи на 1 януари 2009 г., не са настъпили промени в счетоводната политика 
на дружеството, освен във въвеждането на новия отчет за всеобхватния доход, и 
нови и разширяването на вече установени оповестявания, без това да доведе до 
други промени - в класификацията или оценката на отделни отчетни обекти и 
операции.  
Тези стандарти и тълкувания включват:  

• МСС 1 (променен) Представяне на финансовите отчети (в сила за годишни 
периоди от 01.01.2009 г.) Този стандарт въвежда отчет за всеобхватния 
доход, като поставя акцент на разделението на промените в собствения 
капитал в резултат на операции със собствениците (капиталови операции) 
от тези, които не са резултат от операции със собствениците. Общият 
всеобхватен доход може да бъде представен или в един отчет на 
всеобхватния доход (обхващайки отчета за доходите и всички ефекти в 
собствения капитал, които не са резултат от операции със собствениците), 
или в два отчета – отчет за доходите и отделен отчет за всеобхватния доход. 
Допълнително, наименованието на счетоводния баланс е променено на 
отчет за финансовото състояние. Ръководството на дружеството е избрало 
да прилага единен отчет за представяне на всеобхватния доход; 

 
• МСС 23 (променен) Разходи по заеми (в сила за годишни периоди от 

01.01.2009 г.). Този стандарт, в променения си вариант, определя разходите 
за заеми, с които се финансира придобиването, строителството и 
производството на квалифицирани активи, да бъдат капитализирани като 
компонент от цената на придобиване (себестойността) на актива за срока на 
строителството/изграждането /производството; 

 
• Подобрения в МСФО (май 2008 г.) – подобрения в МСС 1, 8, 10, 16, 19, 20, 

23, 27 (с изключение на свързаните с промените в МСФО 3), 28 (с 
изключение на свързаните с промените в МСФО 3 и съответните промени в 
МСС 27), 29, 31(с изключение на свързаните с промените в МСФО 3 и 
съответните промени в МСС 27), 34, 36, 38, 39, 40 и 41; МСС 7 във връзка с 
МСС 16; МСФО 7 и МСС 32 във връзка с МСС 28 и 31 (в сила за годишни 
периоди от 01.01.2009 г.). Тези подобрения внасят частични промени в 
съответните стандарти, основно с цел да премахнат съществуваща 
непоследователност в правилата и  изискванията на отделните стандарти, 
както и да се внесе по-прецизна терминология на понятията;     

 
• МСС 32 (променен) Финансови инструменти: Представяне  и МСС 1 

(променен) Представяне на финансовите отчети – относно упражнаямите 
финансови инструменти (с пут опция) и задължения възникнали при 
ликвидация (в сила за годишни периоди от 01.01.2009 г.). Промените в тези 
стандарти изискват упражняеми финансови инструменти (с пут опция), 
както и инструменти, които налагат на предприятие задължение да 
предостави на друга страна pro rata дял от нетните му активи само в случай 
на  ликвидация, да бъдат класифицирани като компоненти на собствения 
капитал, ако са налице определени условия; 
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• МСФО 7 (променен) Финансови инструменти: Оповестявания (в сила за 

годишни периоди от 01.01.2009 г.) Промените в стандарта изискват 
допълнителни оповестявания относно оценяването по справедлива 
стойност по нива на йерархия на оценките и за ликвидния риск, в частта на 
деривативните транзакции и активи, използвани за управление на 
ликвидността; 

 
• КРМСФО 13 Програми за лоялност на клиентите (в сила за годишни 

периоди от 01.07.2008 г. – прието от ЕК за 2009 г.).Това тълкувание дава 
пояснение, че в случаите, когато продукти или услуги се продават заедно с 
някаква форма на стимул за лоялност от страна на клиента, то тези 
взаимоотношения са многокомпонентни, и вземането по получаваното от 
клиента възнаграждение се разпределя между отделните компоненти на 
база справедлива стойност; 

 
• КРМСФО 16 Хеджиране на нетната инвестиция в чуждестранна дейност(в 

сила за годишни периоди от 01.10.2008 г. - прието от ЕК за от 01.07. 2009 
г.). Това тълкувание дава пояснения относно хеджирането на нетна 
инвестиция в чуждестранна дейност, като най-вече съдържа насоки за 
идентифициране на валутните рискове за квалифицирането на счетоводно 
отчитане на хеджирането на нетната инвестиция, както и как дружеството 
да определи сумата на печалбите и загубите, свързани с нетната инвестиция 
и с хеджиращия инструмент, за целите на признаването и при 
освобождаването от инвестицията.  

 
Финансовите отчети са изготвени съгласно принципа за историческа цена с 
изключение на финансовите активи, отчитани по справедлива стойност в 
печалбата и загубата и финансовите активи на разположение за продажба. Тези 
финансови отчети са изготвени в български лева (BGN), официална парична 
единица в Република България, който се приема за валута на представяне. 
Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с общоприетите счетоводни 
принципи изисква приложението на оценки и допускания, които влияят 
значително върху отчетните активи и пасиви, оповестяването на условни активи и 
пасиви към датата на изготвяне на финансовите отчети, както и отчетните приходи 
и разходи за отчетния период. Въпреки че тези оценки се основават на най-
доброто познание на ръководството по отношение на събитията и дейностите за 
периода, бъдещите фактически резултати може да се различават от тези оценки 
(като в условия на финансова криза несигурностите са по-значителни). 
 

  
(б) Чуждестранна валута 
  
 (1) Отчетна единица 
  
 В съответствие с МСС 21, статиите, включени във финансовите отчети на 

Дружеството се измерват, използвайки валутата, която най-точно отразява 
икономическата същност на събитията и обстоятелствата по отношение на 
отделното предприятие (“отчетната валута”).  
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 Според ръководството отчетната единица на Дружеството е българският лев (BGN).   
  
 (2) Сделки и салда 
  
 Сделките в чуждестранна валута се оценяват в отчетната валута, използвайки 

централният курс за съответния ден. Печалбата или загубата от разплащането на 
сделки в чуждестранна валута и при преоценка на парични активи и пасиви в 
чуждестранна валута се признават в отчета за доходите.  

  
(в) Дълготрайни материални активи (ДМА) 
  
 Дълготрайните материални активи са представени по историческа цена намалена с 

начислената от придобиването им амортизация. 
Недвижимите имоти се преоценяват по справедлива цена, съгласно допустимия 
алтернативен подход съгласно МСС 16. 
Амортизацията се изчислява по линеен метод до отписване на стойността в 
рамките на полезния живот на активите, както следва: 

Сгради                                                                                           25 години 
Машини и съоръжения 2-4 години 
Моторни превозни средства  4 години 

            Стопански инвентар  7 години 
  

Ръководството извършва годишни прегледи на подлежащите на обезценка ДМА и в 
случаите, когато балансовата стойност на актива е по-висока от неговата 
възстановима стойност, той се обезценява до възстановимата си стойност. 

  
 Печалбите и загубите от продажба на ДМА се определят като се сравнят приходите 

от продажбата с балансовата стойност и са включени в резултата от дейността. При 
продажбата на преоценени активи, сумите в преоценъчния и други резерви, 
отнасящи се до тези активи се трансформират в неразпределена печалба от 
предходни периоди. 

  
 Разходите по заеми се отчитат като текущи разходи през периода, за който се 

отнасят. 
  
 Разходите за ремонти и поддръжка се отразяват в отчета за приходите и разходите 

в момента на тяхното възникване. Стойността на значителните подобрения се 
включва в балансовата стойност на актива, когато съществува вероятност 
бъдещите стопански ползи над първоначално определения стандарт за съответния 
актив да преминат към Дружеството. Значителните подобрения се амортизират за 
срока на оставащия полезен живот на актива.  
През 2009 година нивото на капитализация на машини, съоръжения и стопански 
инвентар е 700 лева. 

 
(г) 

 
Инвестиционни имоти 
Дружеството не притежава инвестиционни имоти.  
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 (д) Нематериални активи  
Нематериалните активи се амортизират по линейния метод за периода на техния 
полезен живот, но не повече от 20 години. Нематериалните активи не се 
преоценяват. Ръководството извършва годишни прегледи на подлежащите на 
обезценка активи и в случаите, когато балансовата стойност на актива е по-висока 
от неговата възстановима стойност, той се обезценява до възстановимата си 
стойност. 
 

(е) 
 

Инвестиции 
Дружеството класифицира своите инвестиции в капиталови и дългови ценни 
книжа в следните категории: ценни книжа, отчитани по справедлива стойност в 
печалбата или загубата; инвестиции, държани до падеж и ценни книжа на 
разположение за продажба. Класификацията се извършва на база целта, за която са 
придобити инвестициите. Ръководството определя класификацията на 
инвестициите си в момента на покупката и редовно преоценява предназначението 
им. Инвестиции, които са придобити за да генерират печалби от краткосрочни 
промени на цените се класифицират като ценни книжа в оборотен портфейл и са 
включени в краткосрочните активи; за целите на настоящите финансови отчети 
под краткосрочен, се разбира период до 1 година. Инвестиции с фиксиран падеж, 
за които ръководството има намерението и възможността да държи до падеж се 
класифицират като ценни книжа в търговски или инвестиционен портфейл, 
държани до падеж в категорията на дълготрайните активи. Инвестициите, 
придобити с намерение да се държат за неопределен период от време, които могат 
да бъдат продадени в зависимост от нуждите от оборотни средства или при 
промяна на лихвените проценти, са класифицирани като ценни книжа на 
разположение за продажба; същите са класифицирани като дълготрайни активи, 
освен ако ръководството няма намерение да държи посочените инвестиции за по-
малко от дванадесет месеца от датата на баланса или ако е предвидено да бъдат 
използвани при евентуално набиране на оборотен капитал.  В такъв случай, тези 
инвестиции се класифицират като краткотрайни активи. 

 Покупката и продажбата на инвестиции се признава в дата на търгуване, т.е. 
датата, на която Дружеството осъществява покупката или извършва продажбата на 
актива. Стойността на придобиване на инвестициите, държани за продажба 
включва разходите по транзакцията. Ценните книжа в оборотен портфейл се 
отчитат съгласно разпоредбите на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и 
ликвидност на инвестиционните посредници и приетите правила за оценка и 
управление на риска; ценните книжа в инвестиционен портфейл се отчитат по  
стойност ако са търгуеми на регулиран пазар и имат налични финансови отчети. 
Ценни книжа държани до падеж се оценяват по амортизируема стойност, 
използвайки метода на ефективната доходност. Реализираните и нереализираните 
печалби и загуби от промяна в справедливата стойност на ценните книжа в 
оборотен портфейл се включват във финансовия резултат за периода в отчета за 
всеобхватния доход. Нереализираните печалби и загуби в резултат от промяна в 
справедливата стойност на ценните книжа класифицирани като такива на 
разположение за продажба се посочват като друг всеобхватен доход. 

 Справедливата стойност на нерегистрираните капиталови ценни книжа се оценява 
чрез показателите счетоводна стойност, цена/доходи или цена/паричен поток, 
модифицирани по начин, който отразява специфичните условия на емитента. При 
продажбата или обезценката на ценните книжа за търговия, натрупаните корекции 
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на справедливата им стойност се отразяват в отчета за приходите и разходите като 
печалба или загуба от инвестиционни ценни книжа. 

  
(ж) Лизингови договори 
  

(1) Лизингови договори, при които Дружеството е наемател 
 
Наемните договори за придобиване на ДМА, при които Дружеството поема 
рисковете и изгодите, свързани със собствеността, се определят като финансови 
лизингови договори. Финансовите лизингови договори се капитализират в 
началото на лизинговия договор по по-ниската от справедливата стойност на 
отдаденото имущество и настоящата стойност на минималните плащания по 
лизинга. Всяко плащане по лизинга се разпределя между главница и лихва, така че 
да се постигне постоянен лихвен доход в процентно изражение, изчислен на база 
на остатъчната главница. Съответните плащания по лизинга, без лихвите, се 
включват в други дългосрочни задължения. Лихвите се признават като разход в 
отчета за приходите и разходите за периода на наемния договор. ДМА придобити 
чрез финансов лизинг се амортизират за периода по-кратък от полезния живот на 
актива и срока на лизинга. 
 
Наемните договори, при които рисковете и изгодите, свързани със собствеността 
се поемат от наемодателя се определят като оперативен лизинг. Плащанията във 
връзка с оперативните лизинги (без отстъпките от страна на наемодателя) се 
отнасят като разход в отчета за приходите и разходите на равни вноски за периода 
на наемния договор. 

  
(2) Лизингови договори, при които Дружеството е наемодател 
Дружеството няма сключени договори за лизинг, по които да е наемодател. 

  
(з) Материални запаси 
  
 Характерът на дейността на дружеството не изисква използването на материални 

запаси.  
  
(и) Вземания от клиенти 
  
 Вземанията от клиенти се отразяват по стойността им по фактура намалена с 

провизията за обезценката им. Провизия за обезценка се прави, в случай че 
съществува обективно доказателство, че дружеството няма да бъде в състояние да 
събере всички дължими суми, съгласно първоначалните условия по отношение на 
съответния разчет. Сумата на обезценката е разликата между балансовата и 
възстановима стойност, която представлява настоящата стойност на паричните 
потоци, дисконтирана с пазарен лихвен процент приложим за сходни клиенти. 

  
(й) Парични средства и парични еквиваленти 
  
 Паричните средства и паричните еквиваленти се отчитат по историческа цена. За 

целите на отчета за паричния поток, паричните средства и паричните еквиваленти 
включват пари в брой, по банкови сметки, други високо ликвидни краткосрочни 
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инвестиции с първоначален падеж от 3 месеца и по-малко, както и банкови 
овърдрафтове.  
 

(к) Собствен капитал 
  
 Акциите,  държани от акционерите се класифицират като капитал. Основният 

капитал е равен на регистрирания по съдебни решения капитал минус евентуалните 
невнесени суми от акционерите. 

  
(л) Заеми 
  
 Заемите се признават първоначално до размера на постъплението, без да се 

включват разходите по заема. В последствие заемите се отчитат по амортизирана 
историческа цена, като се използва методът на ефективната доходност; всяка 
разлика между постъплението (без разходите по заема) и стойността на 
погасяване, се признава в отчета за приходите и разходите съгласно срока на 
заема. 

  
(м) Отсрочени данъци върху дохода 
  
 Отсрочените данъци върху дохода се начисляват, използвайки балансовия метод, 

за всички временни разлики между данъчните основи на активите и пасивите и 
тяхната балансова стойност, формирана за целите на счетоводното отчитане. При 
изчисляването на данъчните временни разлики се използват данъчните ставки, 
които се отнасят за периодите на очаквано обратно проявление на данъчните 
временни разлики. 

  
 Възстановимите данъчни временни разлики на активите се признават в степента, в 

която е вероятно бъдещата облагаема печалба да бъде налична и с която могат да 
бъдат покрити данъчните временни разлики.  
 

(н) Доходи на служителите 
  
 Дружеството не прилага официален или неофициален пенсионен план. 

Дружеството няма задължения, относно пенсионното осигуряване, с изключение 
на задълженията към Националния осигурителен институт, управляван от 
Българското правителство. Вноските направени от дружеството за пенсионно 
осигуряване се отчитат в отчета за приходите и разходите за периода, за който се 
отнасят. 

  
(о) Провизии 
  
 Провизии се отчитат, когато възникне настоящо съдебно, конструктивно или 

нормативно задължение за Дружеството, в резултат на минали събития, когато се 
очаква да възникнат разходи за погасяване на задължението и сумата може да бъде 
достатъчно точно определена. Когато Дружеството очаква провизията да бъде 
възстановена, например по застрахователен договор, сумата се признава като 
отделен актив, но само когато възстановяването е наистина сигурно. 
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(п) Признаване на приходите 
  
 Приходите са съставени от фактурираната стойност на продажбата на услуги. 

Приходите от се признават, когато основната част от рисковете и изгодите се 
пренесат върху купувача. Приходите от предоставени услуги се базират на степента 
на изпълнение, която се определя от изпълнените услуги до момента като процент 
от всички услуги, които трябва да бъдат изпълнени. 

  
 Приходи от лихви се признават в момента на тяхното възникване, като се взема 

предвид размера на оставащата главница и ефективния лихвен процент през 
периода до падежа, когато е определено, че такъв приход следва да се начислява. 
Приходи от дивиденти се признават, когато правото на акционера да получи 
дивиденти бъде окончателно установено и потвърдено. 

  
 Приходи от сделки за собствена сметка с ценни книжа се признават след 

приключил сетълмент на извършени сделки в Централния депозитар. 
Комисионни по сделки с ценни книжа на клиенти се начисляват след всяка сделка. 

  
(р) Свързани лица 
  
 За целите на приложените финансови отчети, управленския персонал, членовете 

на техните семейства във всеки отделен случай и във връзка с контролираните от 
тях компании, се считат и се третират като свързани лица. 

  
(с) Сравнителни данни за предходни години 
  
 Където е необходимо, сравнителните данни за предходни години са коригирани, 

за да се постигне съпоставимост на данните от текуща и предходна година. 
  
2 Управление на финансовия риск 
  
 Фактори на финансовия риск 
  
 Дейността на Дружеството е изложена на редица рискове, включително и на 

ефекта от измененията на валутните курсове, фондовите пазари и лихвените 
проценти. Ръководството контролира глобалното управление на риска и има за 
цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат. 
 

  
 (i) Пазарен риск 
  
 Пазарен риск, изразяващ се във възможността да се реализират загуби поради 

неблагоприятни изменения в цените на ценни книжа, пазарните лихвени проценти, 
валутни курсове и други. Индиректно този риск влияе върху дейността на 
Дружеството поради силния спад на оборотите на БФБ при настоящата финансова 
криза, намиращ проявление в силно намаляване на сделките, извършвани през 
инвестиционния посредник, а оттам и на приходите от комисионни.  Карол АД се 
стреми да минимизира ефектите от проявлението на този риск като предлага нови 
продукти на клиентите си, различни пазари и инструменти на търговия. 
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         (ii) Валутен риск 
 

          
Част от пазарния риск се явява валутния риск, който също дава съществено 
отражение върху дейността на Дружеството, поради извършването на валутни 
операции на територията на България, както и поради поддържането на 
наличности от парични средства различни от лева във връзка с предлагането на 
брокерски услуги извън територията на България, а именно – САЩ, Русия, 
Румъния и Сърбия. В контекста на настоящата финансова криза, намираща 
проявление в обезценяване на валутите на част от горепосочените страни, този 
риск оказва влияние върху резултатите на Дружеството. Дружеството се стреми да 
управлява риска, като поддържа по-малки наличности в местните валути в 
случаите, в които това е възможно. 
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3 Финансови приходи и приходи от продажби 
  
 Анализ на приходите от продажби по видове: 
   
  2009 г. 2008 г.
   
 Комисионни по финансови операции 

Положителни разлики от операции с фин.активи 
636 

2064 
1349 

 Приходи от операции с чуждестранна валута  292 194
 Приходи от лихви 122 453
 Приходи от участия (дивиденти) 1 8
 Нефинансови приходи 55 864
  3170 2868
  
4 Разходи за персонала  
  2009 г. 2008 г.
   
 Заплати и възнаграждения 372 446
 Разходи за социални осигуровки 115 143
  487 589
   

 
Броят на работниците и служителите към 31 декември 2009 г. е 47 (към 31.12.2008 

год. – 58). 
 

5 Финансови разходи 2009 г. 2008 г.
   
 Комисионни по финансови операции 

Отрицателни разлики от операции с фин. активи                  
66 

1620 
227

 Разходи по операции с чуждестранна валута 299 186
  1985 413
   
6 Разходи за външни услуги 2009 г. 2008 г.
   
 Такси към КФН, ЦД, БФБ и други 226 279
 Съобщителни услуги 88 88
 Наеми 402 88
 Консултантски услуги 58 160
 Реклами 50 57
 Други външни услуги 11 19
  835 691
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7 Други разходи   
 Непризнат данъчен кредит по ДДС по чл. 73 от ЗДДС 69 351
 Обезценка на вземания 

Провизии за задължения 
 

38 
37

 Дарения 62 10
 Други разходи 12 25
  181 423
   
8 Корпоративен данък 2009 г. 2008 г.
 Облагаема печалба   756

 Данъчна ставка 10% 10%
 Размер на корпоративния данък 

Данъчни временни разлики 
 

79 
(75)

   
   
9 Отсрочени данъци върху дохода  
 Отсрочените данъци се отчитат за всички временни разлики между данъчната 

основа на активите и пасивите и тяхната балансова стойност за целите на 
счетоводното отчитане при данъчна ставка в размер на 10%, приложима за 
годината, в която се очаква да се прояват с обратна сила. През годината са 
начислени данъчни временни разлики като приход в отчета за доходите в размер 
на 79 хил. лв, а като разход в отчета за другия всеобхватен доход 1 хил. лв. Към 
31.12.2009 год. активът по отсрочени данъци е 87 хил. лв. 

 

 
10 Дълготрайни материални активи 

        
  

 
Земи 

 Сгр-
ади 

 
Маши-
ни и 

съоръж. 

 
Трансп. 
средс-
тва 

 
 

Други 
ДМА 

Разходи 
за 

придоби
в. на 
ДМА 

Общо 

    
Към 31.12.2008 г.    
Отчетна стойност  171 5 106  282
Амортизация  142 5 49  196
      
Балансова 
стойност 

 29 0 57  86

    
2009 г.    
Балансова в 
началото на 
периода 

 29 0 57  86

Новопридобити и 
преоценени 

 1065 19  750 1834

Отписани   8 2  10
Амортизация  32 20 9  61
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Балансова 
стойност в края на 
периода 

 1033 20 46 750 1849

    
Към 31.12.2009 г.     
Отчетна стойност  1065 181 5 104 750 2105

Амортизация  32 161 5 58  256
      
Балансова 
стойност 

 1033 20 0 46 750 1849

    
 
 
11 Нематериални активи 

 
 Лицензии Програмни 

продукти 
Общо 

  
Към 31.12.2008г.  
Отчетна стойност 55 55
Натрупана 
амортизация 

51 51

  
Балансова стойност 4 4
  
2009 г.  
Балансова стойност в 
началото на периода 

4 4

Новопридобити 249 249
Отписани  
Амортизация 89 89
  
Балансова стойност в 
края на периода 

164 164

  
Към 31.12.2009 г.  
Отчетна стойност 304 304
Натрупана 
амортизация 

140 140

  
Балансова стойност 164 164
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12 Инвестиции  
 Финансови активи за продажба  
 Като финансови активи, предназначени за продажба се отчитат ценните книжа, 

които не се държат за търгуване или до падежа. Същите се преоценяват 
периодично по справедлива цена. Към 31.12.2009 год. дружеството притежава 
следните ценни книжа, класифицирани като предназначени за продажба. 

   
  брой стойност лв 
 Акции на БФБ София АД 20 000 48 200
  20 000 48 200
   
 Към 31.12.2009 г. акциите на БФБ София АД са преоценени. Отрицателната 

разлика в размер на 13 хил. лв е отчетена като резерв от последващи оценки. 
   
   
 Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата 
 Като финансови активи, държани за търгуване се отчитат ценните книжа, 

придобити с цел получаване на печалба от краткосрочни колебания в цената. 
Същите са оценени по изискванията на Наредба 35 за капиталовата адекватност и 
ликвидност на инвестиционните посредници. Към 31.12.2009 год. според 
последната цена на сключени сделки на БФБ АД. Стойността им към края на 
периода е 1 962 хил. лв. 
 
Ценните книжа, на доверително управление по портфейли на клиенти се отчитат 
отделно от тези за собствена сметка и не се включват в активите на дружеството. 
Те също се оценяват по справедлива цена. Към 31 декември 2009 година активите 
на доверително управление са на стойност 1 411 хил. лева, в т.ч. 1 144 хил. лева 
ценни книжа и 267 хил. лева парични средства. 
 

   
   
13 Вземания 31 декември 
  2009 г. 2008 г.
   
 Вземания от клиенти и други дебитори 22 241
 Разчети с доверители за ценни книжа 24 130
 Вземания от чуждестранни брокери  83
 Данъци за възстановяване 46 45
 Предоставени аванси на доставчици  368
 Други вземания 5 2
  97 869
   
  

 
 
 

  



“КАРОЛ" АД  
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 
ЗА ГОДИНАТА, ЗАВЪРШВАЩА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2009 г. 
(всички суми са в хиляди български лева) 

Приложенията, които следват, представляват неразделна част от настоящия финансов отчет 19

14 Парични средства и еквиваленти 
  31 декември 
  2009 г. 2008 г.
 Парични средства в банки  1157 1276
 Парични средства в брой 253 1580
 Блокирани парични средства 47 49
 Други парични средства 73 
  1530 2905
   
  

 
15 Задължения към доставчици и други краткосрочни задължения 
  31 декември 
  2009 г. 2008 г.
 Начислени заплати и възнаграждения 24 
 Текущи данъчни задължения 3 88
 Задължения към контрагенти 4 3
 Задължения към социалното осигуряване и пенсионни 

фондове 
9 

  40 91
 
16 Провизии 

През годината са начислени 40 хил. лв провизии за задължения. Така общата сума 
на провизиите  достигат обща стойност 45 хил. лв. 

 
 
 
17 Капитал  
  Брой акции Стойност на 

една акция 
Общо 

 
хил.лв. 

   
 Към 31 декември 2008 г. 60 000 100,00 лв/акция 6 000
   
   
 Към 31 декември 2009 г. 60 000 100,00 лв/акция 6 000
   
  

Всички акции са напълно изплатени и дават равни права на акционерите. 
 

    
18 Резерви    
    
 Резервите са формирани според изискванията на Търговския  закон и ЗПФИ по 

отношение на изискванията към инвестиционните посредници. Към края на 2009 
година Дружеството разполага с резерви на обща стойност 784 хил. лв, в т.ч. 43 
хил. лв  резерви от последващи оценки.  
. 

 
  






