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ЕИК  131031361 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ-

НЕКОНСОЛИДИРАН 

   на 

“ИНТЕРСТАНДАРТС” АД към 31.12.2021 

 

 

 

Сведения за предприятието. 
 

“Интерстандартс” АД е акционерно дружество, регистрирано през 2003г. по 
фирмено дело 139/2003г. чрез отделяне от „Индустриална холдингова компания“ АД. 
Дружеството е със седалище в гр. София и с адрес на управление ул. Константин 
Фотинов №2. 

Основният предмет на дейност на дружествата включени в консолидацията 

на “Интерстандартс” АД включва следните видове операции и сделки: 

 Консултации и корпоративно управление 

 Производство 

 

“Интерстандартс” АД има едностепенна система на управление със Съвет на 

директорите от трима членове – Александър Владимиров Тинчев, Мартин 

Валентинов Славков и Вероника Иванова Михалева. Дружеството се управлява и 

представлява от Изпълнителния директор – Александър Владимиров Тинчев. 

“Интерстандартс” АД притежава 68,14% от капитала на ЗИИУ Стандарт АД 

“Интерстандартс” АД е регистрирано като публично дружество и акциите му 

се търгуват на Българска фондова борса. 

“Интерстандартс” АД и дружествата участващи в консолидацията нямат 

разкрити клонове и представителства. 

 

 
Описание на счетоводната политика на предприятието през 2021 година.  
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1.База за изготвяне на Междинния финансов отчет. 

 

Настоящият междинен финансов отчет на Дружеството за четвъртото 

тримесечие на 2021 година е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за 

счетоводството и приложимите към момента Международни стандарти за 

финансово отчитане, Международни счетоводни стандарти, Разяснения на КРМСФО 

и Разяснения на ПКР.  През разглеждания период дружеството остава действащо 

предприятие и не се предвижда съществено съкращаване на мащаба, освобождаване 

или преустановяване на дейности, което дава възможност отчета да бъде изготвен в 

съответствие с МСФО. 

Междинният финансов отчет за третото тримесечие на 2021 е изготвен в 

съответсвие с принципите заложени в концептуалната рамка за финансово 

отчитане: 

 текущо начисляване 

 уместност (релевантност) 

 достоверно представяне 

 сравнимост 

 установимост 

 навременност 

 разбираемост 

 

Спазени са и действащите в националното законодателство принципи и за 

съпоставимост между приходите и разходите, предимство на съдържанието пред 

формата, запазване на счетоводната политика от предходиния отчетен период, 

независимост на отчетните периоди, документална обоснованост на стопанските 

операции и факти.  

 

Предприятието прилага същите счетоводни политики, които са прилагани 

при изготвянето на последния финансов отчет. През периода не са насъпили 

изменения и не са приети нови стандарти за финансово отчитане, които да доведат 

до промяна в счеводна политика и да засягат представената информация в 

настоящия отчет. 
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Не са налице промени в счетоводни приблизителни оценки, както и 

коригиране на грешки от предходни периоди. 

 

2.Прилагани счетоводни политики 

 

2.1.Собствен капитал – Собствения капитал на дружеството включва: 

 

Основен капитал - представен по неговата номинална стойност и съответства на 

актуалната му регистрация в Агенция по вписванията. Дружеството има издадени 

87 776 лв /осемдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и шест/ лева, 

разпределен в 87 776 акции с номинал 1 лев. През периода няма промени в размера 

на капитала. Не са издавани привелигировани акции. 

 

        30.09.2021  31.12.2020 

Регистриран капитал      88       88 

Общо капитал       88    88 

Натрупани печалби/загуби      9                1 

Текущ финансов резултат       (10)           7 

Общо Собствен капитал     87    96 

 

Дружеството е регистрирано като публично предприятие и акциите му се 

търгуват на Българската фондова борса. 

Към 31.12.2021 дружеството приключва периода с отрицателен финансов 

резултат 10 хил. лева.  

 

2.2.Финансови активи – дългосрочни и краткосрочни 

 

Дружеството отчита инвестиции, при които упражнява контрол или има 

значително влияние. Интерстандартс АД притежава 68,14% от капитала на ЗИИУ 

Стандарт АД. Инвестицията се отчита по цена на придобиване минус разходи от 

обезценка, тъй като за тази инвестиция няма активен пазар и не може да бъде 

определена надеждно справедлива стойност. През периода няма индикации за 

наличие на обезценка на инвестицията и няма признати загуби от обезценка. 
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Дружеството не отчита съвместно контролирани дейности. 

 

Дългосрочни финансови активи 

 

         31.12.2021   31.12.2020 

   

 Инвестиции в дъщерни 

 предприятия предприятия              72     72  

    

   Общо       72        72 

 

 

2.3.Търговски и други вземания 

 

  През четвъртото тримесечие на 2021г. дружеството не отчита търговски и други 
вземания. 

 
 

2.4.Парични средства и парични еквиваленти 

 

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. 

Дружеството няма блокирани парични средства. 

 

        31.12.2021   31.12.2020 

Парични средства в брой       42                 45  

Общо           42       45 

 

Към края на периода се извършва текуща оценка на валутните парични 

позиции по Централния курс на БНБ.     

 

 

 

2.5.Текущи пасиви 
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Търговски и други задължения 

           31.12.2021   31.12.2020 

Задължения към персонал и осигурителни      

предприятия                12        11 

Данъчни задължения                 8          8  

Други задължения        7          2 

Общо                       27        21 

 

2.6 Приходи от продажби 

 

Нетни приходи от продажби 

            31.12.2021   31.12.2020 

Приходи от услуги              6 

Общо                                      6  

 

Други приходи  

            31.12.2021   31.12.2020 

Други приходи                     

Общо              0     0  

 

2.7.Разходи за външни услуги 

         31.12.2021   31.12.2020 

 

Разходи за външни услуги        3       5 

 

Общо              3                         4  

 

 

2.8. Разходи за персонала и осигурителни предприятия  

          

            31.12.2021   31.12.2020 

 

Разходи за персонала и осиг. предприятия            4        

Общо                   4                 
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2.9. Други разходи  

          

            31.12.2021   31.12.2020 

 

Други разходи                 3        

Общо                   3                 

 

 

Отчет за паричния поток 

Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод - въз основа на 

информацията от счетоводните регистри. 

 

Отчет за изменението в собствения капитал 

Отчета за изменението в собствения капитал отразява изменението на собствения 

капитал. Дружеството приключва четвъртото тримесечие на 2021 година с 

отрицателен финансов резултат 10 хил. лв. 

 

Събития след датата на изготвяне на финансовия отчет 

Не са настъпили събития по време и след датата на изготвяне на годишния 

финансовия отчет, отнасящи се за 2021г., които биха довели до съществени или 

несъществени изменения в отразените данни към 31.12.2021г.  

 

 

Сделки със свързани лица 

 През разглеждания период Интерстандартс АД осъществява сделки със 

следните лица, които представляват съвръзани лица:   

ЗИИУ Стандарт АД Дъщерно дружество 

 През разглеждания период  не са отчетени сделки със свързани лица. 

 Към края на периода Интерстандартс АД няма несъбрани вземания  и има 

непогасени задължения към ЗИИУ Станадарт АД в размер на 7хил.лв. 
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28 Януари 2022г.                Изпълнителен директор: 

гр. София          / Александър Тинчев / 

 

 

Изготвил: 

/ Теодора  Тотева /  


