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Or.rer
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Or-rer 3a rrapuqnrirre frororru
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AOKIAA HA HE3ABI',ICI',IMI4fl OAI4TOP

A0 AKUI40HEPI4TE
HA CIbHI{EB AEH AA
BAPHA

orqer
fiorcna4 orHocHo oA[ITa na QnnancoBlrfl
Mnenne

AA [,,Apyxecrnoro"),
Hue usrrpu'rxMe oAHr Ha QuuaHcoeufl orqer na c/lbHHEB AEH
31 AeKeMBpH 2017 r' H OTr{eTa 3a
cT,Albpxau{ oTqeTa :a QuHaucoBoTo c'bcTofHHe nlrur
3a IIpOMeHVTe e co6crseHl4q
neqal6ara uilu sary6aTa 14 Apyluq sceo6xsaTeH AOXOA , oTqeTa
KaIII,ITaJIIzoTqeTa3anapllqHuTeIIoToIIu3afoAI4HaTa,3aB.bplxBau{aHaTa3IzAaTa,KaKTo14
orqer, c'bA'bpx{aql4 Ia o6o6u1eHo onoBecrrBaHe
rroflcHr4Te,rrHr4Te rrpr4.rroxeHqfl K.bM Qnuaucosus
Ha c'blqecTBeHI4Te CqeToBOAHI4 TIOJlI',ITI4KI4'

BT'B BCLITIKIA
MHeHI{e, [pu/IO]KeHLIflT QUHaucos oTqeT npeAcTaBfl AOCTOBepHo',
Ha {ppxecrnoro KT'M 31 4exeunpu 20L7 r' u
c.br{ecTBeHl4 acneKTH, $uuauconoTo c'bcTofHlle

IIo Halxe

v napI4qHI4Te My IIOTOIII4 3a foAI4HaTa'
HefoBr,rTe Qunauconu pe3yJrTaTH Or 4efiuocTTa
Mex4yHapoAHt4Te cTaHAapTu sa QuuaHcoBo
3aB.bprrrBarqa Ha Ta3I4 AaTa, B C'bOTBeTCTBue c
ot""tun. IMCOO], rpI4erH or Eeponeicr<ua ctros [EC)'
Easa sa n3pa3sBaHe Ha MHeHrre
cTaHAapTI'I
C'bOTBeTCTBue C Mex4yHapOAHI'ITe OAI4TOpCKI4
B pa3Aena
C'brJIacHo Te31a CTaHAapTI4 Ca O[I4CaHLI AO1'b"IHI'ITS"IIHo
iMOC). Haurrare STIOBopHOCTLI
Hne cue

Hue uSntpulr4xMe Ha[II{fl

or Hau'rs

OAI,IT

B

ua QuHaHcoBLIr orqer"'
or fippxecrBoro B cr,orBercrBlre c ErH.{HIaq KoAeKc Ha npoQecpIoHaJIHI'ITe

3a oAHTa
AoK/raA ,,orroeopuocrr4 Ha oAHTopa

He3aBLIcutMlI

HaClsera 3a MeXAyHapOAHI4 CTaHAapTI4 lrg eTuKa 3a CqeToBoALITIIuI [Ko4eXca
He3aBl4cuuua QuuaHcoB oAHT
Ha GMCEC), 3aeAHO C eTlrqHuTe I43I'ICKBaH:'rA Ha 3axoHa 3a
Ha HaIuI'Iq OAHT Ha QunaHconuf oTqeT e Eurapun' KaTo
[3HOOJ, npI4JIoxu4MH IIo oTHoIIIeHue

CqeToBgAHT eIIv[

B C.bOTBeTCTBI,Ie c Ia3I4cKBaH|^flTa Ha
HHe I43[.bJIHlIxMe 14 HaIIII,ITe ApyfLI eTI{qHI,I oTfoBopHoCTI4
qe OAI4TOpCKI'ITS AoKa3aTe"IICTBa' nO"[] {eHI4 OT Hac' ca
3HOO u KO4exCa na CMCEC. HLI e c'{I4rai"Ie,

Aocralbt{Hl,t

pI

yMecrHH, 3a Aa ockrtypxr 6a:a 3a Ha[Iero MHeHHe'

Knroqonn oArrrop cxn Bbrlpocn
HalIaTa npOSecuOualua
KrroqOsu OAI4TSpCKIa B'bnpOCI4 Ca Te3H B'bnpOcI4, KoHTO C'brJIaCHo
ua
QnuaHcOBLIf OTqeT 3a TeKyIqHf
nperleH1a ca 6utu c safi-rolsMa 3HaqI4MOCT IIpu OA'nTa
qaCT OT HaIIIu-fl 6414T Ha $uHaHCOnufl OTr{eT KaTo
rrepr4oA. Tesn ntnpocu Ca pasr,Il ena11 KaTO
HI4e He IIpeAocTaB'flMe oTAe',[Ho
rlfJro r4 Qopnr,rpaHeTo Ha Ha[reTO MHeHI{e OTHOCHO Hero, KaTo
MHCHI,IC OTHOCHO TC3I4 BSTIPOCI4'

I,Isuepeaue u npasurleH nepuod H0 npu3HAeaHe Ha npuxodu

Ka

KJrro.ros o,qtlTopcxlr Bbnpoc

Klltoqoe odumopcxu ez'npoc 6erue

^ouu
a\pecupau npu

Ltacm om nPuxodume
dpyxecmeomo ca c86p3oHu c omuumaHe
Cz,u4ecmeeua

npoee1eHufl om uac odum

Ho Hawufl odum Hue oueHuxJqe
u noctte)oeomeflHocmma Ho

Ha

Uo

Ha

aderceamuocmma

epeJ4e

norumuKQ Bba
npodax6u no tvtHozo ua 6pofr cdenrcu, quemo ycmoHoeeHamo cqemoeodua
npuxodu om
Ha
npu3HaeaHemo
c
npusHTBAHe u3ucKSA npe\eHKq om epb3Ka
[lpoeepuxue
ycrlyzu.
u
cmoKu
Ha
dpyxecmeomo omHocHo nqaeunHomo npodax6u
onpedenaHemo H0 JvloJteHma HQ
npexsbprlfrHemo Ha pucKoeeme u useodume om
npodadeuume cmoKu u YcrrYeu'

u3.lvrepeaHe

u

)npe)ettane mosu ebnpoc KQmo

KnnLIoe

nopadu cr,IqecmseHocmma Jqy sa dertuocmma
na dpytrecmsomo.

useadrcoeo cbl4ecmgeHu doeoeoPu

u

adexeamuocmmo Ho HonpaeeHume npeqeHKu
om pr'rcoeodcmqomo omHocHo u3JvlepeaHemo u

Ha omqumrHe HQ
npuxodume. TecmszxMe useqdrcoeo
efiercmueuocmma u nocJre)oeamenuomo

npleuJlHufl nePuo)

ua e1,eedeuume om dpytrcecmeomo
KoHmpoltHu npo4edypu no npoqeca Ha

npuJraeaHe

npodaw6ume.

Bos ocHoea Ha Hawume nPo4e)YPu, I
KOHmeKcma Ha cbl4ecmaeHocm' Hue He
yCmAHOBuXJvle HenpAeUnHO
n p ux o Q-ym g
-o

Apyra rHQoPMaIIHfl,

Pa3"IIlrqHa

or

QuHaHcoBufl

ry_n

p

OmtiumlHe

Ha

I qY 9!.
d

orrrer u oAlrropcKlrfl

AoK/IaA

Bbpxy Hero
c'bcToll

raHQoprtaql4f ce
P.rnono4crnoTo Hocu oTroBopHocT 3a ApyraTa IaHQopr"raqraa' flpyrara
ynpaBJIeHI4e, LI3foTBeHI4
oT AOKJTaA Sa 4efiuocrTa, B T.q. AeK/IapaIIHq 3a KOpnopaTI4BHO

CeAMa O'r 3aXOHa 3a CqSTOBOACTBOTO' HO He BK'rIrOqBa
Hailtvfl OAI.rTOpCKI4 AOKJIaA, B'bpxy Hefo, KoflTo no,[yql4xMe IIpeAh AaTaTa

pIbKOBOACTBOTO C'bfJIaCHO

Quuauconus oTqeT

u

OT

llaSa

Ha HaIrI4fl OAIZTOpcKH AOKJIaA.

IauQopuaqufl H HHe He
Haurero MHeHLre orHocHo QuuaHconufl orqer ue o6xeaula Apyrara
Ha 3aK.rIrcqeHI'Ie 3a cHrypHoCT OTHOCHO Hefl' OCBeH axo He e
e
H
H3pa3fBaMe XaKBaTO

Aa

QOplra

H3pHqHonocol{eHoBAoKJIaAaHI414AocTe[eHTa,AoKofToellocoqeHo.

oTroBopHOCT ce c'bcToLI B TOBa Aa
OALIT Ha QuHauconufl oTqeT, HaIUaTa
a IzHQopuaqua e
TO3H HaqI',IH Aa npeIIeHH M AaLvt Ta3I4 Apyf
trpoqeTeM Apyf aTa v HQopuaqufl H IIO
npu4O6Urn no

B.bB

nptsxa

C

Halrufl

HaIILITe no3HaHl4fl'

rraarrotuatatu"a c QuuauconHfl oTqeT VIIV c
BpeMeHaoAuTa,VJ|L|t|oApyIHaquHLI3fJIe}KAaAac.blitpxaca,il{ecTBeHoHenpaBn,IIHo

B C.bulecTBeto
AOK/IaABaHe.

HUe

AOCTI4|HeM
KOflTO CMe I43Bbplxvtrvl,
B cnyrafi'{e Ha 6asara Ha Pa6orara'
nHQopruraqrafl'
-Hen paBunHO
AoKJIaABaHe B Ta3LI Apyra
e HanI,Iqe c'bulecrBeHo
Aa AoKJIaABaMe ro3I'I

AO

or

3aKrar{eHlle' qe
Hac ce II3HCKBa

Sanr'

Hslraue KaKBo Aa AoKJIaABaMe

B

ToBa orHoueHue'

HaToBapeHH c o6qo y[paBJleHne 3a
OrronopuocTg Ha pbKoBoAcTBoTO lI JInItraTa,
Snnanconu.fl orrrer
P.T,TOSO4CTSOTOHOCI4OT|OBOpHOCT3aLI3fOTBflHeTO14AOCTOBepHOTOnpeACTaBqHeHaTO3I'I
cI4CTeMa 3a B'bTpeilIeH
a MCOO, flpI4/IOX$'IMH S EC n 3a TaKaBa
Quuaucon oTqeT B C'bOTBeTCtut"
u3IOTBflHeTo Ha
onpeAeJlf KaTO Heo6xo4l'Ilt'ta 3a ocl4fypsBaHe
KOHTpoJr, KaKBaTo p'bKOBOACTBOTO

QuuauconuoTqeTLI,KOI4TOHec'bA'bplKaTc'bilIecTBeHI4HenpaF.vrIl:'J^l4oTqHTaHLIf'He3aBHCHMO

Aarv l,:Dlrx<auu ce Ha I'I3MaMa

I4JII'I

fpeuKa'

HOCI4 oTfoBOpHOCT

3a oll'eHfBaHe

usrorB.rrHe Ha QuHauconufl oTqeT pT,KOBOACTBOTO
xaro 4eftcrBau{o npeAilpkrflTl4e'
cnoco6uocrra Ha [ppxecTBoTO Aa IIpoA'bJIxn 4a Qynxql4oHLIpa
3a
B'[,flpoCLI, cB'bp3aHI4 C [IpeAno'[ox(eHHeTo
olroBecTflBafinu, moraro ToBa e ilpLIJIoXI4Mo,

llpu

4efrcreauloupeAnpl4gTl4evluenoleeafixucqeToBoAHaTa6asaHaoCHoBaTaHa
npeAnolox(eHueTosa4eftcrnaqonpeA[pvL'ITvle,ocBeHaKop.bKoBoAcTBoToHeB:b3HaMepflBaAa
pa'KOBOACTBOTO Ha
npeycTauoeu 4eftHocTTa My', vrJIA aKo
JrHKBtrAr4pa {pyxecruo To 14IIV Aa
ocBeH Aa rlocTbIIl4 no To3I',I Har{HH'
IIpaKTIZKa HfMa Apyfa aJITepHaTI'IBa'

3a oc'bilIecTBfBaHeTo Ha HaI'3Op
o6u1o ynpaBJIeHI4e, HOCflT oTfoBopHocT
"Ilnqara, HaToBapeHu c
Ha
HaA npoqeca no QuuaHcoBo orql4TaHe

Otroropnocru

Ha

fippxecrnoro'

oAnropa 3a oA[Ta Ha QnHaHcoBlrfl orr{er

Ha cl'IrypHocr orHocHo roBa AaJII4 QuuaHconuar
Hauure LleJIu ca Aa noryi{nM pa3yMHa crefleH
oTqeTKaToIIflJIoHec'bA.bpxac'bIqecTBeHI4HenpaBI,IIHHoTql4TaHv]lfl,He3aBI4cI,IMoAa'IIII
v Aav3na$eM OAI4TOpCKI4 AOKJIaA' xoft.Io Aa BK"IIrcqBa
A'b/rxaqu ce Ha H3MaMavltvIpelIKa,
cl4fypHocT' HO
cTeIIeH Ha cLIfypHocT e BLICOKa cTeleH Ha
Ha[reTO OAHTOpcKo MHeHue. Pasyuuara
pa3KpI4Ba C'bilIeCTBeHO
C'bOTBeTCTBUe C MOC' BI'IHa|I{ IlIe
He e rapaHl{Vu,qe OAvrT,LI3BbplI]eH B
c'bIIl'ecTByBa' Henpanuluu OTqIATaHI'Ifl MOraT Aa
HeIIpaBHJIHO oTqIlTaHe, KOIaTo TaKOBa
rpe[IKa 14 Ce CqI4TaT 3a C'bXIeCTBeHI'I' aKO 6U ttlOrlO
B.b3HI,IKHaT B pe3yJITaT Ha I43MaMa I'I'III4
HJII4 KaTO C'bBKynHocT ', 6uxa MO|JILI Aa oKaXaT
pa3yMHO Aa ce oqaKBa, qe Te, caMOCTOflTeJIHO
B3eMaHu B'bs ocHoBa Ha TO3I4
Bbpxy r4KOHOMr.rqecKI4Te pelxeHl'Ifl Ua norpe6uTe/l're,
B.rrr,rfHHe

QuHaHcon

orqer.

Iz3nOJI3BaMe npoQecuOHaJIHa npeIIeHKa
no BpeMe Ha IIeJII4g OAHT' HI4e C'blI{o TaKa:
3arra3BaMe npooecHoHaJreH cKenTHIIh3'bM

Karo .{acr OT OAVTa B C'boTBeTcTBHe C MOC, sue

14

or

c'bIrIecrBeHLI HeIpaBI'IJIHLI orqHTaHur BbB
I'I
ce Ha I,I3MaMa LIJIH rpeuKa, pa3pa6orBaMe

*

HAeHTr4Qraquparue

u oIIeHqBaMe

pucKoBere

o

narvtA'b/rx(al]I,u
QraHauconzfl orqer, He3aBprcr,rM
I43n.bJIHfBaMeOAI,ITOpCKI4rlpoIIeAypI4BoTfoBopHaTe3I,Ipl4cKoBe14IIoJIyqaBaMeoAI,ITopcKI,I

H yMecrHh, 3a Aa ocuryp.flT 6aza za Ha[Iero
AoKa3areJrcrBa, Ko*To Aa ca Aocrarbr{Hr4
KOeTO e
He 6l4e pasxpllTo ctuecTBeHo HenpaBl4nHo oTqI'ITaHe'
Pucxtr
MHeHr4e.
Aa
pe3y/ITaToTI43MaMa,eIO-BIICOK,OTKOJIKOTOpIICKaoTcT')III'ecTBeHOHenpaBI'uIHOOTqHTaHe',
Moxe Aa BKJIIOqBa rafiso cnopa3yMfBaHe'
KOeTo e pe3y/rTaT OT fperxKa, r'rfi naro I43MaMaTa

B
llponyc]Kvt, I43flBJreHvrfl' 3a B'bBexAaHe Ha oAI4TOpa
QanurraQurlr4paHe, rrpeAHaMepeHH
He Ha BbTpeilHl4f KOHTpOJI'
sa6npx4enHe, KaKTO U npeue6pef BaHe ulu sao6uxaJlf
3a BbrpeuHr4fl KoHTpoJI, HMaul orHo[IeHI'Ie K'bM oI'I4Ta, 3a Aa

* noryqaBaue paa6upaHe

paapa6oruru oAI.ITopCKII IIpoueAypI,I, KoI4To
O6CrOgrelCTBa, HO He

C U,eJI

Aa Ca IIoAXoAfIqu npu

KoHKpeTHIdTe

Ha B'bTpelIHI'Ifl
H3pa3gBaHe Ha MHeHHe OTHOCHO eSexrunUOCTTa

KoHTpoJI Ha ApyxtecrBoro'
*oIIeHflBaMeyMecTHocTTaHaH3noJI3BaHvTecIieToBoAHI4nonnTI,IKI414pa3yMHoCTTaHa
onoBecTsBaHI4q' HanpaBeHu oT
np146.rIH3r4TeltHvt oIIeHKI4 H CB'bp3aHuTe c Tflx
cqeToBoAHr4Te

p'bKOBOACTBOTO.

oT cTpaHa Ha
3aKIIOqeHHe OTHOCHO yMecTHOCTTa Ha H3[OJI3BaHe
Ha IIpeAnoJIO)I(eHueTo sa 4eficrnaqo
p.bKOBOACTBOTO Ha c.{eToBoAHa:|a 6aza Ha ocHoBaTa
OTHOCHO TOBa AaJII4 e
rrpeArrpr,rflT ve vr, Ha 6asara Ha noJlyqeHI,ITe oAI4TOpCKH AOKa3aTe'IICTBa,
go ct6vnutl vlltT ycltoB:/.fl' KOI'ITO 6l4xa
HaJrvrle c'bil{ecTBeHa HecI{IypHocT, oTHacflIqa ce
CnOcO6socTTa Ha flppxecrnoTo Aa
MorJrr{ Aa nOpOAflT 3HaqLITSJIHI4 CtMHeH}Ifl oTHOcHO
llpeAnpl4.flTl{e' Arco Hue AOCTI'I|HeM AO
npoA.bJrlKr4 4a QyurquoHl,Ipa xaro 4eficrBau{o
3aKIIOqeHI,Ie,qeeHaJII'Iqec'blqecTBeHaHecHfypHocT,oTHacceI'I3I',ICKBar4anpl4B'[eqeM
c Ta3I',I HecnfypHocT onoBecTflBaHl4fl
BHI4MaHI4e B oAI4TOpcKvTfl CI4 AOKJIaA K'bM CB'L',p3aHHTe
qe
Te3H OnoBecTfBaHVfl ca HeaAeKBaTHV' na
. B.bB Quuauconuf oTqeT Vllrkl B Cttyuak
Ce oCHOBaBaT Ha OAI{TopcKI4Te
MoAr4OI4III4paMe MHeHI4eTO cvr' Haurure 3aKJIrcr{eHHfl
Ha oAI4TOpcKHff HLI AOKJIaA' E'l4equ cu6urun utu
AOKa3aTeJrcTBa, rroJryqeHpl AO AaTaTa
npeyCTaHoBIz QyHxquoHupaHeTo
ycroBr,r-fl O6a.{e MOtaT Aa CTaHaT npHr{I4Ha {pyXecrnOTO Aa
cI4 Karo 4eficrrautro npeAnphsrl'Ie'
* OIICHSBAMC IIfl,IIOCTHOTO NPCACTAB,'IHC' CTPYKTYPA r4 cbAT,pxaHl4e Ha QzHaHCOnufl orqeT,
kt Aalrvl QuHauconuar orqer nPeAcraBr

*

AOCTHfaMe

Ao

BKTIOqITeIHO onoBecTflBa[VflTa,
ocHoBonoJlarauluTe 3a Hefo CAeJIKI4 U

C'A6Utust

TIO HAqI'IH, XOfiTO NOCTI4IA AOCTOBCPHO

IIpeAcTaBfHe.
yilpaBJIeHI4e, HapeA C OCTaHaJII',ITe B'bIIpocH'
Hue xovryHgKr,rpaMe c JrHrIaTa, HaToBapeHI4 C O6qo
I'I C'bIqeCTBeHI4Te KOHCTaTal\vr1r oT oAHTa'
UraHr4paHl4q O6xear 14 BpeMe Ha H3l1'bJIHeHVe Ha OAI4Ta
B'brpettrHl4r KoHTpo,rI, KoLITo ll4eurn$uql4paMe
BKJrFor{r,rre,[Ho c.brqecrBeHH HeAocrar.bqr4 B'bB
rro BpeMe Ha u3B'bplxBaHl4f oT Hac oAI4T'

ynpaBJIeHI4e,v|3'lB:/teHl1le,
Ha JII4IIaTa, HaToBapeHu c o6u1o
Hrae npe4ocTaBflMe c.blqo TaKa

qe cMe

V3rfi)JIHVIIv|[pI4'IIoXlIMI4TeeTI4tIHhlISklcKBaHLlfl,Ba,BBp'b3KacHe3aBI4cLIMoCTTaHqeU{e
KOLITO 6uxa uorlpr pa3yMHO
B3aI{MOOTHO[IeHHfl lI Apyfl4 Bbnpocl4',
KOMyHLrKr,rpaMe c Tsx BCI4IIKI4

4a6l4arpa3[nexAaHnKaTouMaUII4oTHo[IeHI,IeK'bMHe3aBI4cI4MocTTalF.vll,aKoIaToe
MepKu'
rrpr4Jroxl4MO,

14

cB'bp3aHLITe c roBa npeAna3Hl4

cpe4n.rnpoclrTe,KoMyHr,rKI4paHI4CJILIq,aTa,HaTOBapeHLICO6n\oynpaBIeHI4e',HL{eonpeAe/IflMe
orqer 3a
3Har{LIMocr rlpu oALITa Ha $uHaucoBlar

c Hafi-rorqMa
Te3Lr B.bnpoat, *orto'i'u a^r
ca KJIIOqoBI',I OAI4TOpcKI4
CJIeAOBaTe"IIHo
TeKyrqr,lfl nepr4OA H KOI4TO

B'b[pocu'Hue

onLICBaMe Te3I4

B.bnpocuBHa[ILIflOAu|TopcKI,IAoKJIaA,ocBeHBcIyqal4Te,BKolITo3aKoHI{"III4HopMaTuBHa
ype46aB.b3npengTcrnany6luqHoTooIIoBecTflBaHeHanHQopr',raqnfl3aTo3I4B.bIIpocI4"IIH
KoIaTo,BI43KII0qHTeJIHopeAKI,Icnyqav|,HI4epeuI,IM,qeAaAeHB.bnpocHec,IIeABaAa6lAe

KoMyHI4KupaHBHallIHTAoKJIaA''t'aittKaro6uMorJIopa3yMHoAaceoqaKBa'qe
noJI3UTe oT fJIeLHa TOqKa
4eficrnue
ue6.naroupl,rfTHnTe nocneACTBI4f oT
KoMyHI4KaIII'In'
ua o6ulecrneHur I'IHTepec or ra3I'I
TOBa

6uxauag}uutt4tlvr

3aKoHOBlr u p erynaropHll lI3lrcKBaHI{tr
,{or"na4 BbB BPb3Ka c Apyru
Saxoutm 3 g cqemo e o d cme omo
Koumo nocmaesm sa )ornadeane
e:enpoctt,
lontauumenHu
'u
nped'rtazaHe Ha qeHHu KHuJIca
Satcont;m sa ny6nuuuomo

no-fope B
H AoK,[aABaHe c.bUIaCHo MoC, onucaHl4
B 4olt,nHeHl,Ie Ha Ha[II,ITe oTfoBopHocTI4
B'bpxy
or QuuaucoBl'Ir orqer Iz oAI4TopcKI4fl AoKJIaA
pa3Aena ,,Apyra r'rnQopr"raqrzfl, pa3JIIaqHa
Hefo,,noorHo[reHr4eHaAOK,rraAa3aAer4HOCTTa'AeKJrapar\r4flTa3aKopnoparI'IBHOyflpaB',IIeHI4e',
K'bM I43VrCKBaHktTe no MOC', c'bfJIaCHO "YraaaHus
HLre r43rr.b.rrHuxMe H npolleAypl',I.Ie, AO6aseHI4
or crpaHa Ha o4utopa" Ha
AOK/raAH 14 KOMyHI4KaIrI.fl
oAHTOpcKr4
pa3urr'rpeHr4
rrr
HOBr4
.THOCHO
e E'urapua' I4ncruryra ua

Ha peII4CTpI4paHIaTe oAI{TOph
Tesrz npoqeAypu Kacaflr rpoBeprz
eKcrrepr-cqeroBoAl{Te.Ilr1 ii'f4fC1"'

npoQecraoHaJrHaTa OpraHI43aIIufl

Ar.ruroMvpaHr.rre

Ha
HaJrr4qpreTo, KaKTO tr ilpoBepKLI

$opuara

14

3a

raHQopuaqufl c IIe/I
CT',A'bpxaHLIeTo HaTa3vt Apyra

!aHIaIIoAIIoMofHaTB'bBQopuNparreHacTaHoBI4ilIeoTHoCHoToBaAaJIIrApyfaTar4Hsopuaqun
BKJIIoqBaorloBecrflBaHuflTa14AoKnaABaHi'lflTa'npeABHAeHuslrasaceAMaor3anosaga
KHI4xa' [vn' 100n' an' 10 Or
ny6luvHOTO npeAJlafaHe Ha II'eHHLI
cqeToBoACTBOTO H S 3aKoF{a :a

3IIIIUK

B.bB Bp.b3Ka c qn. 100H,

al.

B'

r.

3u4

or 3nnuK)' rpr4JroxraMr'I n E'urapnn'

6 om 3arcoua 3a cqemolodcmeomo
Cmauoeuqe roe npb3Ko c un' 37' an'
qe:
HattreTo cTaHoBlllttre e'
Ha 6asara Ha r43B'bplIIeHuTe npoL\eAypH,

a)I4uQopruaqnfTa,BKJIIoqeHaBAoKJIaAa3a4efiuocrrasaQuuaucoBaTaIOALIHa,3aKoflToe
coBvrr orqer'
tr.tt"at QuuaucoenflT orqer' c'L'orBercrBa ua Qzuau
6J[ox,rIa4.bT3a4efiuocrraeI,I3IoTBeHBc.boTBeTcTBuecLI3I4cKBaHI4flTaHaflasaCe.4'MaoT
Ha
r{JL 100[nJ' att'7 or 3anona zany6ttuuuoTo npeAnafaHe
3axosa 3a cr{eTOBoACTBoTo H Ha
IIeHHI'I KHI4Xa.

B)BAeKlapaqplfTa3aKopnopaTI4BHoynpaB/IeHI,Ie3aoHHaHcoBaTalop.ldP.a,3aKoqToe oT
LI3TOTBeH QrauaucoeuqT OTr{eT,

3axoHa 3a cr{eToBoAcTBoTo
TIeHHH KHux(a I'IHo opMaIlI',Ifl

Cmauoeur4e ebe

14

e

qJI. l-00

[n), an' B or

flana

ceAMa
3axoHa 3a Ity'rMtIHoTo npeA'IIaIaHe Ha

npeAcTaBeHa u3I4CKBaHaTa c'bf',IlacHo

,

eynKa c ua' 100(n), oJt' 70 8t8 zpbsKa c vn' 100 n, eJL

B, m.

3 u 4 om 3arcoua ea

ny1nuuHomo npedtaeaHe Ho qeHHu KHuita
ro3HaBaHe I'I pa36upaHe Ha 4eftuocrra
Ha 6asa Ha r43B.bptileHr4Te rrpoueAypl,I I{ Ha npHAo6uroro
pa6oTl4, IIO Ha[Ie MHeHI4e, o[ucaHHeTO Ha ocHoBHI4Te
Ha rrpeArrpr4fTHeTo r{ cpeAaTa, B KOflTO TO

XapaKTepI4cTI,IKHHacI,IcTeMI4Te3aB'bTpeueHKoHTpoJIv]ly[paBJIeHI4eHapl4cKaHa
oTr{I4TaHe' KOeTO e r{acT oT AOKJIaAa
npeAnpr4flTr4eTo B.bB Bpb3Ka c npoqeca ua QzuaucoBo

3a

ynpaBJIeHIae

gbA'bpxtaHueTO Ha AeKJIapaL\vflTa 3a HoplropaTHBHO
4eftuOcrra H KaTO eJIeMeHT oT
qJL 10, naparpaQ 1,, 6yrcen "8", "f", "e", "3" 14"kl" oT [Iapexruna 2004125/EO
Ia uHQopmaquqTa 11o
2004 roAuna OTHSCHo npgA'IIox(eHnnTa 3a
ua EepOnefrCKufl IIapJIaMeHT 14 Ha Cbeera or 27 anput
IIof,IIT,[traHe,Hec.bA.bp}I(aTCJIyqauHaCT,U'IeCTBeHoHenpaBLIJIHOAoK"IIaA,BaHe.

oduma Ha fiuHaHcoaun omqem ebe Bp'63Kq c
fionrennumetHo AoKJIadeaHe omHocHo
Hq ueHHu KHUJ',CA
un. 100(n), qn. 4, m. 3 om 3arcona 3A ny1nuqHomo npednaeaHe
3arcoua sa ny6ttuuttomo npednaeaHe Ha
l.lsnetteuue e;)s epr)3Ko c un. 100(n), an. 4, m. 3, 6. ,,6" om
qeHHu KHUstcl

26

e onoBecTeua n llpnloxeHl'Ie
I,lnQoprvraqufl oTHOCHO CAeJIKI,ITe c'bc cB'bp3aHl- IIA\a
gASJIKI'ITe
H3B'bplIeHI'ITe oT Hac oAIzTopcKI'I npolleAypl4 B'bpxy
QuuaHconuq oTrIeT. Ha 6asa Ha
Ha Quuauconnfl oTr{eT KaTO Il'flJIO' He ca HI4
c.bc cB'bp3aHil ItV\a KaTO qacT OT HalIlIs 9AIIT
KOI4TO Aa
o6cToflTelcTBa vltv Apyfa I4HQOpMaqI4f, Ha 6a3a Ha
r43BeCTHr4

w'axt

cTaHa,[u
Qanrn,
HanpaBI4M3aK,[rcqeHple,qecAeIKLITec.bcCB.bp3aHuJILILI'aHecaoIIoBecTeHIzBIIp|4JIoXeHHf
Ha 31 4enevrnpu20l'7 I'' B'bB BCLIqKH C'bUIeCTBeHu
QuuaHcon oTr{eT 3a foAr4HaTa,3aB't,plxBaxla
Ha MCC 24 ,,OnOseCtqBaHe Ha CB'bp3aHH IIu\a" '

C
'I3klCKBaH:'luTa
JIIaqa ca
oAI,ITopcKH ilpoqeAypl4 B.bpxy CAeJIKI,ITe ca,c CB.bp3aHv
HatxuTe
oT
Pesylrarnre
Ha HalIeTO MHeHLIe OTHOCHO $UHauconua
pa3rJreAaHr4 OT Hac B KOHTeKCTa ua QopuHpaHeTo

aCneKTLI,

B

CbOTBeTCTBHe

MHeHue B.bpxy CAeJIKI4Te C.bc cB.bp3aHl,l
oTI{eT KaTo II,'IJIO, a He C IIen l{3pa3fBaHe Ha oTAeJIHo
JII4IIA.

3axoua ea ny6truuuomo npednaeaHe Ha
Heaeneuue ebe epb3Ko c un. L00(u), an' 4, m. 3, 6. ,,e" om
\?HHU KHUica
OnuCaHH B pa3Aena Ha HaIIII'Ifl
Hauure oTIoBopHOCTLI 3a gAI'IT Ha OHHaHcOBI4fl OTqeT KaTo IIqIo,
3a oAI,ITa ua QuHaucoBHfl oTqeT", BKIIOqBaT OIIeHflBaHe
AOKJTaA ,,orronopuocTr4 Ha oAHTOpa
u c'n6urus no HaqI'IH' KOfiTO
4alu QrzHaHCOBprfT OTqeT npeAcTaBfl c'bIqecTBeHHTe CAeJIKI4 or Hac OAI'ITOpCKI4 npoqeAypl4
nocrlrra AocroBepHo npeAcraBflHe. Ha 6aea Ha H3B'r,pIxeHI4Te
oTqeT 3a foAI4HaTa'
Bbpxy c.brrlecTBeHnTe cAeJrKu, ocHoBoIIOJIafail-u4 3a $uHauconras
I'I3BeCTHI'I Qaxru' O6CrOsrelC'rBau[v
3aB'bpuBalqa sa 31 AeKeMBpI4 20L7 r.,He Ca HI'I CTaHa'III4

ApyraHHoopMaqH'^,Ha6aSaHaKoI4ToAaHanpaBI4M3aKIIoqeHI4e,qecaHaJIHIIecJlyqauHa
c.blqecTBeHoHeAoCToBepHoIIpeAcTaBfHeuoIIoBecTflBaHeBC.t'oTBeTCTBI4ecnpuJIo)ItI4MI4Te
ct')Io3' Peaylrarure oT Ha[II4Te oAI4TOpCKI4
r43r4CKBaHr4f Ha MCoo, [pneT]I OT EBponeficKl4fl
oTqeT CAeJIKI4 u cu6urus Ha {ppxecrBoTo ca
flporleAypr4 Bbpxy c'buIecTBeHI4Te 3a QuHauconus
Ha Ha[IeTo MHeHI4e 0THOCHO suuaHcoeza
pa3f/reAaHr4 oT Hac B KOHTeKCTa Ha oopMI4paHeTO
OTI{ETKATOIIflJIO,AHCCIICJII'I3PA3flBAHCHAOTACJIHOMHCHI4EB'bPXYTC3HC'bII\CCTBCHI,ICilETKVI'

Ltfl. 70 om Pezaaweum (EC) Ne 537/2014 e'.ae ep63Ka c
,[orutadeaHe cberracHo
odum
u3ucKsqHuflma Haqn. 59 om SaKoHA 3A He3AAUCUiltUfl sUnancoe
OAI'IT BlbB Bp'b3xa c'UI' 10 Or
C.r,uaCsO u3uCKBaHI,IsTa Ha 3arOga 3a He3aBI4CurrlUa QvuaHCOB
pI I43JIoxeHaTa [o-Ao/Iy
Peuauesr iEC) Ns 537 /2014, HI4e AoKJIaABaMe A6II'bJIHHTSJIH9
rauQopnaqua.
oAI4TOp Ha QzuaHcoBl',If orqer
crossna xusxosa l,lsaHoea e Ha3HaqeHa 3a 3aA-bJrx(r4Te.rreH
20\7 r. Ha c.[rH'IeB AeH AA [,,Apyxecraoro") or
3a roAr4Hara, 3aB.bprrrBarr{a Ha 31 4exevrnp u

-

ArerrqunraIIoBnLIcBaHHgTaKbMTlproecxuqpefHcT.bpCaKT
roAIaHa'
Ns2018013 01'4L727131'01.2018 r', 3a nepl4oA or eAHa
o4urrr Ha QuHaHcoBI4-fl oTqeT 3a foAI4HaTa, 3aB'bplxBalqa Ha

*

3L 4exer'lspu 20]-7 r' ua

fippxecrnoroIIpeAcTaBJIflBaqeTBT,pTanopeAHafoAI4HaHanT'JIeHHenpeK.bcHaT
OT Hac'
H3B'bpllIeH
aHfaxHMeHT 3a 3aA.bJIX(r.ITeJreH oAr4T Ha ToBa npeAnpvffil1,e,

* llornr,pxAaBaMe, qe

H3pa3eHoTo

oT Hac

oAktTopcKo MHeHI4e

e B

c'boTBeTcTBI',Ie c

Ha ohkrT%vrfl KOMUTeT ua {ppxecTBoTo' ca',fJlacHo
Aon.b.rrHrzTeJrHr4f AOKJIaA, npeAcTaBeH
o4IAr'
r43lrCKBaHr4flTa Ha qJr. 60 or 3anoHa 3a He3aBHCvrul/tfl Qnuaucon
t{JI'
64 or 3axosa 3a He3aBI'ICI4Mt4fl
qe He CMe npeAocTaBflJII4 nocoqeHl4Te B

*

Ilornrpx(AaBaMe,

ycJIyrI'I H3B'bH oAHTa'
$nHaucon o4ur sa6paHeHI'I

-,

*

3aIIa3LIilvl CBOgTa HS3aBI4CI4MOCT
llOrntpll(AaBaMe, qe npl4 I43B'bpilBaHeTO Ha OAI4Ta CMe
crlpflMo {PPxecrnoro'
HaC 3aAA'IX{VTeJIeH OAHT' OCB€H OAVITa'
3a nepl4oAa, ga xoilro ce orHacfl I,I3B'bp[IeHI4fT OT
Ha {PYxecrnoro.
HI,Ie He cMe npeAocraB],'lrvt Apyrl4 y c rryrur

Crossna 14saHoea
[EC/PerncrpI4PaH oAIaroP

EurapuR,

'/'

061

5

Hsauosa

PetrcrPlrPaH oAu

CoQrzn

Kn. Eopono 235, ex' A, er' 4, an. 16

16 ruapr 2018

CtoqHxa

C;\.bHVtiB AljH AA
()rrr+agcog o'Tr{er'
31 ,\erermpr 2011 y.

CA'bHIIEB AEH AA
OTIIET 3A TIEIIAAEATA I AI43AT]/EATA 14 APYfI4fl, BCEOEXBATEH AOXOA
3A |OAI4HATA, IIPI4KATOIIBAIIIA HA
31 4exeunpra 20\7 r.
Br'rpenren z MexcAyHapoAerr ryprr3'r,M, xorearrepcrBo, pecropauTbopcrBo, 6a,rrreo,,le.rerrr,re.

flplraorxeur.ra

2'016

2',0r7
BGNIOOO

llpuxo4z
CeSecroiisocr r-ra npo4aN5zre
Apntt 4,oxo4u/ (sary6u) or AerZnocrra
O6qo rrptrxoAn or 4erinocrra

6e.t.17

Pasxo4rz 3a c)'p oBrrHrr, Nr r epva Lr4 rr KoHclararaBrr

Pa:xo4ra 3a B:Errrrrrrrr ycl)'rrr

Pasxo4u

3a

3'380

5'923

(406)

(737)

Ee,r.18

1'036

280

4'010

5'466

Ee,r.20

(r'17e)

(1'353)

(8s1)

(1'o6e)

(1'ee1)

Q'736)
(1'070)

Bet.21,

nepconala

Be,r.14.1

Pa:xo4rr 3a aMoprr.r3arrr.u

Apltr

(1'os6)

pa3xoAr{ ea 4eiirrocrra

BGN'OOO

Eet.22

064o pasxo4u sa 4efiuoctra
ITe,ratda or croilawcr<ara 4etTnocr

(24r)

Q30)

(5'318)

(6'4s8)

(1'308)

(ee2)

rprxoArr

8e.r..23

26

26

Qwua:r.coew pa3xoArI

Be,t.23

(746)

(11,s)

(Dr-ruancoeu

(720)

(68e)

Ilsn'r,Hpe4nn npuxoAu

0

0

Ilsn'r'rrpe4Hz pa3xoAv

0

0

0

0

(2'028)

(1'681)

(4)

(s)

(2'024)

(t'676\

(2',024)

(1'676)

(1)

7

(2'02s)

(L'674)

Ifeqadda npeAu Aarrbrlrr B'bpxy Eerra-^6aTa
PagxoA 3a orcpoqeH Kopnoparr{Beu AaHT,K

Ileqatda

sa roAnrrara or npoA'bt)reBar4rr Aefirrocnr

Herua ne+raada sa roArruara
Apyr nceo5xBareH (c'nryueu) AoxoA saro\lzlaara,
HeTHo oT AaH'bIC Blrpxy A\OXOAIITe

oErrlo BCEOEXBATEH
3A |OAIIHATA

(C'b

Br(yrrEH) AOXOA

lloxcnzre,urlrre 6e,teNru

ca Hepa3AeAHa

filuuuann fiuuauma zmLreln
ITpe4craazret sa a4

e olo1pen ua

lt.

cu e ros

yacr orrosz QuuaHcor o

feoprur To4opon feproa
o4uret (Cz crasmre,t ) :

y'nnra I'fsasona Croxsos a
y'.E.C.
3asepzl
c'nrtacuo oAnropcr<rr Aor<aaA or
Cro.snxa )I{nprcosa .tr'Ipasos a PO 615

CA'bI {t{Htl A}i,F{,\A

(Frlgalrcog o].rair.
31 ,rer.errsprt 2l)17 r.

CJIbIilIEB AEH AA

ot'HAHCoBoro

3A

fllfft

cbcro-flHr'E

31

tr20t7 r-

^elteunp

Brrpeureu lI MelIqyHapoAeH TypIr3r,M, xoreJrrrepcrBo, pecropaHTbopcrBo, 6a,rneole.renue.

_IDIIAO)I{CHITg
'

AKTI4B

3L.12.2017

31.12.2016

BGN'000

BGNIOOO

10'250

lt'297

.:.

Herercyqu aKTnBrr
tr4rvoru- MaulHHH u oSopyleaHe

Buolornqurz

Apy.t

Her'{arepr{alH

y

1

J

ar{fiIvu

I4:rrrecrw4rr:z e Apyrn Ap),?(ecrBa

Orcpoverru
O 6 aqo

H

AaHT,r{Hrr aKTr.rBrr

enre

Teryuu

6en.6

aKTLIBH

RJ)uI

3

6en.5

5

6

6enj

24'435

24'43s

6en9

2l

24

34'720

35'76s

t32

158

u awmuB a

aKTuBr.r

Marepraa,rura 3arracn
Bgervrannq

6en.10

or cBbp3aHH ilpeilttpltflTptfl

0

0

1

46

6

6e,r.1 I

I 1' 153

6en.12

t2

20

O6u4o meKyu4u aKmuau

11'343

11'083

oBrrlo AKTIIBI4

46'063

46'848

1I'326
(3'0ss)
l'935

(l'030)

10'206

12'232

6en. l 5

22'840

26'736

6er.8.l

0

0

Trprorcrrz
Apyra

B3eMaHrrr

B3eMaHr{rr r.r

6en.1

flpe.qilnareHz pa3xoAu

llapuuurz cpeAcrBa v napvqtu

eKBrzBaJreHTr.r

l

0'899

COBCTBEH KAIII{TAJI I4 IIACIIIBI4
Axquouepeu

KarIr.rr€LT

6en.13.1

Hepasupe4ereHa [errar6a,/Heuor<pura :ary6a

Apya,

KoMrroHeHTrr Ha co6creeHvrfl, Kan:araJt

6en.13.2

tt'326
1'936

fIACI{BI4
Herenyulll lacuBrr
!:srrocpovuu 6auKosu 3aeMlr
3a4r,uxerrrz-a uo SuuancoB Arr3fiHr
@uuarrcaparre 3a HereKyrr{ n zKrrrB:a
Oduqo HemeKyu4u nacaru

6e:r.16

310

349

23'1s0

27'085

6en.8.l

0

45

6en.15

6'073

6en. l 6

6t5

2't69
t'362

0

0

6e,r.16

r66

89

5'853
12'707

3'866
7'531

Tercyqn [acrrBr{
3aAuxeHu.s no Sr,rHaHcoB Au3rHr
3aatllxeHzt rro rronfreHu sael.rrl rllr 6antn
T.r'proecxu u Apyrn 3aA.bAlKeHZf,
Terv-rqa qacr or A:blrocrpoqHrr 3aeMrl
Texyruu 3aA'bllr{eHrz.fi s AaH-r,rJr4

Apft

reKyilru 3aA'bllreHr.r-rr

6en.14.2 u 16

cNbHqEB AEH AA
@ErraHcos o'rEler
31 4erewprr 2017 r.

oFrrlo frACI{Bkr

35'8s7

34'616

OEIIIO COECTBEH KAIIITTAJI U nq.CUnU

46'063

46'848

llo-ficuz-telHvte 6ertexxre

ca Hepa3AeAHa r{acT

folutuutnn fiunaucoa

e

zmqem

or tozw $uuancoB orrrer

olofpen ua

12.

ITpe4cranure.,t ua C4

feoprn To4opoa
.Tt.

c v e ron

o4u

ret ( Cn cran zre,t ) :
y'nzua IrL

3asepnt y',E.C. cnrtacno oArrropcr<r4 Aor< aA or
16.03.2018
Crosarca )I{nsxosa Lfsasopa PO 615

{1,\'b}-ILi [rIl -\liF I
(Drrrutllc<ir ()'fqel'

:\A

.i1 ,\e,ricrtrli:xl 2{}17

r'.

CJIbHIIEB AEH AN
OTTIET 3A IIPOMEHI,ITE B COECTBEIJVIfl KATI4TAJI3A
31

gereunpn20lT r.

IOrutrIATA,IIPI{KIIOIIBAIIIA HA

Brrpenren rr MexAylrapoAen Typrr3bM, xore!'r[epcrBo, pecropaHTbopcrBo,6alneolerreHrre.
Ocuonen
flpeoqeur.reu
ranuran/ArcurroHepeH

Heparnpege,rena

KaIIIITaJ'I

sary6a

BGN'OOO

BGN'OOO

BGNIOOO

BGN'OOO

tt'326
tl'326

803

l'777
l'777

13'906

(1'67 6)

(1'676)

Ca;rgo na 01 nnyapn2016 roAuHa
Ca;rAo

xru

Ilpouenu

01 qnyapu 2016

06u1o

neqa,r6alllarpyrraHa

pe3epB

r. (npeu:ullc,reno)

803

13'906

B KarrrrraJra 2016 roalrua

O6uI sceo6xeareH(crnrcyneu) goxo,u 3a roAaHara

,{pyr eceo6xBareH AoxoA
O6ruo Bceo6xBareH AoxoA 3a roAr{Hara
Ca,rAo rcrnr 31 AcKeMBprr 2016

tl'326

r, (upeuruncneno)

803

2

2

(t'614)

(t'614)

l0.l

12'232

(2'024)

(2'024)

(2)

(2)

flpouenu

B Karr[TaJra 2017 roguua
llevar6a/sary6a sa roAnHara

.{pyr eceo6xBareH AoxoA
flpexe:rpnlue Ha rrpeoqeHKa

B Heprrcnpe4.nevan6a

O6rqo nceo6xsareH AoxoA 3a ro.qrrHara
CarAo rcnu 31 AeKeMBprr 2017 r.

llolcnzre,rrrrrre 6e,rexru

ca Hepa

Ilpedcmueumeil Hu CF

feopzu Todopoe

,rry'fl

ll'326

(l)
(l)

(2'02s)

(2'026)

802

(t'e22)

10'206

r{acr or rosz
QurlarrcoB orLrer

flt.

3 ueep

u't

[.

E. C. ct'zn uc uo od u mopcKtr

om 16.03.2018
tr:Ieatrcea Cmonnoe

Cmonuxu )I{u6Kosa trIqqHoeu PO 615

I

(lr\.blIt{Il,Il AIiH AA
Qrrlla:rcos olqc'r31 ,lericrrlpi.r 2011 y.

CA'bHIIEB AEH AA
OTIIET 3A IIAPI4IIIJI4TE IIOTOIII4 3A |OAI4HATA, IIPZKATOIIBAIUA HA
31 4ereurpr,r 2017 r,
B'r'rpenreH rr Me)r(AyHapoAeH rypr.r3'6M, xoreafiepcrBo, pecropaHTropcrBo, 6a,,lneo,re.rerrue.

2017

20L6

BGN'OOO

BGN'OOO

flapuunu rroroqu or o[eparuBna 4efinocr
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СЛЪНЧЕВ ДЕН АД
Финансов отчет
31 декември 2017 г.

Пояснения към финансовия отчет
1.

Предмет на дейност

Основната дейност на „СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД се състои в: вътрешен и международен
туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, балнеолечение.
Дружеството е регистрирано като акционерно дружество във Варненския окръжен съд с
решение 423/15.03.2002 год. под N 41. том 249, стр. 162. Седалището и адресът на
управление на Дружеството е К.К. „Свети Константин”, гр.Варна.
Акциите на Дружеството са регистрирани на фондова борса-неофициален пазар.
Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите
Съставът на Съвета на директорите е следния:
1.”СЪНИ ТУР” ЕООД, чрез представител Георги Тодоров Гергов
2.Цветомир Георгиев Гергов
3.Тодор Георгиев Гергов
4.Ташонка Атанасова Иванова
Броят на персонала към 31 декември 2017 г. е 79 души.
Крайният собственик на Дружеството- съгласно списък на акционерите в Централен
депозитар.
2.

Основа за съставяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на дружеството 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), които ефективно са в сила на
1 януари 2016 г., и които са приети от Комисията на Европейския съюз.
Финансовият отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута на
Дружеството. Всички суми са представени в хиляди лева (‘000 лв.) (включително
сравнителната информация за 2016 г. и 2015 г.), освен ако не е посочено друго.
Дружеството не изготвя консолидиран финансов отчет в съответствие с Международните
стандарти за финансово отчитане (МСФО).
Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие.
Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет ръководството е направило
преценка на способността на Дружеството да продължи своята дейност като действащо
предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще. След
извършения преглед на дейността на Съветът на директорите очаква, че Дружеството има
достатъчно финансови ресурси, за да продължи оперативната си дейност в близко
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бъдеще и продължава да прилага принципа за действащо предприятие при изготвянето
на финансовия отчет.

Основни показатели на стопанската среда
Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на
дружеството, за периода 2015 – 2017 г. са представени в таблицата по-долу:
Показател
БВП в мил.лв.*
Реален разтеж на БВП*
Инфлация в края на годината*
Среден валутен курс на щатския долар за годината
Валутен курс на щатския долар в края на годината
Безработица (в края на годината)*
Основен лихвен процент в края на годината

2015 г.
88 571
3.60%
-0.4%
1.76
1.79007
10.00%
0.01

2016 г.
94 130
3.90%
0.1%
1.76
1.85545
8.00%
0.00

2017 г.
98 631
3.60%
2.8%
1.74
1.63081
7.10%
0.00

Информацията е от ИТ Инфостат НСИ и БНБ при БВП на база крайно използване

3.

Промени в счетоводната политика

3.1.

Общи положения

За текущата финансова година дружеството е приело всички нови и/или ревизирани
стандарти и тълкувания, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти
(СМСС) и респ. от Комитета за разяснения на МСФО, които са били уместни за неговата
дейност.
От възприемането на тези стандарти и/или тълкувания, в сила за годишни
периоди започващи на 1 януари 2017 г., не са настъпили промени в счетоводната
политика на дружеството, освен някои нови и разширяването на вече установени
оповестявания, без това да доведе до други промени - в класификацията или оценката на
отделни отчетни обекти и операции.
Следните нови стандарти и изменения влизат в сила от 1 януари 2017 г.:
• Изменение на МСС 7 Отчети за паричните потоци: инициатива за оповестяване.
• Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода: признаване на отсрочени данъчни
активи за нереализирани загуби.
• Изменение на МСФО 12 Оповестяване на участия в други дружества: изясняване на
обхвата на изискванията за оповестяване в МСФО 12 от Годишния цикъл
подобрения 2014-2016.
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Изменения в МСС 7 „Отчети за паричните потоци: инициатива за оповестяване“.
В сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2017 г.
Измененията изискват предприятието да направи оповестявания, които позволяват на
потребителите на финансови отчети да оценят промените в задълженията, свързани с
финансова дейност, в това число парични или непарични изменения. Изменениeто се
прилага перспективно. Не се изисква предприятията да представят сравнителна
информация за по-ранни периоди, ако прилагат изменението по-рано.
Изменение на МСС 12 „Данъци върху дохода: признаване на отсрочени данъчни
активи за нереализирани загуби“. В сила за годишни периоди, започващи на или
след 1 януари 2017 г.
Измененията разясняват следното:
• Нереализирани загуби от дългови инструменти, отчитани по справедлива
стойност, за които данъчната балансова стойност остава стойността на
придобиване, водят до увеличение на намаляемите данъчни временни разлики,
независимо от това дали притежателят на дълговия инструмент очаква да
възстанови балансовата му стойност чрез продажба или чрез употреба, или дали е
вероятно неговия издател да плати всички договорени парични потоци.
• Когато предприятие преценява дали ще реализира данъчни печалби, срещу които
да оползотвори намаляемите си данъчни временни разлики и данъчният закон
ограничава използването на данъчни загуби за приспадане срещу доход от
определен вид (например, когато капиталови загуби могат да се покриват само от
капиталови печалби), предприятието трябва да оцени намаляема данъчна разлика в
комбинацията с други видове намаляеми данъчни разлики от същия вид, но
отделно от други видове намаляеми данъчни временни разрлики.
• Оценяването на вероятната бъдеща данъчна печалба може да включва
възстановяването на някои от активите на предприятието на по-висока стойност от
тяхната балансова стойност, ако има достатъчно доказателства, че е вероятно
предприятието да постигне това, и
• При оценяване дали има достатъчно бъдещи данъчни печалби, предприятието
трябва да сравни намаляемите си данъчни временни разлики с бъдещите данъчни
печалби, без данъчни намаления, произтичащи от обратното проявление на
съответните намаляеми данъчни временни разлики.
Измененията се прилагат ретроспективно.
Изменение на МСФО 12 „Оповестяване на участия в други дружества: изясняване
на обхвата на изискванията за оповестяване в МСФО 12 от Годишния цикъл
подобрениея 2014-2016“. В сила за годишни периоди започващи на или след 1
януари 2017 г.
МСФО 12 казва, че дадено предприятие не следва да представя обобщена финансова
информация за дела си в дъщерно предприятие, асоциирано или съвместно предприятие,
които са класифицирани като държани за продажба (или включени в група за изваждане
от употреба). Измененията поясняват, че това е единственото изключение от изискванията
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за оповестяване в МСФО 12 за дялове в такива предприятия. Измененията се прилагат
ретроспективно.
Нови и изменени МСФО, които не са влезли в сила за годината, приключваща на
31 декември 2017 (но по-ранното прилагане на които е разрешено)
По-долу е представен списък на новите или изменени МСФО, които все още не са влезли
в сила към 31 декември 2017 г., но по-ранното прилагане на които е позволено:
• МСФО 9 „Финансови инструменти“
• МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти и свързаните пояснения“
• МСФО 16 „Лизинг“
• Изменения в МСФО 2 „Класифициране и оценяване на сделки, платени на базата
на акции“
• Изменения в МСФО 10 и МСС 28 Продажба или внасяне на активи между
инвеститор и негово асоциирано или съвместно предприятие
• Изменения в МСС 40 „Инвестиционни имоти“
• Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2014-2016, и
• Разяснение на КРМСФО 22 „Сделки в чуждестранна валута и авансови плащания“.
МСФО 9 „Финансови инструменти“ разглежда класифицирането, оценката и
отписването на финансови активи и финансови пасиви и въвежда нови правила за
счетоводно отчитане на хеджирането. През юли 2014 г. Съветът по международни
счетоводни стандарти (СМСС) прави допълнителни промени в правилата за
класифициране и оценяване и въвежда нов модел на обезценка. Тези последни изменения
допълват новия стандарт за финансови инструменти.
МСФО 9 е в сила за отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2018 г. Въз основа
на преходните разпоредби на завършения МСФО 9, ранното приемане на етапи се
разрешава само за годишните отчетни периоди, започващи преди 1 февруари 2015 г. След
тази дата, новите правила трябва да бъдат изцяло приети.
МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“
В сила за годишни периоди започващи на или след 1 януари 2018
СМСС публикува нов стандарт за признаване на приходи. Той ще замени МСС 18
„Приходи“ и МСС 11 „Договори за строителство“. Според новия стандарт, приходът се
признава, когато контролът върху стоките и услугите се прехвърли върху клиента.
Следователно, понятието за контрол замества съществуващото понятие за рискове и
ползи.
Стандартът позволява модифициран ретроспективен подход при прилагането му.
Съгласно този подход дружествата ще признават преходни корекции в неразпределената
печалба от датата на първоначално прилагане (1 януари 2018 г.), т.е. без преизчисляване
на сравнителния период. Те ще следва да прилагат новите правила единствено за
договори, които не са приключени към датата на първоначалното прилагане.
На този етап Дружеството не е в състояние да оцени въздействието на новите правила.
Дружеството ще направи по-подробна оценка на въздействието през следващите
дванадесет месеца.
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МСФО 16
„Лизингови договори“
В сила за годишни периоди започващи на или след 1 януари 2019
Новият стандарт за лизинговите договори дава изчерпателен модел за идентифициране
на лизингови договори и за тяхното отчитане във финансовите отчети на лизингодателя
и лизингополучателя.
МСФО 16 използва модела за контрол при идентифициране на лизингов договор, който
модел прави разграничение между лизингов договор и договор за услуги въз основа на
това дали има идентифициран актив, контролиран от клиента.
МСФО 16 прави съществени изменения в счетоводното отчитане на лизинговите
договори при лизингополучателите. Той премахва разграничението между оперативен и
финансов лизинг по МСС 17 и изисква да се признае право на ползване на актив и
задължение по лизингов договор, с изключение на краткосрочни лизингови договори и
лизингови договори за активи с незначителна стойност.
Правото на ползване на актив първоначално се оценява по себестойност и впоследствие
по себестойност (с определени изключения), намалена с натрупаната амортизация и
загуби от обезценка. Задължението по лизингов договор първоначално се оценява по
настоящата стойност на лизинговите плащания и впоследствие се коригира с лихвите,
лизинговите плащания и корекции в резултат на изменения в договора.
Изискванията за счетоводно отчитане при лизингодателя по МСФО 16 най-общо остават
същите като тези в МСС 17, като стандартът ще продължи да изисква лизингодателят да
класифицира лизингов договор или като оперативен или като финансов лизинг.
Изменения в МСФО 2 „Класифициране и оценяване на сделки, платени на базата
на акции“. В сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2018 г.
Изменението все още не е одобрено за прилагане в ЕС.
Измененията поясняват следното:
• При определяне на справедливата стойност на парични плащания на база акции,
счетоводното отчитане на условията за придобиване трябва да следва същия
подход, както счетоводното отчитане на плащания с акции.
• Когато данъчен закон или разпоредба задължава предприятието да удържи
определен брой акции, равни на паричната равностойност на данъчното
задължение на служителя, които след това се превеждат на данъчната служба
(обикновено в парични средства), например уговорката за плащане в акции има
„характеристика на нетно уреждане“, такива договорки следва да се класифицират
уредени в акции в тяхната цялост, освен ако уреждането на база акции би се
класифицирало като уредено в акции, ако не беше включено в „характеристиката
за нетно уреждане“.
• Изменение на плащане на база акции, което променя сделката от уредена в брой в
уредена с акции, трябва да се осчетоводи както следва: първоначалното задължение
следва да се отпише, плащането в акции се признава по справедливата стойност на
дадените акции на датата на промяната, до размера на услугите, които са били
предоставени до датата на промяната, и всяка разлика между балансовата стойност
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на задължението и стойността, призната в собствения капитал, трябва да се
признае в печалби и загуби незабавно.

Изменения в МСФО 10 и МСФО 28 „Продажба и внасяне на активи между
инвеститор и неговото асоциирано или съвместно контролирано предприятие“
МСС 28 е изменен както следва:
- Печалби и загуби от сделки, включващи активи, които не представляват бизнес,
между инвеститор и негово асоциирано или съвместно контролирано
предприятие, се признават до размера на дела на несвързания инвеститор в
свързаното или съвместно контролирано предприятие.
- Печалби и загуби от вливания, включващи активи, които представляват бизнес,
между инвеститор и невото свързано или съвместно контролирано предприятие,
се признават изцяло във финансовите отчети на инвеститора.
МСФО 10 е изменен както следва:
- Печалби и загуби от загуба на контрол върху дъщерно предприятие, което не
представлява бизнес, при сделка със свързано или съвместно контролирано
предприятие, което се отчита по метода на собствения капитал, се признават в
печалбите и загубите на предприятието-майка до степента на дела на несвързания
инвеститор в това асоциирано или съвместно контролирано предприятие.
Бордът по МСФО е отложил приемането на тези изменения за неопределено време.

Изменения в МСС 40 „Инвестиционни имоти“. В сила за годишни периоди,
започващи на или след 1 януари 2018 г. Изменението все още не е одобрено за
прилагане в ЕС.
Измененията поясняват, че трансфери от и към категорията „инвестиционни имоти“
пораждат необходимост от оценка на това дали имотът отговаря, или е престанал да
отговаря на определението за инвестиционен имот, като се прилагат наблюдаеми
доказателства за промяна в употребата.
Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2014-2016. В сила за годишни периоди,
започващи на или след 1 януари 2018 г. Изменението все още не е одобрено за
прилагане в ЕС
МСФО 1 „Прилагане на МСФО за пръв път“. Изменението премахва определени
краткосрочни изключения от МСФО 1, поради това, че периодите, за които се отнасят
тези изключения, са отминали вече.
IAS 28 „Инвестиции в асоциирани предприятия“. Изменението пояснява, че опцията за
организация – рисков инвеститор или друго подобно предприятие, да оцени
инвестицията си в асоциирано или съвместно контролирано предприятие по справедлива
стойност чрез печалби и загуби, може да се приложи отделно за всяко асоциирано
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предприятие. Опцията за предприятие, което не е инвестиционно дружество, да запази
измерването по справедлива стойност на асоциирани предприятия, които са
инвестиционни дружества, когато прилага метода на собствения капитал, може да се
приложи за всяко асоциирано предприятие отделно.
Разяснение на КРМСФО 22 „Сделки в чуждестранна валута и авансови плащания“.
В сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2018 г. Изменението
все още не е одобрено за прилагане в ЕС.
Разяснението на КРМСФО адресира въпроса как са се определи „дата на сделката“ за
целите на определяне на валутния курс при първоначалното признаване на актив, разходи
или приходи, когато е направено аавнсово плащане в чуждестранна валута, което е довело
до признаването на непаричен актив или непаричен пасив. Разяснението определя, че
датата на сделката е датата, на която предприятието първоначално е признало непаричен
актив или непаричен пасив, произхождащ от плащане или получаване на аванс. Ако има
множество авансови плащания, разяснението изисква предприятието да определи датата
на сделката за всяко авансово плащане.
СМССО е издал също и изменение на МСФО 4 „Прилагане на МСФО 9 „Финансови
инструменти“ с МСФО 4 „Застрахователни договори“, което е в сила за периоди,
започващи на или след 1 януари 2018 г., но това изменение не се отнася до Дружеството,
тъй като то не е страна по застрахователни договори.
Дружеството е в процес на анализ на ефекта на стандартите и разясненията, които не са
одобрени за прилагане в ЕС, върху финансовите си отчети.
4.1.

Общи положения

Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на този финансов
отчет, са представени по-долу.
Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципите за оценяване на всички видове
активи, пасиви, приходи и разходи съгласно МCФО. Базите за оценка са оповестени
подробно по-нататък в счетоводната политика към финансовия отчет.
Следва да се отбележи, че при изготвянето на представения финансов отчет са
използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки че те са базирани на информация,
предоставена на ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет, реалните
резултати могат да се различават от направените оценки и допускания.
4.2.

Представяне на финансовия отчет

Финансовият отчет е представен в съответствие c МCC 1 „Представяне на финансови
отчети” Дружеството прие да представя отчета за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход в единен отчет.
В отчета за финансовото състояние се представят два сравнителни периода, когато
Дружеството:
а) прилага счетоводна политика ретроспективно;
б) преизчислява ретроспективно позиции във финансовия отчет; или
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в) преклаcифицира позиции във финансовия отчет,
когато това има съществен ефект върху информацията в отчета за финансовото
състояние към началото на предходния период.
Дружеството е приело да представя два сравнителни периода във всички случаи с цел
осигуряване на последователност в представянето за всяка година.
4.3.

Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия

Съвместно предприятие е договорно споразумение, по силата на което Дружеството и
други независими страни се заемат със стопанска дейност, която подлежи на съвместен
контрол. Инвестициите в съвместни предприятия се отчитат по себестойностния метод.
Асоциирани са тези предприятия, върху които Дружеството е в състояние да оказва
значително влияние, но които не са нито дъщерни предприятия, нито съвместно
контролирани предприятия. Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат по
себестойностния метод.
Дружеството признава дивидент от съвместно контролирано предприятие или
асоциирано предприятие в печалбата или загубата в своите индивидуални финансови
отчети, когато бъде установено правото му да получи дивидента.
4.4.

Сделки в чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута на Дружеството по
официалния обменен курс към датата на сделката (обявения фиксинг на Българска
народна банка). Печалбите и загубите от курсови разлики, които възникват при
уреждането на тези сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна
валута към края на отчетния период, се признават в печалбата или загубата.
Непаричните позиции, оценявани по историческа цена в чуждестранна валута, се отчитат
по обменния курс към датата на сделката (не са преоценени). Непаричните позиции,
оценявани по справедлива стойност в чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс
към датата, на която е определена справедливата стойност.
4.5.

Приходи

Приходите включват приходи от продажба на стоки и предоставяне на туристически
услуги.
Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на
получаване възнаграждение, като не се включват данък добавена стойност, всички
търговски отстъпки и количествени рабати, направени от Дружеството.
Приходът се признава, когато са изпълнени следните условия:
•
•
•
•

Сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;
Вероятно е икономическите ползи от сделката да бъдат получени;
Направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени, могат надеждно
да бъдат оценени;
Критериите за признаване, които са специфични за всяка отделна дейност на
Дружеството, са изпълнени. Те са определени в зависимост от продуктите или
услугите, предоставени на клиента, и на договорните условия, както са изложени подолу.
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4.5.1. Продажба на стоки
Продажбата на стоки включва продажба на кухненска продукция и сувенирни стоки.
Приход се признава, когато Дружеството е прехвърлило на купувача значимите ползи и
рискове от собствеността на предоставените стоки. Счита се, че значимите рискове и
ползи са прехвърлени на купувача, когато клиентът е приел стоките без възражение.
4.5.2. Предоставяне на услуги
Услугите, предоставяни от Дружеството, включват хотелиерство, ресторантьорство,
вътрешен и международен туризъм, балнеолечение.
Дружеството не е обвързано с дългосрочен договор за предоставяне на услуги.
Приходите от туристическите услуги се признават, когато услугите са предоставени в
съответствие със степента на завършеност на договора към датата на финансовия отчет
Приходът от наеми от предоставяне на инвестиционните имоти на Дружеството по
договори за оперативен лизинг се признава на база на линейния метод за периода на
лизинга.
4.5.3. Приходи от лихви и дивиденти
Приходите от лихви се отчитат текущо по метода на ефективния лихвен процент.
Приходите от дивиденти се признават в момента на възникване на правото за получаване
на плащането.
4.6.

Оперативни разходи

Оперативните разходи се признават в печалбата или загубата при ползването на услугите
или на датата на възникването им.
4.7.

Разходи за лихви и разходи по заеми

Разходите за лихви се отчитат текущо по метода на ефективния лихвен процент.
Разходите по заеми основно представляват лихви по заемите на Дружеството. Всички
разходи по заеми, които директно могат да бъдат отнесени към закупуването,
строителството или производството на един отговарящ на условията актив, се
капитализират през периода, в който се очаква активът да бъде завършен и приведен в
готовност за използване или продажба. Останалите разходи по заеми следва да се
признават като разход за периода, в който са възникнали, в отчета за печалбата или
загубата и другия всеобхватен доход на ред „Финансови разходи”.
4.8.

Нематериални активи

Нематериалните активи включват търговски марки и софтуер. Те се отчитат по цена на
придобиване, включваща всички платени мита, невъзстановими данъци и направените
преки разходи във връзка с подготовка на актива за експлоатация, при което
капитализираните разходи се амортизират въз основа на линейния метод през оценения
срок на полезен живот на активите, тъй като се счита, че той е ограничен.
Последващото оценяване се извършва по цена на придобиване, намалена с натрупаните
амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се
признават в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за съответния
период.
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Последващите разходи, които възникват във връзка с нематериалните активи след
първоначалното им признаване, се признават в отчета за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход за периода на тяхното възникване, освен ако благодарение на тях
активът може да генерира повече от първоначално предвидените бъдещи икономически
ползи и когато тези разходи могат надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. Ако
тези условия са изпълнени, разходите се добавят към себестойността на актива.
Остатъчната стойност и полезният живот на нематериалните активи се преценяват от
ръководството към всяка отчетна дата.
Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен
срок на годност на отделните активи, както следва:
•
•

Софтуер
Други

2-5 години
2-5 години

Разходите за амортизация са включени в отчета за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход на ред „Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи”.
Печалбата или загубата от продажбата на нематериални активи се определя като разлика
между постъпленията от продажбата и балансовата стойност на активите и се отразява в
отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Печалба/(Загуба) от
продажба на нетекущи активи”.
Избраният праг на същественост за нематериалните активи на Дружеството е в размер на
700 лв.
4.9.

Имоти, машини и съоръжения

Имотите, машините и съоръженията се оценяват първоначално по себестойност,
включваща цената на придобиване, както и всички преки разходи за привеждането на
актива в работно състояние.
Ако се налага последващото оценяване на терени и сгради то се извършва по преоценена
стойност, която е равна на справедливата стойност към датата на преоценката, намалена с
натрупаните в последствие амортизации и загуби от обезценка. Направените преоценки
следва да се представят в отчета за всеобхватния доход и да се отчетат за сметка на
собствения капитал (преоценъчен резерв), ако не се предхождат от начислени преди това
разходи. При продажба или отписване на преоценения актив останалият преоценъчен
резерв следва да се отразява за сметка на неразпределената печалба.
Последващите разходи, свързани с определен актив от имоти, машини и съоръжения, се
прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно Дружеството да има
икономически ползи, надвишаващи първоначално оценената ефективност на
съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават за разход за
периода, в който са направени.
Остатъчната стойност и полезният живот на имоти, машини и съоръжения се преценяват
от ръководството към всяка отчетна дата.
Имоти, машини и съоръжения, придобити при условията на финансов лизинг, се
амортизират на база на очаквания полезен срок на годност, определен посредством
сравнение с подобни собствени активи на Дружеството, или на база на лизинговия
договор, ако неговият срок е по-кратък.
Амортизацията на имоти, машини и съоръжения се изчислява, като се използва
линейният метод върху оценения полезен живот на отделните групи активи, както следва:
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•
•
•
•
•
•

Сгради
Mашини
Транспортни средства
Стопански инвентар
Компютри
Други

25-25 години
3-5 години
4-5 години
6-7 години
2-5 години
6-7 години

Печалбата или загубата от продажбата на имоти, машини и съоръжения се определя като
разлика между постъпленията от продажбата и балансовата стойност на актива и се
признава в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Печалба/
(Загуба) от продажба на нетекущи активи”.
Избраният праг на същественост за имотите, машините и съоръженията на Дружеството е
в размер на 700 лв.
4.10.

Отчитане на лизинговите договори

При лизингополучателя
В съответствие с изискванията на МСС 17 „Лизинг” правата за разпореждане с актива се
прехвърлят от лизингодателя върху лизингополучателя в случаите, в които
лизингополучателят понася съществените рискове и изгоди, произтичащи от
собствеността върху наетия актив.
При сключване на договор за финансов лизинг активът се признава в отчета за
финансовото състояние на лизингополучателя по по-ниската от двете стойности –
справедливата стойност на наетия актив и настоящата стойност на минималните
лизингови плащания плюс непредвидени плащания, ако има такива. В отчета за
финансовото състояние се отразява и съответното задължение по финансов лизинг,
независимо от това дали част от лизинговите плащания се дължат авансово при
сключване на договора за финансов лизинг.
Впоследствие лизинговите плащания се разпределят между финансов разход и намаление
на неплатеното задължение по финансов лизинг.
Активите, придобити при условията на финансов лизинг, се амортизират в съответствие с
изискванията на МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения” или МСС 38 „Нематериални
активи”.
Лихвената част от лизинговата вноска представлява постоянен процент от непогасеното
задължение и се признава в печалбата или загубата за периода на лизинговия договор.
Всички останали лизингови договори се считат за оперативни лизингови договори.
Плащанията по оперативен лизингов договор се признават като разходи по линейния
метод за срока на споразумението. Разходите, свързани с оперативния лизинг, напр.
разходи за поддръжка и застраховки, се признават в печалбата или загубата в момента на
възникването им.
4.11. Тестове за обезценка на нематериални активи и имоти, машини и
съоръжения
При изчисляване размера на обезценката Дружеството дефинира най-малката
разграничима група активи, за която могат да бъдат определени самостоятелни парични
потоци (единица, генерираща парични потоци). В резултат на това някои от активите
подлежат на тест за обезценка на индивидуална база, а други - на база на единица,
генерираща парични потоци.
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Всички активи и единици, генериращи парични потоци, се тестват за обезценка поне
веднъж годишно. Всички други отделни активи или единици, генериращи парични
потоци, се тестват за обезценка, когато събития или промяна в обстоятелствата
индикират, че тяхната балансова стойност не може да бъде възстановена.
Загубите от обезценка на единица, генерираща парични потоци, се посочват в намаление
на балансовата сума на активите от тази единица. За всички активи на Дружеството
ръководството преценява последващо дали съществуват индикации за това, че загубата от
обезценка, призната в предходни години, може вече да не съществува или да е намалена.
Обезценка, призната в предходен период, се възстановява, ако възстановимата стойност
на единицата, генерираща парични потоци, надвишава нейната балансова стойност.
4.12.

Финансови инструменти

Финансовите активи и пасиви се признават, когато Дружеството стане страна по
договорни споразумения, включващи финансови инструменти.
Финансов актив се отписва, когато се загуби контрол върху договорните права, които
съставляват финансовия актив, т.е. когато са изтекли правата за получаване на парични
потоци или е прехвърлена значимата част от рисковете и изгодите от собствеността.
Финансов пасив се отписва при неговото погасяване, изплащане, при анулиране на
сделката или при изтичане на давностния срок.
При първоначално признаване на финансов актив и финансов пасив Дружеството ги
оценява по справедлива стойност плюс разходите по транзакцията с изключение на
финансовите активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или
загубата, които се признават първоначално по справедлива стойност.
Финансовите активи се признават на датата на уреждането.
Финансовите активи и финансовите пасиви се оценяват последващо, както е посочено подолу.
4.12.1. Финансови активи
С цел последващо оценяване на финансовите активи, с изключение на хеджиращите
инструменти, те се класифицират в следните категории:
•
•
•
•

кредити и вземания;
финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата;
инвестиции, държани до падеж;
финансови активи на разположение за продажба.

Финансовите активи се разпределят към отделните категории в зависимост от целта, с
която са придобити. Категорията на даден финансов инструмент определя метода му на
оценяване и дали приходите и разходите се отразяват в печалбата или загубата или в
другия всеобхватен доход на Дружеството. Всички финансови активи с изключение на
тези, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, подлежат на тест за
обезценка към датата на финансовия отчет. Финансовите активи се обезценяват, когато
съществуват обективни доказателства за това. Прилагат се различни критерии за
определяне на загубата от обезценка в зависимост от категорията на финансовите активи,
както е описано по-долу.
Всички приходи и разходи, свързани с притежаването на финансови инструменти, се
отразяват в печалбата или загубата при получаването им, независимо от това как се
оценява балансовата стойност на финансовия актив, за който се отнасят, и се представят в
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отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на редове „Финансови
разходи”, „Финансови приходи” или „Други финансови позиции”, с изключение на
загубата от обезценка на търговски вземания, която се представя на ред „Други разходи”.
Кредити и вземания
Кредити и вземания, възникнали първоначално в Дружеството, са недеривативни
финансови инструменти с фиксирани плащания, които не се търгуват на активен пазар.
Кредитите и вземанията последващо се оценяват по амортизирана стойност, като се
използва методът на ефективната лихва, намалена с размера на обезценката. Всяка
промяна в стойността им се отразява в печалбата или загубата за текущия период. Парите
и паричните еквиваленти, търговските и по-голямата част от други вземания на
Дружеството спадат към тази категория финансови инструменти. Дисконтиране не се
извършва, когато ефектът от него е незначителен.
Значими вземания се тестват за обезценка по отделно, когато са просрочени към датата на
финансовия отчет или когато съществуват обективни доказателства, че контрагентът няма
да изпълни задълженията си. Всички други вземания се тестват за обезценка по групи,
които се определят в зависимост от индустрията и региона на контрагента, както и от
други кредитни рискове, ако съществуват такива. В този случай процентът на обезценката
се определя на базата на исторически данни относно непогасени задължения на
контрагенти за всяка идентифицирана група. Загубата от обезценка на търговските
вземания се представя в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на
ред „Други разходи”.
4.12.2. Финансови пасиви
Финансовите пасиви на Дружеството включват банкови заеми и овърдрафти, търговски и
други задължения и задължения по финансов лизинг.
Финансовите пасиви се признават, когато съществува договорно задължение за плащане
на парични суми или друг финансов актив на друго предприятие или договорно
задължение за размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално
неблагоприятни условия. Всички разходи, свързани с лихви, и промени в справедливата
стойност на финансови инструменти, ако има такива, се признават в печалбата или
загубата на ред „Финансови разходи” или „Финансови приходи”.
Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност, като се използва
методът на ефективната лихва, с изключение на финансови инструменти, държани за
търгуване или определени за оценяване по справедлива стойност в печалбата или
загубата, които се оценяват по справедлива стойност с отчитане на промените в печалбата
или загубата.
Търговските задължения се признават първоначално по номинална стойност и
впоследствие се оценяват по амортизирана стойност, намалена с плащания по уреждане
на задължението.
Дивидентите, платими на акционерите, се признават, когато дивидентите са одобрени на
общото събрание на акционерите.
4.13.

Материални запаси

Материалните запаси включват материали и стоки. В себестойността на материалните
запаси се включват директните разходи по закупуването или производството им,
преработката и други преки разходи, свързани с доставката им, както и част от общите
производствени разходи, определена на базата на нормален производствен капацитет.
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Финансовите разходи не се включват в стойността на материалните запаси. Към края на
всеки отчетен период материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността
им и тяхната нетна реализуема стойност. Сумата на всяка обезценка на материалните
запаси до нетната им реализуема стойност се признава като разход за периода на
обезценката.
Нетната реализуема стойност представлява очакваната продажна цена на материалните
запаси, намалена с очакваните разходи по продажбата. В случай че материалните запаси
са били вече обезценени до нетната им реализуема стойност и в последващ отчетен
период се окаже, че условията довели до обезценката не са вече налице, то се възприема
новата им нетна реализуема стойност. Сумата на възстановяването може да бъде само до
размера на балансовата стойност на материалните запаси преди обезценката. Сумата на
обратно възстановяване на стойността на материалните запаси се отчита като намаление
на разходите за материали за периода, в който възниква възстановяването.
Дружеството определя разходите за материални запаси, като използва метода средно
претеглена стойност.
При продажба на материалните запаси тяхната балансова стойност се признава като
разход в периода, в който е признат съответният приход.
4.14.

Данъци върху дохода

Разходите за данъци, признати в печалбата или загубата, включват сумата на отсрочените
и текущи данъци, които не са признати в другия всеобхватен доход или директно в
собствения капитал.
Текущите данъчни активи и/или пасиви представляват тези задължения към или вземания
от данъчните институции, отнасящи се за текущи или предходни отчетни периоди, които
не са платени към датата на финансовия отчет. Текущият данък е дължим върху
облагаемия доход, който се различава от печалбата или загубата във финансовите отчети.
Изчисляването на текущия данък е базиран на данъчните ставки и на данъчните закони,
които са в сила към края на отчетния период.
Отсрочените данъци се изчисляват по пасивния метод за всички временни разлики между
балансовата стойност на активите и пасивите и тяхната данъчна основа. Отсрочен данък
не се предвижда при първоначалното признаване на актив или пасив, освен ако
съответната транзакция не засяга данъчната или счетоводната печалба.
Отсрочените данъчни активи и пасиви не се дисконтират. При тяхното изчисление се
използват данъчни ставки, които се очаква да бъдат приложими за периода на
реализацията им, при условие че те са влезли в сила или е сигурно, че ще влезнат в сила,
към края на отчетния период.
Отсрочените данъчни пасиви се признават в пълен размер.
Отсрочени данъчни активи се признават, само ако съществува вероятност те да бъдат
усвоени чрез бъдещи облагаеми доходи. Относно преценката на ръководството за
вероятността за възникване на бъдещи облагаеми доходи, чрез които да се усвоят
отсрочени данъчни активи.
Отсрочени данъчни активи и пасиви се компенсират, само когато Дружеството има право
и намерение да компенсира текущите данъчни активи или пасиви от същата данъчна
институция.
Промяната в отсрочените данъчни активи или пасиви се признава като компонент от
данъчния приход или разход в печалбата или загубата, освен ако те не са свързвани с
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позиции, признати в другия всеобхватен доход (напр. преоценка на земя) или директно в
собствения капитал, при което съответният отсрочен данък се признава в другия
всеобхватен доход или в собствения капитал.
4.15.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се състоят от наличните пари в брой, парични средства
по банкови сметки, безсрочни депозити и депозити до 3 месеца, краткосрочни и
високоликвидни инвестиции, които са лесно обращаеми в конкретни парични суми и
съдържат незначителен риск от промяна в стойността си.
4.16.

Собствен капитал, резерви и плащания на дивиденти

Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на емитираните
акции.
Другите резерви включват законови резерви, общи резерви, преоценки на нефинансови
активи.
Неразпределената печалба/ Натрупаната загуба включва текущия финансов резултат и
натрупаните печалби и непокрити загуби от минали години.
Задълженията за плащане на дивиденти на акционерите са включени на ред „Задължения
към свързани лица” в отчета за финансовото състояние, когато дивидентите са одобрени
за разпределение от общото събрание на акционерите преди края на отчетния период.
Всички транзакции със собствениците на Дружеството са представени отделно в отчета за
промените в собствения капитал.
4.17.

Пенсионни и краткосрочни възнаграждения на служителите

Дружеството отчита краткосрочни задължения по компенсируеми отпуски, възникнали
поради неизползван платен годишен отпуск в случаите, в които се очаква той да бъдат
ползван в рамките на 12 месеца след датата на отчетния период, през който наетите лица
са положили труда, свързан с тези отпуски. Краткосрочните задължения към персонала
включват надници, заплати и социални осигуровки.
Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото
правоотношение, след като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст, Дружеството е задължено да му изплати обезщетение в размер до шест брутни
работни заплати. Дружеството е начислило правно задължение за изплащане на
обезщетения на наетите лица при пенсиониране в съответствие с изискванията на МСС 19
„Доходи на наети лица” на база на прогнозирани плащания за следващите пет години,
дисконтирани към настоящия момент с дългосрочен лихвен процент на безрискови
ценни книжа.
Дружеството не е разработвало и не прилага планове за възнаграждения на служителите
след напускане.
Краткосрочните доходи на служителите, включително и полагаемите се отпуски, са
включени в текущите пасиви на ред „Пенсионни и други задължения към персонала” по
недисконтирана стойност, която Дружеството очаква да изплати.
4.18.

Провизии, условни пасиви и условни активи

Провизиите се признават, когато има вероятност сегашни задължения в резултат от
минало събитие да доведат до изходящ поток на ресурси от Дружеството и може да бъде
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направена надеждна оценка на сумата на задължението. Възможно е срочността или
сумата на изходящия паричен поток да е несигурна. Сегашно задължение се поражда от
наличието на правно или конструктивно задължение вследствие на минали събития.
Провизиите за преструктуриране се признават само ако е разработен и приложен
подробен формален план за преструктуриране или ръководството е обявило основните
моменти на плана за преструктуриране пред тези, които биха били засегнали. Провизии
за бъдещи загуби от дейността не се признават.
Сумата, която се признава като провизия, се изчислява на база най-надеждната оценка на
разходите, необходими за уреждане на сегашно задължение към края на отчетния период,
като се вземат в предвид рисковете и несигурността, свързани със сегашното задължение.
Когато съществуват редица подобни задължения, вероятната необходимост от изходящ
поток за погасяване на задължението се определя, като се отчете групата на задълженията
като цяло. Провизиите се дисконтират, когато ефектът от времевите разлики в стойността
на парите е значителен.
Провизиите се преразглеждат към края на всеки отчетен период и стойността им се
коригира, за да се отрази най-добрата приблизителна оценка.
Вероятни входящи потоци на икономически ползи, които все още не отговарят на
критериите за признаване на актив, се смятат за условни активи. Значими преценки на
ръководството при прилагане на счетоводната политика
4.19.

Несигурност на счетоводните приблизителни оценки

При изготвянето на финансовия отчет ръководството прави редица предположения,
оценки и допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и
разходи.
Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките и
допусканията на ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително
оценените резултати.
Информация относно съществените предположения, оценки и допускания, които оказват
най-значително влияние върху признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и
разходи е представена по-долу.
4.19.1. Обезценка на нефинансови активи
За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден актив
или единица, генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност, която
е по-високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден
актив, и неговата стойност в употреба. За да определи стойността в употреба,
ръководството на Дружеството изчислява очакваните бъдещи парични потоци за всяка
единица, генерираща парични потоци, и определя подходящия дисконтов фактор с цел
калкулиране на настоящата стойност на тези парични потоци. При изчисляване на
очакваните бъдещи парични потоци ръководството прави предположения относно
бъдещите брутни печалби. Тези предположения са свързани с бъдещи събития и
обстоятелства. Действителните резултати могат да се различават и да наложат значителни
корекции в активите на Дружеството през следващата отчетна година.
4.19.2. Полезен живот на амортизируеми активи
Ръководството преразглежда полезния живот на амортизируемите активи в края на всеки
отчетен период.
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Към 31 декември 2017 г. ръководството определя полезния живот на активите, който
представлява очакваният срок на ползване на активите от Дружеството. Действителният
полезен живот може да се различава от направената оценка поради техническо и морално
изхабяване, предимно на софтуерни продукти и компютърно оборудване.
4.19.3. Материални запаси
Материалните запаси се оценяват по по-ниската стойност от цената на придобиване и
нетната реализуема стойност. При определяне на нетната реализуема стойност
ръководството взема предвид най-надеждната налична информация към датата на
приблизителната оценка.
4.19.4. Задължение за изплащане на дефинирани доходи
Ръководството оценява веднъж годишно с помощта на независим актюер задължението за
изплащане на дефинирани доходи. Действителната стойност на задължението може да се
различава от предварителната оценка поради нейната несигурност. Оценката на
задължението за изплащане на дефинирани доходи се базира на статистически
показатели за инфлация, разходи за здравно обслужване и смъртност. Друг фактор, който
оказва влияние, са предвидените от Дружеството бъдещи увеличения на заплатите.
Дисконтовите фактори се определят към края на всяка година спрямо лихвените проценти
на висококачествени корпоративни облигации, които са деноминирани във валутата, в
която ще бъдат изплащани дефинираните доходи и които са с падеж, съответстващ
приблизително на падежа на съответните пенсионни задължения. Несигурност в
приблизителната оценка съществува по отношение на актюерските допускания, която
може да варира и да окаже значителен ефект върху стойността на задълженията за
изплащане на дефинирани доходи и свързаните с тях разходи.
5. Нематериални активи
Нематериални активи на Дружеството включват търговски марки и софтуер. Балансовите
стойности за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани, както следва:

Нематериални дълготрайни активи

Брутна балансова стойност
Салдо на 1 януари 2017 година
Новопридобити активи, закупени
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2017 година
Амортизация и обезценка
Салдо на 1 януари 2017 година
Амортизация
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2017 година
Балансова стойност към
31 декември 2017 г., неделя

Придобити
софтуерни
лицензи

Търговски
марки

Общо

BGN'000

BGN'000

BGN'000

0
0
0
0

11
1
(4)
8

11
1
(4)
8

0
0
0
0

5
1
(3)
3

5
1
(3)
3

0

5

5
0

Придобити
софтуерни
лицензи
BGN'000

Търговски
марки
BGN'000

Общо

BGN'000
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Отчетна стойност
Салдо на 1 януари 2016 година
Новопридобити активи, закупени
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2016 година
Амортизация и обезценка
Салдо на 1 януари 2016 година
Амортизация
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2016 година
Балансова стойност към
31 декември 2016 г., събота

0
0
0
0

5
6
0
11

5
6
0
11

0
0
0
0

3
2
0
5

3
2
0
5

0

6

6

Дружеството няма съществени договорни задължения за придобиване на нематериални
активи към 31 декември 2017 г. или 2016 г.
Всички разходи за амортизация и обезценка (или възстановяване на обезценка, ако има
такова) се включени в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред
„Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи”.
Дружеството не е заложило нематериални активи като обезпечения по свои задължения.
6. Имоти, машини и съоръжения
Имотите, машините и съоръженията на Дружеството включват земи, сгради, оборудване,
чиято балансовата стойност може да бъде анализирана, както следва:
Имоти и оборудване

Брутна балансова стойност
Салдо на 1 януари 2017 година
Новопридобити активи
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2017 година
Амортизация и обезценка
Салдо на 1 януари 2017 година
Отписани активи
Амортизация
Салдо на 31 декември 2017 година
Балансова стойност към
31 декември 2017 г., неделя
Имоти и оборудване

Брутна балансова стойност
Салдо на 1 януари 2016 година
Новопридобити активи
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2016 година
Амортизация и обезценка
Салдо на 1 януари 2016 година

Земя Сгради и Съоръжения,
констр.
машини и
оборудване

Транс- СтопанВ
портни
ски процес
средства инвенна
тар изграждане

Общо

BGN'000

BGN'000

BGN'000

BGN'000

BGN'000

BGN'000

BGN'000

589

2`202
7
(13)
2`196

485
0
(1)
484

375
0
(34)
341

147

589

20`569
0
0
20`569

24`367
7
(48)
24`326

0

11`300
857
12`157

398
(1)
50
447

168
(34)
51
185

0

0

1`204
(14)
97
1`287

0

13`070
(49)
1`055
14`076

589

8`412

909

37

156

147

10`250

Транс- СтопанВ
портни
ски процес
средства инвенна
тар изграждане

Общо

Земя Сгради и Съоръжения,
констр.
машини и
оборудване

147

589
0
0
589

20`569
0
0
20`569

2`218
3
(19)
2`202

522
0
(37)
485

508
4
(137)
375

147

147

24`553
7
(193)
24`367

0

10`442

1`120

382

249

0

12`193
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Отписани активи
Амортизация
Салдо на 31 декември 2016 година
Балансова стойност към
31 декември 2016 г., събота

0

0
858
11`300

(19)
103
1`204

(35)
51
398

(137)
56
168

0

(191)
1`068
13`070

589

9`269

998

87

207

147

11`297

Всички разходи за амортизация и обезценка (или възстановяване на обезценка, ако има
такова) са включени в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход.
Балансовата стойност на имотите, машините и съоръженията, заложени като обезпечение
по заеми , е представена, както следва:
Обезпечения

Балансова стойност към
31 декември 2017 г., неделя
Балансова стойност към
31 декември 2016 г., събота
Балансова стойност към
31 декември 2015 г., четвъртък

Земя

Сгради

Общо

BGN'000

BGN'000

BGN'000

456

4`218

4`674

456

4`218

4`674

456

5`025

5`481

7. Инвестиции в други предприятия
Инвестициите са отчетени по себестойностния метод. Датата на финансовите отчети на
други предприятия е 31 декември.
Дяловете на другите предприятия не се търгуват на публична фондова борса и поради
тази причина не може да бъда установена справедливата им стойност.
Финансовата информация за тези предприятия може да бъде обобщена, както следва:
Инвестиции в асоциирани предприятия
Име на
асоциираното
предприятие
"Пълдин
Туринвест"АД
ЗПАД"България"
"Стария Пловдив" АД

2017 участие
2016
%
BGN'000
BGN'000

участие
%

2015 участие
%
BGN'000

2825

1.59

2825

1.59

2825

1.59

2
21608
24435

0.08
43.91

2
21608
24435

0.08
43.91

2
21608
24435

0.08
43.91
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Всички трансфери на парични средства към Дружеството, напр. изплащане на
дивиденти, се осъществят след одобрението на най-малко 51 % от всички собственици на
предприятиятията. През 2017 г. и 2016 г. Дружеството не е получило дивиденти.
Дружеството няма условни задължения или други поети ангажименти, свързани с
инвестиции в други предприятия.
8. Лизинг
8.1. Финансов лизинг като лизингополучател
Дружеството е придобило по договори за финансов лизинг МПС.
Задълженията за финансов лизинг са обезпечени от съответните активи, придобити при
условията на финансов лизинг.
Бъдещите минимални лизингови плащания в края на всеки от представените отчетни
периоди са представени, както следва:
Финансов лизинг

Дължими минимални лизингови плащания
До 1 година
От 1 до 5 години
Общо
BGN'000

BGN'000

BGN'000

0
0

0
0

0
0

45
45

0
0

45
45

28
28

45
45

73
73

31 декември 2017 г., неделя
Лизингови плащания
Нетна настояща стойност
31 декември 2016 г., събота
Лизингови плащания
Нетна настояща стойност
31 декември 2015 г., четвъртък
Лизингови плащания
Нетна настояща стойност

9. Отсрочени данъчни активи и пасиви
Отсрочените данъци възникват в резултат на временни разлики и неизползвани данъчни
загуби и могат да бъдат представени като следва:
Отсрочени данъчни пасиви
(активи)

Доходи на физически лица
Пенсионни и други
задължения към персонала
Неизползвани отпуски
Признати като:
Отсрочени данъчни активи

01.1.2017 г.

Признати в
другия
всеобхватен доход

Признати в
печалбата или
загубата

31.12.2017 г.

BG'000
13

BG'000

BG'000
1

BG'000
14

7
29

48
209

41
180
234

0

37

271

24

0

3

27
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Отсрочени данъчни пасиви
(активи)

Доходи на физически лица
Пенсионни и други
задължения към персонала
Неизползвани отпуски
Признати като:
Отсрочени данъчни активи

Доходи на физически лица
Пенсионни и други
задължения към персонала
Неизползвани отпуски
Признати като:
Отсрочени данъчни активи

01.1.2016 г.

Признати в
другия
всеобхватен доход

Признати в
печалбата или
загубата

31.12.2016 г.

BG'000
13

BG'000

BG'000
0

BG'000
13

(4)
52

41
180

45
128
186

0

48

234

19

0

5

24

01.1.2015 г.

Признати в
другия
всеобхватен доход

Признати в
печалбата или
загубата

31.12.2015 г.

BG'000
12

BG'000

BG'000
1

BG'000
13

5
20

45
128

40
108
160

0

26

186

16

0

3

19

Сумите, признати в другия всеобхватен доход, се отнасят до преоценката на нефинансови
активи и преоценките по планове с дефинирани доходи.
Всички отсрочени данъчни активи (включително данъчни загуби и други данъчни
кредити) са включени в отчета за финансовото състояние.
10. Материални запаси
Материалните запаси, признати в отчета за финансовото състояние, могат да бъдат
анализирани, както следва:

Материални запаси
Материали и консумативи
Стоки
Материални запаси

2017

2016

2015

BGN'000
78
54
132

BGN'000
94
64
158

BGN'000
100
64
164

Намаление на разходите в резултат на възстановяване на обезценки, които са били
признати в предходни периоди, не е настъпило през 2017 г. или 2016 г.
Материалните запаси към 31 декември 2017 г. не са предоставяни като обезпечение на
задължения.
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11. Търговски и други вземания

Търговски вземания
Търговски вземания, брутно
Търговски вземания

Други вземания
Авансови плащания
Предплатени суми
Данъци за възстановяване
Други вземания
Други вземания

2017

2016

2015

BGN'000
46

BGN'000
6

BGN'000
3

46

6

3

2017

2016

2015

BGN'000
198
247
0
10708
11153

BGN'000
32
268
0
10599
10899

BGN'000
7
304
0
10450
10761

Всички вземания са краткосрочни. Нетната балансова стойност на търговските и други
вземания се приема за разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност.
Всички търговски и други вземания на Дружеството са прегледани относно индикации за
обезценка.

12. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи:

Парични средства

2017

2016

2015

BGN'000

BGN'000

BGN'000

Парични средства в брой и в банки:
български лева
евро
щатски долари
Блокирани парични средства-гаранция

12
11
1

20
19
1

32
30
2

Парични средства

12

20

32
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13. Собствен капитал
13.1.Акционерен капитал
Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 11 326 296 на брой обикновени
акции с номинална стойност в размер на 1лв. за акция. Всички акции са с право на
получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от общото
събрание на акционерите на Дружеството.

Акционерен капитал

2017
BGN'000

2016
BGN'000

2015
BGN'000

11326
11326

11326
11326

11326
11326

Издадени и напълно платени акции:
- в началото на годината
Общо акции, оторизирани към 31 декември

Списъкът на основните акционери на Дружеството е представен, както следва:
Основни акционери

Съни Тур ЕООД
Цветомир Г.Гергов
Тодор Г.Гергов
Други

13.2.

2017

2016

2015

Брой
акции

%

Брой
акции

%

Брой
акции

%

6229464
2309136
2265264
522432
11326296

55
20
20
5
100

6229464
2309136
2265264
522432
11326296

55
20
20
5
100

6229464
2309136
2265264
522432
11326296

55
20
20
5
100

Други резерви

Други резерви

Салдо на 1 януари 2016 година
(преизчислено)
Пренасяне преоценка в неразпределена
печалба
Салдо към 31 декември 2016 година
(преизчислено)
Салдо на 1 януари 2017 година
(преизчислено)
Пренасяне преоценка в неразпределена
печалба
Салдо към 31 декември 2017 година
(преизчислено)

Законови
резерви

Други
резерви

Преоценка
на земя и
сгради

BGN'000

BGN'000

BGN'000

BGN'000

1`133

ххх

803

1`936

(ххх)

0

0

1`133

0

803

1`936

1`133

0

803

1`936

(1)

(1)

802

1`935

1`133

0

Общо
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14. Възнаграждения на персонала
14.1.Разходи за персонала
Разходите за възнаграждения на персонала включват:
Разходи за персонала
Разходи за заплати
Разходи за социални осигуровки
Разходи за неизползвани отпуски
Разходи за провизии за пенсиониране
Разходи за персонала

14.2.

2017

2016

2015

BGN'000
(1`684)
(276)
(24)
(7)
(1`991)

BGN'000
(2`317)
(379)
(44)
4
(2`736)

BGN'000
(2`459)
(411)
(16)
(6)
(2`892)

Пенсионни и други задължения към персонала

Пенсионните и други задължения към персонала, признати в отчета за финансовото
състояние, се състоят от следните суми:

Задължения за изплащане на дефинирани доходи към персонала в края на периода
2017
BGN'000

2016

2015

BGN'000
(преизчислено)

BGN'000

Задължения за изплащане на дефинирани
доходи към 01 януари
Разходи за текущ трудов стаж
Разходи за лихви

72
12
2

77
16
3

56
14
2

Преоценки - актюерски печалби/(загуби) от
промени в финансовите предположения
Изплатени доходи

2
(7)

(2)
(22)

16
(11)

Задължения за изплащане на дефинирани
доходи към 31 декември

81

72

77

Текущата част от задълженията към персонала представляват задължения към настоящи и
бивши служители на Дружеството, които следва да бъдат уредени през 2018 г. Други
краткосрочни задължения към персонала възникват главно във връзка с натрупани
неизползвани отпуски в края на отчетния период и различни пенсионни плащания.
Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото
правоотношение, след като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст, Дружеството е задължено да му изплати обезщетение в размер до шест брутни
работни заплати. Дружеството е начислило правно задължение за изплащане на
обезщетения на наетите лица при пенсиониране в съответствие с изискванията на МСС 19

29

СЛЪНЧЕВ ДЕН АД
Финансов отчет
31 декември 2017 г.

Значимите актюерски предположения при определянето на задълженията по планове с
дефинирани доходи са свързани с дисконтовия процент, очаквания процент на
увеличение на заплатите и средната продължителност на живота.
15. Заеми
Заемите включват следните финансови пасиви:
Дългосрочни заеми
Банкови заеми – дългосрочна част

Краткосрочни заеми
Банкови заеми – краткосрочна част
Други банкови заеми
Общо балансова стойност

15.1.

2017

2016

2015

BGN'000
22840
22840

BGN'000
26736
26736

BGN'000
28894
28894

2017

2016

2015

BGN'000

BGN'000

BGN'000

6053

2157

0

20

12

16

6073

2169

16

Заеми, отчитани по амортизирана стойност

За всеки заем следва да се оповести:
• Име на кредитора – УниКредит Булбанк АД;
• Лихвен процент - Едномесечния euribor плюс 1,50 пункта годишно;
• Падеж – 2024 год.
• Погасителен план - Месечни вноски на база погасителен план;
• Обезпечение - Недвижимо имущество – земи и сгради;
• Валута, в която се извършват плащанията - евро.
Балансовата стойност на банковите заеми се приема за разумна приблизителна оценка на
справедливата им стойност.
16. Търговски и други задължения
Търговски задължения

2017

2016

2015

BGN'000

BGN'000

BGN'000

Текущи:
Задължения към доставчици
Получени аванси

571
44

824
538

421
652

Текущи търговски и други
задължения

615

1362

1073
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Данъчни задължения
ДДФЛ
Разчети с бюджета
ДДС
Данъчни задължения

Други задължения

Нетекущи:
Финансиране за нетекущи активи

Текущи:
Други текущи пасиви

2017

2016

2015

BGN'000
28
137
1
166

BGN'000
65
24
0
89

BGN'000
239
27
56
322

2017

2016

2015

BG'000

BG'000

BG'000

310

349

387

310

349

387

5453
5453

3411
3411

1949
1949

Нетната балансова стойност на текущите търговски и други задължения се приема за
разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност.
17. Приходи от продажби
Приходите от продажби на Дружеството могат да бъдат анализирани, както следва:
2017

2016

2015

BGN'000
794
2586

BGN'000
1342
4581

BGN'000
1219
3962

3380

5923

5181

2017

2016

2015

BGN'000
997
39
1036

BGN'000
241
39
280

BGN'000
151
38
189

Приходи от продажби
Приходи от продажба на стоки
Приходи от предоставяне на услуги
Приходи от продажби

18. Други приходи
Другите приходи на Дружеството включват:

Други приходи
Приходи от други продажби
Приходи от финансиране
Други приходи
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19. Печалба / (Загуба) от продажба на нетекущи активи
Приходи от продажба на нетекущи активи
Приходи от продажба
Балансова стойност на продадените нетекущи активи

2017

2016

2015

BGN'000
0

BGN'000
0

BGN'000
0

0

0

0

0

0

0

Печалба /(загуба) от продажба на нетекущи
активи

20. Разходи за материали
Разходите за материали включват:
2017

2016

2015

BGN'000
(148)
(18)
(12)
(282)
(562)
(157)
(1`179)

BGN'000
(225)
(31)
(112)
(258)
(588)
(139)
(1`353)

BGN'000
(245)
(6)
(31)
(390)
(599)
(111)
(1`382)

Разходи за материали
Материали
Медикаменти
Инвентар
Гориво
Електроенергия
Вода
Разходи за материали

21. Разходи за външни услуги
Разходите за външни услуги включват:

Външни услуги
Независим финансов одит
Застраховки
Телефонни и пощенски разходи
Текущ ремонт
Нает транспорт
Разходи за реклама
Данъци и такси
Други
Разходи за външни услуги

2017

2016

2015

BGN'000
(5)
(39)
(27)
(62)
(47)
(71)
(468)
(132)
(851)

BGN'000
(5)
(43)
(53)
(106)
(48)
(76)
(507)
(231)
(1`069)

BGN'000
(5)
(47)
(42)
(66)
(55)
(67)
(485)
(236)
(1`003)
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22. Други разходи
Другите разходи на Дружеството включват:

Други разходи
Командировки
Предст. разходи.свързани с дейността
Р-ди за лични цели/МПС
Разходи за алтернативни данъци
Работно облекло
Комисионни
Рекламации
Предпазна храна
Билети превоз
Несвързани с д/стта разходи
Други
Други разходи

2017

2016

2015

BGN'000
(1)
(49)
(123)
(14)
(5)
(14)
0
(2)
(20)
0
(13)
(241)

BGN'000
(1)
(21)
(138)
(12)
(8)
(9)
0
(4)
(23)
(3)
(11)
(230)

BGN'000
(1)
(15)
(128)
(14)
(7)
(26)
(10)
(4)
(27)
(16)
(29)
(277)

23. Финансови приходи и разходи
Финансовите разходи за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани,
както следва:
Финансови разходи
Разходи за лихви по финансов лизинг
Разходи за лихви по банкови заеми
Общо разходи за лихви по финансови задължения, които
не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или
загубата
Фирмени лихви
Лихви към държавни органи
Отрицателни р/ки от операции с финанс.инструменти
Загуби от задължения в чужда валута, отчитани по
справедлива стойност в печалбата или загубата
Други финансови разходи
Финансови разходи

2017

2016

2015

BGN'000
(1)
(331)

BGN'000
(3)
(346)

BGN'000
(4)
(424)

(332)
(270)
(6)
0

(349)
(130)
(102)
0

(428)
(123)
(73)
(121)

(1)
(137)
(746)

(2)
(132)
(715)

(1)
(208)
(954)
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Финансовите приходи за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани,
както следва:

Финансови приходи
Фирменни лихви
Лихви физическо лице
Други лихви
Положителни р/ки от операции с финанс.инструменти
Други финансови приходи
Финансови приходи

2017

2016

2015

BGN'000
22
0
0
0
4
26

BGN'000
26
0
0
0
0
26

BGN'000
254
0
0
203
0
457

24. Разходи за данъци върху дохода
Очакваните разходи за данъци, базирани на приложимата данъчна ставка за България в
размер на 10 % и действително признатите данъчни разходи в печалбата или загубата
могат да бъдат равнени, както следва:
Разходи за данъци
Печалба/загуба преди данъчно облагане
Данъчна ставка
Очакван разход за данък
Корекции за приходи, освободени от данъчно облагане:
Годишни данъчни амортизации
Данъчна стойност на отписани активи
П/ди с които са намалени счет. р/ди по повод на задължения за
неизплатени доходи и невнесени задълж. осигур. вноски
Други увеличения и намаления на счетоводния ФР
Приспадане на данъчна загуба
Корекции за непризнати за данъчни цели разходи
Годишни счетоводни р/ди за амортизации
Счетоводна балансова с/ст на отп. Активи от САП
Р/ди., представляващи доходи на местни физ. лица и р/ди за
задължителни осиг. вноски.свързани с тях
Р-ди за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация
Провизии за неизползвани отпуски
Провизии за пенсия
Други непризнати за данъчни цели разходи
Данъчна основа за изчисляване на корпоративния данък
печалба

2017

2016

2015

BGN'000
(2`028)
0.10
0

BGN'000
(1`676)
0.10
0

BGN'000
(2`462)
0.10
0

1`249
1`056
0

1`212
1`070
1

1`220
1`099
0

13
180
0

13
128
0

13
108
0

1`588
1`056
0

1`414
1`070
1

1`383
1`099
0

14

13

13

209
7
302

180
(4)
154

128
5
138

0

0

0
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Разходите за данъци включват:
Текущ разход за данъци
Отсрочени данъчни разходи/приходи:
Възникване и обратно проявление на временни разлики
Разходи за данъци върху дохода

0
25
(21)
4

0
21
(16)
5

0
16
(13)
3

0

0

0

Отсрочени данъчни разходи/приходи, признати директно в
собствения капитал

25. Доход/ (Загуба) на акция и дивиденти
25.1.

Доход/ (Загуба) на акция

Основният доход/(загуба) на акция и доходът/(загубата) на акция с намалена стойност са
изчислени, като за числител е използвана нетната печалба/(загуба), подлежаща на
разпределение между акционерите на Дружеството.
Средно претегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход/
(загуба) на акция, както и нетната печалба/ (загуба), подлежаща на разпределение между
притежателите на обикновени акции, е представен, както следва:

Печалба/(загуба), подлежаща на разпределение (в лв.)
Средно претеглен брой акции
Основен доход/ (загуба) на акция (в лв. за акция)

25.2.

2017
(2028057)
11`326`926
(0,179)

2016
2015
(1675703) (2459593)
11`326`926 11`326`926
(0,148)
(0,217)

Дивиденти

За 2017 г. ръководството на Дружеството не е взело решение да предложи изплащане на
дивиденти.
26. Сделки със свързани лица
Свързаните лица на Дружеството включват собствениците, предприятия под общ контрол
и ключов управленски персонал.
Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при
специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.

Продажба на стоки и услуги
►МПП АД
►ПХ Санкт Петербург Инвест АД
►Слънчев ден Резиденс ЕАД

2017

2016

2015

BG'000

BG'000

BG'000

3
361
16
380

0
0
4
4

0
0
0
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Покупки на стоки и услуги
►ЦУМ
►Херос Марица АД
►Стария Пловдив АД

43
9
19

65
7
26

49
13
22

71

98

84

27. Разчети със свързани лица в края на годината
2017

2016

2015

BG'000

BG'000

BG'000

- "Херос Марица" АД

127

133

140

-"Булинвест Ком" АД

7595

7595

7595

20
7742

5
7733

7735

BG'000

BG'000

BG'000

9
660
46
2225
2940

8
51
3

78
76
17

62

171

Разчети със свързани лица в края на годината
Вземания от свързани лица:

-"Стария Пловдив" АД
-"ЦУМ"АД
-"Търговски дом" АД
-"Слънчев ден Резиденс" ЕАД
Общо текущи вземания от свързани лица

Задължения към свързани лица:
-ДУК
-"Стария Пловдив" АД
-"ЦУМ"АД
-"Международен панаир Пловдив" АД
Общо текущи задължения от свързани лица

28. Условни активи и условни пасиви
През годината няма предявени различни гаранционни и правни искове към Дружеството.
Не са възникнали условни пасиви за Дружеството по отношение на дъщерни и
асоциирани предприятия.
29. Рискове, свързани с финансовите инструменти
Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска
Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си
инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са
пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.
Дружеството не се занимава активно с търгуването на финансови активи за спекулативни
цели, нито пък издава опции.
Най-съществените финансови рискове, на които е изложено Дружеството, са описани подолу.
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29.1.

Анализ на пазарния риск

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на
пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и
риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и
инвестиционната дейност на Дружеството.
29.1.1. Валутен риск
По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева.
Чуждестранните транзакции на Дружеството, деноминирани главно в щатски долари и
британски лири.
Излагането на риск от промени във валутните курсове варира през годината в зависимост
от обема на извършените международни сделки.
29.1.2. Лихвен риск
Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при
дългосрочно финансиране. Затова дългосрочните заеми са обикновено с фиксирани
лихвени проценти. Към 31 декември 2017 г. Дружеството не е изложено на риск от
промяна на пазарните лихвени проценти по банковите си заеми.
29.2.

Анализ на кредитния риск

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си
към Дружеството. Дружеството е изложена на този риск във връзка с различни финансови
инструменти. Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на
балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период.
29.3.

Анализ на ликвидния риск

Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите
задължения. Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно
следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения,
както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната
дейност.
Дружеството държи пари в брой, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30
дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния
размер и продажба на дългосрочни финансови активи.

Финансовите активи като средство за управление на ликвидния риск
При оценяването и управлението на ликвидния риск Дружеството отчита очакваните
парични потоци от финансови инструменти, по-специално наличните парични средства
и търговски вземания. Наличните парични ресурси и търговски вземания не надвишават
значително текущите нужди от изходящ паричен поток. Съгласно сключените договори
всички парични потоци от търговски и други вземания са дължими в срок до шест месеца.
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Apyxecreoro na6rroAasa K rrv-rata sa 6asata rla c'L,orHorrrenr{ero Ha Koplrrlrpa:r,r.tn K rrr4'ral
I\'bl,I HCTHIIf A'L'AI.

Apyxecreoro orrpeAels Ropr{DrpaHtrr :rlrrw-ta;\ Ha ocHoBala HA Sa,rarrcosara croiinocr rra
co6creeHrr-fl Karrrrral H cySopArr:r^rrpa:r^vfl A'r,Al, frpeAcraBeHrr B orqera sa QnnancoBoro
c'r,cro.flHrre, r{ HaNraleHrr c xeAx{rrpaHrls- Ha rrapnrrr'w rroroqrr, flprr3uarrr B Ap]Trr-a sceo6xsateu
AoxoA.

CySopaurrupa:or^trr A:r,Ar Brc\roqsa Heo6esuerreHrrre 3aexflr r{Arr ranrrBa, horrro ca c'bc cle,4Rarrlu
rro peA [rroTexa r{Arr 3alor B'r,pxy [x{yrqecTBoro na frpl'xecTBoTo.

Hernn.sr A'b,tr Bri\FoqBa cyxtara Ha Bc[LrKrr 3aA'bl]Kerrrrflf saeuuref saexlure, T:bploBcKrrTe rr
croiiHocr Ha rraprrre tr rraptrrl^:atrre eKBrrBaAeHTrlr.

Ap),Trr 3aA,'E,\xieHr{-rl, rraNraleHa c Sataucosa:ta

flo,Llrrrara u flborreavDrr 3a viltraBleHue Ha KarrrlTala

Co6creeH Karrrrral

- llapu fi napurrHrJ
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eKBr{BaAeHTrJ
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LOOCTBCH F.AIII{Tz-\

1,0'206

1,2'232
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3'906

ffu,rr

22',840

26'736

28'939

O6uo Sunaucupaue

33'046

38'968

42',845

0.309

0.314

0.325

C'nonrorrrerure rra r(arrrrrala rcr,M o5rqoro $nn ancupaue

31. C's6l,zrra.fl cAeA Kparr rra orrrerurlrn ilepvoA

He ca

Kopr{rvpaqu ct'6vtvts. rrAr{ suaErr.rrelurl Henoprffrrparurr ct6vrvfl.
Aa^tara na QrlnancoBrr-rr orqer rr Aarara sa oAo6perulero rry sa ry6.LHn1nane.
BTr3rrr{KEtu\rr

32. OaodpeHr{e Ha ftlruaucourn orqer

orqer nrl. 31 Aenex,rBpr{ 2017 r. (rrtLrovnre,trro
o4o5peu rz rrprrer or C'bBera Ha ArlpeKTopr{re Ha 12.03 2018 r.
@rznancosn-flT

flpe4cranuTel rro 'rtt.234 or T3:

r{e)KAy

