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AOKIAA HA HE3ABVTCL4MUfl OAHTOP

AO AKTIT4OHEPT4TE

HA C/IbHqEB AEH AA
BAPHA

,{ox,na4 orHocno oA}rra Ha QunaucoBtrfl

orqer

Mnenne
Hue nserpulaxMe oAr.rr Ha QnHaHconufl orqer Ha C,rlbHHEB AEH AA [,,ApfxecrBoro"),
c'bAbpxaq orr{era sa QuHancoBoro cbcrosHae rcrrra 31 AeKeMBpH 2018 r. }r orqera 3a
ne'{aa6ara unu eary6ara H Apyrus eceo6xsareH AoxoA, orqera 3a npoMeHr{'re s co6crBeHus
KanHTaJI I,I OTqera 3a [appIqHI4Te noToIIn 3a roAHHara, 3aBbpIuBaIIla Ha Ta3LI Aara, KaKTO H
noflcHI{TeJIHI,ITe npl,IJloxeHr{.fl xrna QHnaHcoBvtfl, orqer, cbAbp}r(arqr4 ra o6o6u1eno onoBecrflBaHe
Ha c'brqecTBeHHTe cqeToBoAHr4 [oJrHTr,rKH.

[Io Ha[Ie MHeHVe, npI,IJIox(eHIzgr $uHaucon orr{er nperqcraBg AocroBepHo, BT)B BclrrrKH
c'blqecrBeHn acrreKTr,r, Qnuaucoeoro cbcroflHr{e Ha {ppxecrooro K'bM 31, 4exeunpu 2018 r. u
HeroBVTe QuHaHconu pe3yJrrarr,r or gefiHocrra r{ napnr{Hr,rre My [ororlu 3a roAlrHara,
3aB'bprlBaIIIa Ha ra3r,r Aara, B c'borBercrBue c Mex4yHapoAHr,rre craHAaprr,r sa QnHaHcono
orqr4raHe IMCOO), npnerr4 or Eeponeficxna ctros [EC).
Easa sa H3pa3flBaHe Ha MHeHrre

Hue usnrptuaxMe Harrrr4fl oAprr B ctorBercrBue c Mex4yHapoAHr,rre oAr,rropcnn craHAaprrz
[MOC]. Haurzre orroBopHocrr4 c'brJracHo re3r craHAaprr4 ca orrr4caHr4 AonbJrHlrre,rrHo B pa3Ae/ra
or HaIrIHfl AoKJIaA ,,OrroeopHocrll Ha oAHTopa 3a oAlrra ua QunaHcoBr4fl orr{er". Hne cue
He3aBHCHMU or {ppxecrBoro B cborBercrBne c Era.{Hr,rq KoAeKC na npoQecr4oHaJrHzTe
cr{eroBoAI4Te,IIn Ha Crsera 3a MexAyHapoAHH craHAaprr,r no err,rKa 3a cr{eroBoAvrrelrr [Ko4enca
Ha CMCECJ, 3aeAHo c erHqHI{Te r.3r,rcxBaHufl. Ha 3axoHa 3a He3aBuculrHx QuuaHcoB oAHT
[3HOO), npI,IJIoxI,IMI,I no orHorrreHue Ha Harrrufl oAtrr Ha Qnuauconufl orqer n Eurapua, Karo
HI4g H3n'bJIHI4XMe U HarXHTe Apylu eTr{qHr,r OTTOBOpHOCTH B CbOTBeTCTBr,re C H3r4CKBaHr4sTa Ha
3HOO u Ko4enca na CMCEC. Hue c.ruraN{e, r{e oArdropcKr,rre AoKa3areJrcrBa, noJryqeHz or Hac, ca
AocrarbrrHuvWecrHu,sa Aa ocvryprr 6asa sa Harrrero MHeHHe.

Karoqonn oAtrropcKtr Bbrrpocrr
Krroqosu oAHTopcKH B'brrpocl4 ca re3u B'bnpoca, KoHTo cr,rJracHo Harrrara npoQecaoHarua
6utu c Hafi-rolsMa 3Har{HMocr npu oAr,rra ua SuHaHcoBHs orqer 3a reKyldqfl
Ilepvor4. Tesu nrnpocn ca pa3rJIeAaHH Karo qacr or Ha[rnfl oAr4T Ha $uuaHcoruff orqer Karo
npeIIeHKa ca

\s'Jro vt QopvlrapaHero Ha Haurero MHeHHe orHocHo Hero, Karo HHe He rrpeAocraBflMe orAe.rrHo
MHeHHe OTHOCHO Te3r4 BbnpocH.

Hsnepeaue u npaeuneH nepuod

I

I{.nroyon oAHTopcKr{
--F---------F--

Ha npulHa*aHe Ha npuxodu

Bbnpoc

Kax mosu Knnuoa

oaiiiicxu ebnw;
ourtyvv

a1pecufau npunpoee\eHufl omuac

6erue
vLwE

I

odum

I

Cr'u4ecmeeua qacm om npuxo\ume He IIo epeJqe Ha Haw.ur odum iue oue"u*]re
dpytrecmeomo ca cebp3aHu c omqumaHe He adexeamuocmma u noctte\oeemeJrHocmme He
npodatr6u no JvtHozo ua 6poti c)ettKu, quemo ycmaHoeeHama crtemoeodua no,numuKa eba
npusHaeaHe ueucKaa npeueHKo om epb3Ka c npuzHaeaHemo Ha npuxodu om
}pytrecmeomo omHocHo npaeunHomo npodatr1u na cmoKu u ycJtyeu. [Ipoeepuxue
u3JLepsaHe u onpedettaHemo Ha MoJvIeHma
npexe';pJts.Hemo Ho pucKoeeme u useo}ume
npo}adenume cmoKu u ycnyeu.

i

Ha usea)xoeo c6r4ecmeeHu dozoeopu u
om adexeamuocmme Ha HanpoeeHume npeqeHKu

om ptxoeodcmeomo omHocHo u3JnepeaHemo u
Onpedenane molu eunpoc Kemo Krttoqoe npaeu.nHufl nepuod Ho omqumoHe He
nopadu cbt4ecmeeHocmme JvIy 3a deiluocmma npuxodume. Tecmeaxne usaadrcoeo
ua dpyttcecmaomo.
eSexmueuocmme u nocnedoeamettruomo
npunaeaHe ua eaeedeuume om dpylrecmeomo
KoHmpoJtHu npoqedypu no npoqeca He
npodaucdume.

Bts ocHoar He

Hawume

npot4edypu,

I

KOHmeKCmA HQ C6U.l,eCmeeHOCm, HUe
HE"
yCmAHOeUX.tie HenpAeUJlHO OmqUmOHe HAi
npuxodume om npodax6u.
_.. ._.-l

I
I

Eanaucoea cmofi.uocm He u-womu, JvawuHu u caoprfirceHun, HeJqemepualrHu eKmueu u uHeecmur4uu
e dpyzu npednpuamua

Kax mosu

K.irroqos oAlrropcKr{ Bbnpoc

tc.rtto.'l.oe

odumopct<u eanpoc 6eute

ailpecupan npu npoeedeHufl om uac odum

Huomu,

r4awuHu

u

cTropbJ{eHufr,

HeJvtamepua"nHu aKmueu u uHeecmuquu e

dpyzu

npednpunmua cbcmaanfleQm 71.85 o/o
o6t4ume aKmuau ua r\pyrcecmeomo.

om

)npedettaue mo3u ebnpoc Kemo Kntoqoe
,-!gp a du cbt4 e cm e eH o cm

IIo

epeJqe

Ha Heuun odum Hue otleHuxMe
u nocfledoeemelrHocmme Ha

adexeamruocmma

ycmaHoeeHama cqemoeodua no.numuKa e6e

epb3Ka
aKmueu.

c

npu3HaeQHemo

Ha

Hemerg/r4ume

adexeamuocmma Ha HanpaeeHume nper4eHKu
om pbKoeodcmeomo omHocHo u3"MepaaHemo u

npaeunHua nepuod
HemetEt4ume

Ha

aKmueu.

e$exmueuocmme

u

omqumaHe

Ha

Tecmeax-ture

nocttedoeamettuomo

ua ereedeuume om dpyttecmeomo
KoHmportHu npoqedypu no npoqeca Ha
npudodueaue u oqeHKa Ha Hemetg/t4ume
npuJraeaHe

QKmUeu.

Bts

ocHoea Ha Hawume npoqedypu, a
HQ Cbl4eCmSeHOCm, HUe uei

KOHmeKCmA

ycmaHoauxlvle HenpoeunHo omtlumoHe

,ol
I
I

Apyra rrHQopMallnfi, pa3JrnqHa or QnHancoBufl orrrer lr oAnropcKsfl
Bbpxy Hero

AoKJraA

P'rxono4crBoro Hocfi orroBopHocr 3a Apyrara uHQopuaqrax. {pyrara unQopuaqufl ce cbcroz
or AOKJIaA sa gefiuocrra, B T.rr. AexJlapal{rlfl 3a Kop[oparuBHo ]mpaBJreHne, H3rorBeHr4 or
p'bKoBoACTBoro cbr,[acHo faasa ceAMa or 3axosa 3a cqeroBoAcrBoro, Ho He BKrroqBa
QzuaHconzfl orr{er H Haurvtfl oAr{TopcKH Aolxrra5, Bbpxy Hero, Koqro noJr5rqr,rxMe npeArz Aarara
Ha HailrH_s oAr4TopcKr4 AoKJraA.

Hauero MHeHI{e orHocHo Qlananconnff orqer ue o6xnar4a Apyrara raHQopvra4zs H Hr,re He
H3pa3rBaMe KaKBaro v Aa e <fopr',ra Ha 3aKJrroqeHze 3a cr4rypHocr orHocHo Hefl, ocBeH aKo He e
H3pHqHO IIOCOqeHO B AOKJIaAa H]dVt AO CTeneHTa, AO KOflTO e IIOCOT{eHO.

Brr nptsxa c Haurvfl oAI,IT Ha QlaHaucoanf orqer, Harrrara orroBopHocr ce cbcroH B ToBa Aa
nporlereM Apyrara aHQopuaqns.vilo ro3H Haqr4H Aa nperleHHM Aailv ra3H Apyra zuQopiuaqnn e
B cbll{ecrBeHo HecborBercrBne c $uHaHconlrfl orr{er vrJru c Haurvre rro3HaHl,I.fl, npupo6uTu no
BpeMe Ha oAI4Ta, HJIH nO Apyr Haqr4H r,r3r,rrexAa Aa cbAbpxa cbrqecrBeHo HenpaBH,rrHo
AOKJraABaHe.

B clyvafi'{e Ha 6asara ua pa6orara, KoflTo cMe u3Bbprxvrv1lavte Aocrr4rHeM Ao 3axrroqeHr,re, qe
e HaJII4I{e cblI{ecrBeHo HenpaBr4,rrHo AoKJraABaHe B Ta3r,r Apyra raHQoprraaqrafl, or Hac ce H3ucKBa
Aa Aor(JraABavre

rosu Qaxr.

Hsuaue KaKBo Aa AoK/IaABaMe

B ToBa

orHorxeHr{e.

Orronopnocrlr Ha pbKoBoAcrBoro r{ Jrnrlara HaroBapeur{ c o6qo ynpaBJreHrre 3a
Qnnanconus orqer
Ptxono4crBoro Hoct4 orroBopHocr 3a H3rorBflHero r{ AocroBepHoro rrpeAcraBsHe Ha ro3u
QuHaucon orqer B cr,orBercrBrae c MCOO, npruroxrlrMr,r e EC n 3a raKaBa cr4creMa 3a BbrperxeH
KoHTpoJI, KaKBaro pbKoBoACTBoro onpeAeJrfl Karo Heo6xo4ur',ra 3a ocurypqBaHe r,r3rorBqHero Ha

QnnaHconn orr{erl4, Kolzro He cbAbpxtar cblI{ecrBeHs He[paBHJIHH orqaTaHlafl,

He3aBr4cr4Mo

Aalrvt A'brDr{arqr{ ce Ha H3MaMa H,IIn rperxKa.

llpu usrorBflHe Ha QaHanconuq orqer pbnoBoAcrBoro Hocr{ orroBopHocr 3a orleHrBaHe
cuoco6noc'rra Ha {pprecrBoro Aa npoA'bJDr(ra 4a <fyHxqvolvpa maro 4eftcrBarqo npeAnpvnrvrc,
onoBecrflBafiKu, Korato roBa e [pHJIo]I{I4Mo, Bbrlpocl4, cBtbp3aHI,I c npeAnoJlox{eHllero 3a
4eftcrnaqo npeArIpH.flTI,Ie u Hgnorgeaftxr4 cqeroBoAHara 6aza Ha ocHoBara Ha
npeAIIoJIoxteHHero sa 4eftcrnaqo npeAnpvlflT:ae, ocBeH axo pbxoBoAcrBoro He Bb3HaMepflBa
Aa
rvrKBll4]apa lppxecraoro vtilvt Aa npeycrauonn 4eftHocrra My, Hrrpt aKo pbxoBoAcrBoro Ha
rIpaKTI4Ka HflMa Apyra aJITepHarIaBa, ocBeH Aa nocrbnl{ no ro3H HaqI4H,
"IIuqara, HaroBapeHn c o6qo ynpaBJreHve, Hoc.sr orroBopHocr ga ocbrqecrBqBaHeTo Ha HaA3op
HaA npoqeca no QnHaucoBo orr{HTaHe Ha fipyxecrnoro.

Orronopnocrn

Ha oArrropa sa oAHTa Ha QuuancoBnfl

orrrer

Haurure I{eJILI ca Aa noJIyqI4M pa3yMHa creneH Ha cr4rypHocr orHocHo roBa AaJrH
QaHaHcoruar
oTr{er Karo IIg/Io He cbA'bp}Ka cbII{ecrBeHH HenpaBVItHvt orr{HTaHl4fl, He3aBr4CI4MO AaJrr.r
Ab,II}KaII{H ce Ha I{3MaMa vuw rperxKa, u Aa v3AaAeM oAr,rropcKra AoKJraA, Kofiro Aa BKJrroqBa
Halrrero oAHTopcKo MHeHI{e. Pasyunata creleH Ha cHtypHocr e BHcoKa creneH Ha cHrypHocr, Ho
He e rapaHllaq, qe oAI{T, H3BbpIIIeH B c'borBercrBae c MOC, B}rHarr4 rrle pa3xpr,rBa cbrqecrBeHo
HerIpaBHJIHo ortIHTaHe, Koraro raKoBa c'brqecrByBa. Henpanulnu orqr'rraHufl Morar Aa
Blb3HI4KHar B pe3y,IlTar Ha I,I3MaMa I,IJII{ rperxna vr ce cr{HTar 3a cbIrIecrBeHI4, axo 6n uorno
pa3yMHo Aa ce or{aKBa, r{e re, caMocrogreJlHo r4JIII Karo clbBxyrlHocr,6uxa MorJI}I Aa oxa}I{ar
B;tuflrrvIe B'bpxy I4KoHoMHqecKr{Te perxeHur Ha norpe6zreJrnTe, B3eMaHH B:b3 ocHoBa Ha ro3r4
QranaHcon orr{er.

Karo '{acr or oAHTa B c'borBercrB}re c MOC, Hne v3[oJr3BaMe npoQecuoHa.rrHa rrperleHKa

H

3ana3BaMe npooecuouaJleH cKenrvrlt43bM no BpeMe Ha r{eruq o4ur. Hue c'brqo raKa:

*

HAeHTl,I<fuqapavre H ol{eHflBaMe pl,IcKoBere

or

cbrqecrBeHn HenpaBr,rJrHa orquraHn.r{ B.bB
QuHaHconn-s orqer, He3aBI4cI,IMo Aa/IH r4tJlll(aqu ce Ha I43MaMa H.rrr4 rpemxa, paspa6orBaMe H
H3nbJIHflBaMe OAHTOpCKI4 npoltreAypr,r B oTroBop Ha Te3H pr4CKOBe u nOJrJAaBaMe OAr4TOpCKr4
AoKa3are,[crBa, KoI,ITo Aa ca Aocrarbr{Hn H yMecrHr,r, 3a Aa ocurypqr 6aza sa Harrrero
MHeHI,Ie. Pacxtr Aa He 6r4e paaxpzro cbrrlecrBeHo HerrpaBr,rJrHo orr{r{TaHe, Koero e
pe3yJITaT OT Z3MaMa, e no-BrrcoK, oTKoJIKoTo plICKa or cbIrIecTBeHo HerrpaBHrHo orrrHTaHe,
Koero e pe3y,nrar or rpellrxa, rrfi xaro vsMaMara Moxe Aa BKJrroqBa rafiso cnopasyMflBaHe,

*

rfanurnQvqapaHe, npeAHaMepeHr4 npolycnvr, vr3flBnreHafl 3a BbBexrqaHe Ha oAHTopa B
sa6lpx4eHlle, KaKTo ra upeHe6perBaHe urn gao6uxaJrflHe Ha B'brpeuJHHE KoHTpoJr.
norJrqanaue pas6zpaHe 3a BbrpeIxHI,Ifl KoHTpoJr, r{Marrl orHorxeHae KbM oAara, 3a Aa
paspa6o:ruu oAI4TopcKH npol{eAypu, Kor{To Aa ca floAxoAflrrtrt4 rrpu KoHKperHHTe
"o6crosrelcrBa, Ho He c I{eJI H3pa3rBaHe Ha MHeHHe orHocHo eQexrnnnocrra Ha BbrperrrHuff
KoHTpoJr ua Rppxecrnoro.

-

oIIeH-flBaMe yMeCTHOCTTa Ha ra3noJr3BaHHTe cr{eTOBOr4Hr,r nOJTHTHKH H pa3yMHOCTTa Ha
cr{eroBoAHI4Te IIpH6JIH3I,ITeJIHH OIIeHKI4 I4 cB'bp3aHvre c rsx onoBecrflBaHr4s, HanpaBeHr4 or
p'bKoBoAcTBoTo.

*

AOCTLITaMe AO 3aKJIIOT{eHI4e OTHOCHO yMeCTHOCTTa Ha I,I3[OJr3BaHe OT CTpaHa Ha
pT,KoBoACTBoro Ha crreToBoAHaTa 6a3a Ha ocHoBaTa Ha npeAnoJroxeHHero 3a AeficrBarrlo
npeAflplEffTve u, Ha 6asara Ha iloJUrr{eHHTe oAl4TopcKra AoKa3are,ncrBa, orHocHo roBa AaJrr4 e

HaJII4IIe cblr{ecrBeHa HecnrypHocr, orHacsqa ce po cn6urufl, vtryt ycroBvtfl, xol'tro 6uxa
MorJII4 Aa nopoAflT 3Har{I4Te,[HH c'bMHeHr4.s orHocHo cnoco6socrra Ha {pyxecrnoro Aa

4a QyHrquoHl4pa xaro 4eficrBarqo rpeAnpr,rffTr,re. Ano Hrae AocrHrHeM Ao
3aKJIIOqeHHe, qe e HaJII4IIe C'r,qeCTBeHa H€CHIypHOCT, OT HaC Ce I43HCKBa Aa IIpHBIer{eM
BHIEMaHIIe B OAI,ITOpCKVfl CH AOKJTaA K'bM CBbp3aHUTe C Ta3H HeCr4rypHOCT OnOBeCTflBaHr4fl
IIpoA'bJIlI{H

nne QunaucoBl4fl orqer vlrv B cnyuait r{e re3l4 orloBecrrBaHafl, ca HeaAeKBarHV, Aa
Ir'lo4tEQuIlnpanre MHeHI,Iero cH. Haruure samJrrorreHr4s ce ocHoBaBar Ha oAraropcxr4Te
AoKa3areJlcrBa, noJIJrr{eHI,t Ao Aarara Ha oAuropcKufl rrt4 AoKJraA. E't4erqu ca6urus, unu

*

yclroBns, o6a'{e Morar Aa craHar npHqHHa {pyxecrnoro Aa npeycraHoBr{ QyHrcrlraonupaHero
4eficrnaulo npeAnpr4flTae.
oIIeHflBaMe q.sJlocrHoro npeAcraB.aHe, crpyxrypa u c'bAbplraHue Ha QnHancoeufl orqer,
BKIIOqI4TCIHO ONOBECT,flBAHUflTA, V AATla QUHAHCONUNT OTqET NPEACTABI
cH Karo

ocHoBonoJlaraqvre 3a Hero cAeJrKLr

u

c's6urus, no HaqHH, xoftro nocrura AocroBepHo

IIpeAcTaBfHe.

Hue xovIyHH(I,IpaMe c JII4IIara, HaroBapeHa c o6rqo ylpaBJreHr4e, HapeA c ocraHaJrHTe Bbnpocr4,
n.IIaHVpaHI4q o6xgar v BpeMe Ha H3[bJrHeHve Ha oAr4Ta H cbrqecrBeHHTe KoHcrara\uA or oAHTa,
BK.[rcqI4Te,[Ho cblr{ecrBeHa HeAocrarbrlr{ BbB BbrperxHr4s KoHTpo,rr, KoLrro z4eHrzQzqupaMe

no BpeMe Ha r43BbptrrBaHr,rfl oT Hac

OAHT.

Hne npe4ocraBflMe cblqo raxa Ha Jrnrlara, HaroBapeHl4 c o6uqo ylpaBJreHr,re,uzflBrreHne, qe cMe
pl3tybJrHullvl IIpHJIOIKI4MHTe eTHqHr,I I43HCKBaHr4.s B'bB Bpa,3Ka c He3aBHCITMOCTTa H qe rqe
KoMyHHKHpaMe c rsx BCaqKr4 BsanMoorHolueHv.s H Apyrvt B'bnpocH, Kor,rro 6zxa uorlv pa3yMHo

4a 6t4ar pa3r/IexAaHl4 Karo
npHJro)nt4Mo,

r,r

I4MaIrIr4 orHorrreHne

KbM He3aBncr.rMocrra HV,

a Koraro e

cBlbp3aHHTe c ToBa npeAna3HH MepKr,r.

Cpe4 ntnpocHTe, KoMyHI,IKIapaHH c Jrurlara, HaroBapeHr,r c o6qo ynpaBJreHue, Hr4e onpeAeJrflMe
Te3H Br,npocH, KoHTo ca 6unu c Hafi-rorsMa 3Haql4Mocr npr,r oAr,rTa na $unaHcoBHfl oTr{eT 3a
TeKyIqlIfl flepuoA H Kot4To cJreAoBareJrHo ca Krrot{oBr,r oAHTopcKH Bbnpocu. Hue onucBaMe re3r4
BlbrlpocH B HaIIrlIfl oAt4TOpCKI4 AOKJTaA, OCBeH B CI) rar4Te, B KOT4TO 3aKOH r4,rrH HOpMaTHBHa

ype46a B:b3nperlflTcrna ny6nur{Horo onoBecrflBaHe Ha raHsoprvraqnfl 3a ro3r4 BT,npoc HJrH
KOfaTO, B I43KJIIOT{I4TeJrHO peAKI,I Cl^ynanz' Hr,re pelrraM, r{e AaAeH Bblrpoc He c,rIeABa Aa 6.nrye
KoMyHt4KZpaH B HaIxI4.fl AoKJraA, trfi Karo 6u MorJIo pa3yMHo Aa ce or{aKBa, r{e
He6aaronpnflTHHTe noc,IleAcrBafl or roBa 4eficrene 6nxa ua4nnuwupr rroJr3vre or r.rreAHa roqKa
Ha o6rqecrneHus raHTepec or ra3r{ KoMyHHKarIHs.

fon"na4 BbB Bpb3Ka

c

Apyrn 3aKoHoBlr r{ peryJraropHn rr3}rcKBaHas

,{ontnuumenHu ebnpocu, Koumo nocmaenm sa doxnadeane Saxontm Ba stemoeodcmeomo
u Sarontm sa nyd.nuunomo nped"naeaHe Ha qeHHu KHuJrca

v

B 4onl,nueHne Ha HaIIIIare orroBopHocrvt
AoKnaABaHe c'brJracHo MOC, onacaHr,r no-rope B
pa3AeJIa ,,Apyra rauQopuaqras, pa3,III{r{Ha or QzuaHcoBH.fl orqer H oAr,rropcKvrfl Aoxra1 Bbpxy
Hero" rto orHolxeHne Ha AoK/IaAa sa 4efiuocrrA AeK/rapalpr.sra 3a Kopnoparr4BHo yrrpaB,rreHue,
HpIe I43n'b,IIHHxMe 14 npolleAypure, 4o6aneHr{ KbM Lt3r,tcKBaHr,tre no MOC, cbtJracHo ,,YxasaHas
orHocHo HOBH I,I pa3IxHpeHH oAr,rropcKu AoKJraAr4 r,r KoMyHHKarIHs or crpaHa ua o4aropa" Ha
npoQecuoHa.IlHara opraHH3aIII4fl Ha perr4crpHpaHuTe oAHTopH e EtarapuR, HHcrnr5rra Ha
LI,InJIoMHpaHHTe eKcrlepr-cr{eroBo4vrrerrvt fl4AEC)". Tesn npoqeAypu Kacarr npoBepKu sa
Harar{Hero, KaKTo v npoBepnn Ha Qopuara H cbAbp}xaHnero Ha ra3u Apyra uuQopuaqufl c qen
Aa HV noAnoMorHar B'bB Qopiurrapane Ha craHoBt4rqe orHocHo roBa AaJrH Apyrara raHQopruaqza
BKJII0T{Ba oloBecrsBaHvfrTa H Aox,rraABaHuflTa, npeABr4AeHH e laaea ceAMa or 3anoHa ga
cqeroBoAcrBoro H e 3axoHa ea ny6luvHoro npeMaraHe Ha r{eHHr4 KHr.rxra, [.r;r. 100u, an. 10 or

3nnllK

BbB Bpb3na c

.rr. 100H, ar.

B,

r. 3 w 4 or 3IIIIIIK), rpnJrolruMr.r n Eurapnx.

Cmauoeuu4e a6e spbgKa c qn. 37, an. 6 om 3axoua 3a cqemogodcmeomo

Ha 6asara Ha r,r3BbprrreHaTe npoqeAypr4, Harrrero craHoBHrrle e, qe:

aJ HH<fopvraquqra,

6)

BK.IIlor{eHa B AoKJraAa sa 4efiHocrra sa QuHaHCoBara roA,HHa, 3a Koqro e
lr3rorBeH QuHaHconu.flT orrler, cborBercrBa ua QuHaHcoBIaq orr{er.
{orcna4br 3a 4efiHocrra e H3rorBeH B cborBercrBr4e c H3HcKBaHHflTa Ha faasa ceAMa or
3anoHa 3a cqeroBoAcrBoro r4 Ha r{Jr. 100[HJ, an7 or 3anoHa sa ny6luvuoro npeAJraraHe Ha
IIeHHr4 KHHX{a.

e) B 4enlapalluflTa 3a (opnoparl4BHo

y[paBJreHr4e sa QnuaHcoBara ro,4nHa, 3a Koqro e
I43rorBeH QuuaHcoeuqr orr{er, e npeAcraBeHa r{3l4cKBaHara cbrJlacHo fraea ceAMa or
3axoua 3a cqeroBoAcrBoro rE .ur. 100 [H), aa. B or 3axona za ty6tmr{Horo npeAJraraHe Ha
r{eHHH KHr,rx{a zHQopvraqun.

Cmauoeut4e e6e epb3Ka c un. L00(n), an. 70 e6s epusKa c ua. L00 H, a.r7. B, m. 3 u 4 om Saxoua sa
ny4nuuuomo npedttaeaue Ha LleHHu KHuJta
Ha 6asa Ha v3BbpIIreHI,ITe rrporleAypr4 H Ha nplrAo6uroro [osHaBaHe u pas6upawe Ha 4efiHocrra
Ha npeAnpaflTnero I4 cpeAara, B KoflTo ro pa6oru, no HaIIIe MHeHLIe, onHcaHl4ero Ha ocHoBHr4Te

Ha cI4cTeMr{Te 3a BbTperxeH KoHTpoJr u yupaBJreHHe Ha pHcKa Ha
lpeAilpl4qrl,Iero B'bB Bpb3xa c npoqeca na QuuaHcoBo orr{HTaHe, Koero e qacr or AoK/raAa 3a
4efiHocrra H Karo eJIeMeHT or cbAbpxaHr,rero Ha AeKJrapaqr4ffTa 3a KopnoparuBHo ynpaB/reHue
u uH$opua\t4flTa no r{JI. 10, naparpa<f 1, 6yrnra "B", "r", "e", "3" Lt"kt" or flupexruna 2004/25/EO
Ha'Eeponeficxl,Ifl napraMeHT L na Crsera or 2t anput 2004 ro4rzua orHocHo npeAJrolrieH:aflTasa
xapaKTepHcrlaKl,l

rrofJrbrqaHe, He cbAbpxaT c.rryqau Ha cbrr{ecTBeHo He[paBHJrHo AoKJraABaHe.

!,ononuumenuo dot<ttadeaue omHocHo oduma ua fiuuaucoeun omqem e6e apusKa c
utt. 100(n), e.n. 4, m. 3 om Saxoua sa ny6nuuHomo npednaeaHe Ha qeHHu KHuJIco
Hsneaeuue ebe epasKa c utr. 100(u), att. 4, m. 3, 6. ,,6" om 3arcoua ea nydttuuuomo npednaeaHe Ha
qeHHU KHUy{A

I4HQopvraqufl orHocHo cAeJrKHTe cr,c cB'bp3aHvr

nv\a e onoBecrena n llpulolxeHue 26

t<'avt

Quuauconnfl orqer. Ha 6aaa Ha H3B'bprxeHHTe or Hac oAlaropcKu rIpoIIeAypH B'bpxy cAeJIKHTe
cr,c cB'bp3aHH Jrurla Karo qacr or Hailuq oA,I,IT Ha QuHauconur orr{er Karo IIflJIo, He ca Hu
craHa,[H u3BecrHtr Qaxrn, o6crosrercrBa vrv Apyra ranQopr'raqns, Ha 6asa Ha KoHTo Aa
HanpaBHM 3aKrl0qeHr.re, qe cAe.[KHTe c:bc cBbp3aHH JrHqa He ca onoBecTeHH B npH,[oxeHHfl
QuHaucor orqer 3a roAnHara,3aBT,pruBau{a Ha 3L gexer'rnpu20L8 r., B'bB BCHqKI-I c'blqecrBeHu
acrreKTr4, B c'borBercrBne c Lrsr4ctBaHtnra Ha MCC 24,,OnosecrssaHe Ha cB'bp3aHH ru4a".

Pesylrarzre or Ha[rHre

oAHTopcKr4 npoqeAypu B'bpxy cAeJrKHTe c'bc cBbp3aHI,I JII4I{a ca

or

Hac B KoHTeKCTa ua QopuupaHero Ha Ha[Iero MHeHHe orHocHo QuuaHconnx
OTqeT KaTO IIflJIO, a He C IIOJI H3pa3flBaHe Ha OTA€JIHO MHeHue B'bpxy CAe.[KnTe C'bC CBt,p3aHI4
pa3r.[eAaHr.r
.[Hrla.

I,Isaeneuue e6e sp63Ka c un. 100(u), att. 4, m. 3, 6. ,,e" om 3arcoua sa ny1auuuomo npednazaHe Ho
qeHHU KHUyCA

Haurure orfoBopHocrv 3a oAvrr Ha QuuaucoBrrr orqer Karo UrJro, onHcaHI4 B pa3AeJIa Ha HaIIrHfl
AoKJraA ,,Orronopuocru Ha oAr,rropa 3a oA,HTa Ha QuHaHcoBrrfl orqer", BKrIoqBar oIIeHrBaHe
4alu QnuaHcoBuqr orqer rrpeAcTaBfl c'brqecrBeHl,ITe cAe,[KH u cr'6nrus tro HaqI,IH, xofiro
rrocrr4ra AocroBepHo rrpeACTaBrHe. Ha 6asa Ha H3BT,prxeHr,rre or Hac oAHTopcKI,I npolleAypu
BT,pxy c'bulecrBeHure cAe.nKI,I, ocHoBonoJlararr{H za SuHaHconn.rr orr{er 3a roAuHara,
3aB'bprxBarqa ua 31 AeKeMBpH 201-8 r., He ca Hn craHa.[r4 r43BecrHr.r Qanrn, o6crosrercrBanfiv
Apyra nHQoprnraqrzn, na 6a3a Ha Kor4To Aa HarrpaBHM 3aK,irrcqeHue, qe ca HaJIIaqe cryqal4 Ha
c'bulecTBeHo HeAocToBepHo [peAcTaBfHe u orroBecT-frBaHe B c'borBercTBHe c IIpHJIo]KLIMUTe
H3HcKBaHrzr Ha MCOO, rrpHerr,r or EnponeficKr.rr c'blo3. Peayrrarnre or Halrlure oAIzropcKLI
npol(eAypr4 B'bpxy c'bu{ecrBeHuTe 3a Qnuauconnr orqer cAe.rKH u cu6urus na fipyxecrBoro ca
pa3t/reAaHr4 or Hac B KoHTeKcra ua $opunpaHero Ha Hauero MHeHne orHocHo QuHaHconux
oTqeT KaTo rlfJro, a He c ueJI I43pa3.rrBaHe Ha oTAe,[Ho MHeHHe B'bpxy Te3r4 c'b]IIecTBeHI,I CAeJIKIA.

fiorutadeaHe c';erracHo q./t. 70 om Peenatnenm (EC) Ne 537/2074 ete apasKa c
usucKeaHugma Hq qn. 59 om SqKoHa sa He3aaucunvrun fiuuaucoe odum
C'rrlacHo r,r3HCKBaHHsra Ha 3axosa 3a HesaBHcuvun QumaHCoB oAr,rr B'bB Bpr,3Ka c .ur. 10 or
Peuaueur [EC] Ne 537 /20L4, HHe AoKJraABaMe Aon:b.rrHr4Te.rHo H HsJro]KeHara no-Ao/ry
nnSopvlar-12n.

-

Crosnrca X{usxosa l4eaHoea e Ha3HaqeHa 3a 3aAT,Jrx{HTeJreH oAr4Top ua QuuaHcoBufl orqer
3a roAr4Hara,3aBbprrrBau{a Ha 314exevrnpu20L8 r. na CruH.{eB AeH A{ f,,{pyxecreoro"J or
06qoro cr6pauue Ha aKr{r4oHepHTe, npoBe4eHo Ha 1,6.07 .2018 r., 3a IepHoA or eAHa roArzHa.

-

O4zrlr

Ha QuHaHcoBlLfl ort{er 3a roAvHara, 3aBbptrrBarqa Ha 31 4exenanpra 2018 r. Ha
rIpeAcraB.IIsBa flera nopeAHa roAHHa Ha nbJreH HenpexbcHar aHra]KHMeHT 3a

lpyxecreoro

3aAb,[xLrTeJIeH OAaT Ha TOBa npeAnpr4sTze, I,r3BbprIIeH oT Hac.

*
*

llorntplrAaBaMe, qe l43pa3eHoro or Hac oAHTopcKo MHeHze e B cborBercrBue c
AOIT,JIHI'ITeJIHHfl AOKJIaA, npeACTaBeH Ha OAr4THvts. KOMHTeT Ha [pyxecTBoTo, ctbr,rracHo
r4sIaC](.BaHHsra Ha ql. 60 0'r 3axona 3a He3aBr4cHr'azx QuHancoB oAr,rr.

llorntplxAaBaMe, qe He cMe npeAocraBqrfi nocoqeHuTe B q,tI. 64 or 3anona 3a He3aBrz cvtMvrfl.
Qauancoe o4rar aa6paHeHr,r ycJryrtr t43BbH oAHTa.
[Io'rerp]KAaBaMe, qe npu r,r3BbprxBaHero Ha oAHTa cMe gana3]rJrH cBosra He3aBucuMocr
cnpflMo

*

lpyxecrnoro.

3a nepzoAa, sa nofiro ce orHacq l43BbprxeHusr or Hac 3aAb,rDnnre,rreH oAHT, ocBeH oAHTa,
Hr4e He cMe npeAocraBuJrvr ApWuycrryrr4 ua {pyxecrnoro.

Crosnrca 14eaHoea

!EC/PerncrplrpaH oAr.rrop
Bull.rapun, CoQur
Kn. Eopoeo 235,sx.A,
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CAbHI{EB AEH E4
OTIIET 3A IIEIIAAEATA LIAVI3AfYEATA
34 TOAT4HATA, IIPI4KAIOTIBAIIIA HA

14

APYfI4.fl BCEOEXBATEH AOXOA
3L 4ereunpra2018 r.

Btrperuerr rr Me)rcAyHapoAeu Typr{3tM, xorearrepcrBo, pecropaHTbopcrBo, 6a,ureo.le.renve.

llpu,rorrcenua
Ilpr.rxo4z

Ee,r.17

Ce6ecroilrrocr rra rpoAax6rare
Apy.tt goxoguf (sary6u) or 4efrHoc'r'ra
O6ryo npnxoArr or 4efinocrza

Ee,r..18

Pasxo4ir 3a c)"poBrrHrr, MaTepua-\H rr KoHc)n\4aTHBrr

8e.r..20

Pasxo4tr 3a B'bHrrrHr{ yctyr:z
PasxoAa 3a rrepcoHala

8e.t.21,

BGN'OOO

BGN'OOO

1'229

3'380

(4'e06)

Be,l..14.1

3'484
(567)

(1' l7e)

(118)

Eet22

'036

+'010

(e16)

pasxoAr{ sa 4erirrocrra

i+06)
I

(Ie3)

(1',734)

Pasxo4rz 3a aMopr:a3at\vfr

Apfr

2'017

2',018

i8s

l)

(r'ee1)

(I

{)56)

(112)

fll

O6ryo pasxo4n sa 4ertnocrza

(r

dr /)

(5 318)

Ifeqatda or cronaucr(ara 4etXuocr

(4'030)

(1'308)

@rarrarrcogr.r rrpr4xoArl

@rlHarrcoen pa3xoArr

Bet.23

7I

26

Ee,n.23

(12'0e2)

(7+6)

(12-021)

\t2'(D

0

0

I4snrnpe4uz rpvxoAr4
I4srrnpe4nu pa3xoAr4

ffeqa,tda ilpeAE Aav'bqtr B'bpxy fieqatdara
Paexo4 3a orcpoqeH Kop[oparzBeH AaH'bK

ITeqadda sa roAnEara or npoA'bizr<aBar4w AertrHocrw

Iferna nerraada

sa roArrnara

Apyr nceo6xBarerr (curyuen)

AoxoA 3a roArruara,

HeTHO OT AaII'bK B'bpxy AOxO/A\r{Te

oErrlo BCEOEXBATEH (CbBKyfrEH) AOXOA
3A |OAI'THATA

gSaHaHCuB vmqem e odo6peu

Ifpe4craeure

Ha

/-4

rua / b i fl

l4.anyapn 2019 r.

Mfir/"#

Aeuuua Xpucrona kone"a

Cuerono4zret

(Cncrannred): tA';J, , ,l
E op u c,r a n'a crt Q?ffiXX, *,

rp

3aeepnay'.E.C. czrtacno oAnropi{, ao*taa or
Cro.qnrca )I{zaxona I'fnauopa PO 615

0

0

(.1

(16'051)

(2'028)

9

(r)

(16'060)

(2'024)

(16'060)

(2'024)

18'065

(1)

(2',025)

lloscnvre,trrrz're 6e,t erxxN ca Hepa3Aelr{ a qacr or ro3rr Srauarrcoa orver
loouwnunm

l)

oBa

Is

ffi
@

nHy;Fn2(IIT--

tl

.
L

lLIlr
CJIbI{TIEB,IIEH n4
OTIIET 3A @IIHAHCOBOTO CbCTOflH'TE

KbM
Brrpeuren

3l.qeneunpu 2018 r.

rr MexAyHapoAeH Typrr3bM, xoreJrr{epcrBo, pecropaHTbopcrBo'

6alneoleqenue.

Ipraaoxcenr'a

31.72.2018

3t.72.2017

BGN,000

BGN'OOO

AKTI/TB

Herex.vutn aKTIfBIT
14MorH, MauHHH a o6oPYAnaHe

22',654

10'250

0

J

6en.5

4

5

6et.7

48'8 12

24'435

6en.9

18

2',7

6en6

Etronorrqnu aKTHBll

Appz

He\{areprta-&rr4 alcrulBt4

tr4rtlecrurJrarz B Aplrrr ApPKecTBa

Orcp overur Aarrbr{Hrr

aKTwBvt

O6t4o Hemetyulu anmutu

Texyuu

6e:r.10

or cBbp3aHI{
Tr,proncru B3eMaHI4t

BseN{aHut

TIpeATIpLIJITL'IJ{

Apyru B3eMaHI4{ L.I rpe.qnnareHl4 pa3xoln
flaprl.rru cpeAcrBa I,I fiapruHu eKBI,IBaJIeHTH
O6uqo meKyulu ukmueu

C

34'720

94

132

0

0

arcTuBrr

Marepuamrvl 3ailacr

oBruo

71'488

6en.1

1

36

46

6er.1

1

I 0'3 82

l 1'153

6en12

t7'491

12

28'003

11'343

99',491

46'063

tt'326

11'326

(1e'1 16)

(3'0ss)

20'001
12'211

10'206

AKTTTBTI

OE CTBEH

AxquonepeH

KAIII'TTAJI I4 IIACI{BI4
6er.13.1

KaIrr{TzLII

Hepa:upe4e:reHa neqal6a/Flenoxpur a zary1a

Apyru KoMIroHeHTIa na co6creeHr{ll

KarIHTzuI

6et.I3.2

1'935

IIACIIBI4
Hereryun [acIrBH
,{urocpovnra 6aHxoeu 3aeMI,I

6or. I 5

86'334

22',840

3a4r,uxerrlrx rro SzHaHcoB Ar43uHr

6en.8.1

0

0

@uuau cwp ane 3a HeTelq,trl:r' arTlrBtl

6en.16

O6uqo HemuVulu nacusu

271

3r0

86'605

23'150

Tercyun naclrBrt
3aAs,rxerrrz-a no $rErrarrcoB AJ4sr4rrr
3aA'bAlKeHLTs rro rlol),ileHrr 3 eMrr rlrt 6arrrz

6en.8.1

0

0

6e:r.15

0

6'073

Trpron cxlr 14 Ap)Ttr

6en.16

24r

615

3aA'bl)I{eHr{-fi

Terc'rr1a r{acr oT At,Arocrpoqnv 3aeMu

Teryurw 3aAt'AiKerrrrr

Apptt relq'iqrr

3a Aarrr,l1fi

3aAbliKeHrr-a

0

0

6en.16

75

166

6et.14.2 u 16

359
675

5'853
12'707

{.t,\,
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1'

hI irltrB AEI-r
ltr

l

lA

:LIti irl['vt't

[ ,iciucr

11q-]rl 11 I X.,9 r'.

OEIIIO IIACIIBI4

oBrrlo coEcTBEH KArrrrrAJr

r4

rrAcr'rBu

floscHrl'te1rrr4Te 6e,nexxz ca Hepa3AeAHa 'xAcT oT T93II $urrarrcor orver
To)utunwn Sunaucoe lnqel/t

e
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35'857
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CJIbITIEB AEH

AI

OTIIET 3A IIPOMBHI,ITE B COBCTBEHUIflKAIIIITAJI3A IOru{IIATA,IIPI{KIIOIIBAIIA HA
r.

31 genenanpu 2018

Brrpeuren n MexAyHapoAeH TypIr3bM, xoreJrrrepcrBo, pecropaHTbopcrBo,6a.rneo;reqeHne.
Ocnonen
rcannrailAnrlHoHepeH

llpeoqenruen

Hepasupe4eJreHa

pe3epB

neqa"n6alllarpyrraHa
3ary6a

KANITAJI

nryapn20lT roAHHa
Car4o rcrm 01 qnyapr 2017 r. (npenruncleHo)
[pouenu B KanrrraJra 2017 rolunt
O6u eceo6xraren(crrrcyneH) AoxoA 3a roAaHara
Ca;rAo na 01

[pyr

BGN'OOO

BGN'OOO

BGN'OOO

BGN'OOO

lt-326

803

103

12'232

tl'326

803

103

t2-232

(2'024)

(2',024)

(1)

(1)

2

(l)

(2'02s)

(2'026)

802

(l',922)

eceo6xBareH AoxoA

O6qo nceo6xnaren

AoxoA 3a roArlHara

Car4o nru 3l AeKeMBprr 2017 r. (npeu:vllc.neno)
Ilpo*renn B KarrnraJra 2018 rolnna

l1'326

fleqa,r6alsary6a sa roAr4Hara

.{pyr nceo6xBareH Aoxo.4
flpexnr,plxHe Ha npeoqeHKa

O6qo eceodxearen
Ca.n4o

xru 3l

llo-scnzrearrvre

(1

AeKeMBpH ZOtg

Ifpedcmaeumen ua

Cf

n

u4a Xp uc mo a a R on eii a

0'206

(l 6'060)

l8'066

(l)

18'066

(16'061)

tt'326

r.

2'005

18'868

(17'e83)

t2'ztt

or ro3rr Qzrraucoe orver
3aoepun

f.E.C.

ct'znacno odumopcrcu donz

om 15.01.2019
/le

6'060)

I

r

8'065

B Hepa3rrpeA.rreqa-n6a

AoxoA sa roArrHara

5e,Lex<xrz ca

06nlo

Cmoauxa )Ituanoqu Lleunoea PO 615
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CA'bHIIEB AEHAA
OTIIET 3A IIAPI4IIHI,ITE IIOTOLU4 3A |OAI4HATA, IPI4KAIOIIBAIIIA HA
3L 4erervrnpra 2018 r.
Btrperuerr rr MetcAyrrapoAeH Typrr3BM, xoreanepcrBo, pecropaHTbopcrBo, 6a.llreoae.renue.
2018

2017

BGN'OOO

BGN'OOO

,+'857

+'3+7

flapuurur rrororlu or oneparr{nna 4efinocr
llo c'r'rrrrr.errltg or K r4 erJTrr
Il-tatr1auux

H

Aoc rar.vr4r\t4

Il-tarTauua rra rrepcoHala n 3a corlrrataoro ocfiryp.fiBaHe

llrarenrz AaH'brrr,r BT,pxy nevat6ra;ra
Kypcorr p a3 Li4crr, Herrro

Apy.r rrocrl,rrleHrr n f (n zrar4awwr), nerno
Henrra uapr,rErHrr rrororu{ or oueparrrBua AefiHocr

(i0's83)

r

(1'847)

I

i')91)
-'-)
i 'B(,6)

0

0

(1)

(r)

(1'6eo)

_

1'2+[)
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СЛЪНЧЕВ ДЕН АД
Финансов отчет
31 декември 2018 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 по ф.д. № 423/2002г. по описа
на ВОС, и е пререгистрирано в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията
към Министерство на правосъдието, ЕИК 813095508. Седалището и адресът на
управление на Дружеството са К.К. „Свети Константин”, гр.Варна.
Акциите на Дружеството са регистрирани на фондова борса-неофициален пазар.
Към 31.12.2018г. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите
Съставът на Съвета на директорите е следния:
1.”СЪНИ ТУР” ЕООД, чрез представител Деница Христова Колева
2.Цветомир Георгиев Гергов
3.Тодор Георгиев Гергов
4.Ташона Атанасова Иванова
Броят на персонала към 31 декември 2018 г. е 68 души.
Крайният собственик на Дружеството към 31.12.2018г. е Георги Гергов.
Към 31.12.2018г. пряко „СЪНИ ТУР“ ЕООД гр.Пловдив притежава 10 803 864 броя
налични поименни акции с право на глас в ОСА от капитала на СЛЪНЧЕВ ДЕН“ АД
гр.Варна, ЕИК 813095508, представляващи 95,387% от капитала на дружеството.
Към 31.12.2018г. вписан в търговския регистър собственик на 100% от капитала на
„СЪНИ ТУР“ ЕООД гр.Пловдив е ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕРГОВ. На 12.10.2018г. е
сключен договор за прехвърляне на 100% от капитала на СЪНИ ТУР ЕООД от ГЕОРГИ
ГЕРГОВ на „АМАДЕУС ЕЙ СИ ДЖИ“ ООД гр. Пловдив, ЕИК 115877045, която
промяна до 31.12.2018г. не е вписана в търговския регистър. Съгласно чл. 140 ал.4 от ТЗ,
дата приемането на новия съдружник и прехвърлянето на дяловете, имат действие от
датата на вписването в търговския регистър.
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 2017 г. и 2016 г.), освен ако не е посочено друго.
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Дружеството не изготвя консолидиран финансов отчет в съответствие с Международните
стандарти за финансово отчитане (МСФО).Консолидиран финансов отчет в съответствие
с МСФО изготвя дружеството – майка, което към 31.12.2018 година е Съни Тур ЕООД
гр.Пловдив.
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
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 2016 – 2018 г. са представени в таблицата по-долу:
Показател
БВП в мил.лв.*
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

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

2017 г.

2018 г.

98 631
2.8%
1.74
1.63081
7.10%
0.00

107 925
2.7%
1.53
1.70755
6.20%
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 2018 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.
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Нови и изменени стандарти приети от Дружеството
Дружеството е приложило следните стандарти и изменения за първи път за своя годишен
отчетен период, започващ на 1 януари 2018 г.:
• МСФО 9 Финансови инструменти;
• МСФО 15 Приходи от договори с клиенти;
• Изменения към МСФО 2 Класификация и измерване на транзакциите по плащане на
базата на акции;
• Годишни подобрения на МСФО - Цикъл 2014 г. -2016 г.;
• Изменения на МСС 40: Прехвърляния на инвестиционни имоти;
• КРМСФО Интерпретация 22 Сделки в чуждестранна валута и авансови плащания;
Дружеството също така избра да приеме по-рано следните изменения:
• Годишни подобрения на МСФО - Цикъл 2015 г. -2017 г.
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.
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.
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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
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 неговото 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
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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
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 авансово 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.
Нови стандарти и разяснения, които все още не са приети
Публикувани са определени нови счетоводни стандарти и разяснения като
незадължителни за отчетния период към 31 декември 2018 г. и не са били приети
предварително от Дружеството. Оценката на Дружеството върху въздействието на тези
нови стандарти и разяснения е изложена по-долу.
МСФО 16 Лизинги
МСФО 16 е издаден през януари 2016 г. Той ще доведе до признаването на почти всички
договори за лизинг на баланса от страна на лизингополучателите, тъй като се премахва
разграничението между оперативен и финансов лизинг. Съгласно новия стандарт се
признава актив (правото да се използва наетия обект) и финансов пасив- финансово
задължение по лизингови вноски. Единствените изключения са краткосрочните лизинги
и такива с ниска стойност.
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Въздействие
Дружеството е създало екип за управление на проекта, който е прегледал всички
лизингови договори на Дружеството активни през последната година, като взима предвид
новите правила за счетоводно отчитане на лизинговите договори според МСФО 16.
Стандартът ще засегне главно отчитането на оперативните лизинги на Дружеството.
Дейността на Дружеството като лизингодател не е съществена и Дружеството не очаква
значително въздействие върху финансовите отчети. Въпреки това, от следващата година
ще бъдат необходими някои допълнителни оповестявания.

Дата на приемане
Дружеството ще приложи стандарта от датата на задължителното му приемане от 1 януари
2019 г. Дружеството възнамерява да приложи опростения преходен подход и няма да
преизчислява сравнителните данни за годината преди първоначалното признаване.
Активите за право на ползване за имоти отдавани под наем ще се оценяват при прехода,
така, сякаш новите правила винаги са били прилагани. Всички други активи за право на
ползване ще бъдат оценявани в размера на лизинговите задължения при приемане
(коригиран с всякакви предплатени или начислени разходи по лизинга).
Няма други стандарти, които не са все още в сила и които се очаква да имат значително
въздействие върху Дружеството през настоящия или бъдещ отчетен период, както и в
обозримите бъдещи транзакции.
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.
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Нови стандарти, разяснения и изменения още не приети от ЕС
МСФО 17 Застрахователни договори (издаден на 18 май 2017 г.) - СМСС влиза в сила
на 1 януари 2021 г.
Годишни подобрения на МСФО - Цикъл 2015 г. -2017 г. (издаден на 12 декември
2017 г.) влиза в сила на 1 януари 2019 г. и се очаква да бъде одобрен през 2018 г.
Измененията на МСС 19: Изменение на плана, ограничаване или сетълмент
(издадени на 7 февруари 2018 г.) влизат в сила от 1 януари 2019 г. и се очаква да бъдат
одобрени през 2019 г.
Измененията на позоваванията на концептуалната рамка в стандартите на МСФО
(издадени на 29 март 2018 г.) влизат в сила от 1 януари 2020 г. и се очаква да бъдат
одобрени през 2019 г.
Изменението на МСФО 3 Бизнес комбинации (издадено на 22 октомври 2018 г.) влиза
в сила от 1 януари 2020 г. и се очаква да бъде одобрено през 2019 г.
Измененията на МСС 1 и МСС 8 Дефиниране на материали влизат в сила от 1 януари
2020 г. и се очаква да бъдат одобрени през 2019 г.
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
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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:
•
•
•
•
•
•

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
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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.
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.
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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
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
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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.
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

18

СЛЪНЧЕВ ДЕН АД
Финансов отчет
31 декември 2018 г.
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
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.
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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
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.

20

СЛЪНЧЕВ ДЕН АД
Финансов отчет
31 декември 2018 г.
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.
Към 31 декември 2018 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
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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 2018 година
Новопридобити активи, закупени
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2018 година
Амортизация и обезценка
Салдо на 1 януари 2018 година
Амортизация
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2018 година
Балансова стойност към
31 декември 2018 г., понеделник

Придобити
софтуерни
лицензи

Търговски
марки

Общо

BGN'000

BGN'000

BGN'000

0
0
0
0

8

8

8
0
0
8

0
0
0
0

3
1
0
4

3
1
0
4

0

4

4
0

Придобити
софтуерни
лицензи
Отчетна 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

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

Дружеството няма съществени договорни задължения за придобиване на нематериални
активи към 31 декември 2018 г. или 2017 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”.
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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 2018 година
Новопридобити активи
Отписани активи
Преоценка
Салдо на 31 декември 2018 година
Амортизация и обезценка
Салдо на 1 януари 2018 година
Отписани активи
Амортизация
Салдо на 31 декември 2018 година
Балансова стойност към
31 декември 2018 г., понеделник
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

Земя

Сгради и Съоръжения,
констр.
машини и
оборудване

Общо

Транс- СтопанВ
портни
ски процес
средства инвенна
тар изграждане

BGN'000

BGN'000

BGN'000

BGN'000

BGN'000

BGN'000

BGN'000

589

20`569
0
(5`344)

2`196

341

147

(28)

484
50
(215)

(190)

15`225

2`168

319

151

147

24`326
50
(5`910)
18`067
36`533

1`287
(28)
85
1`344

447
(141)
5
311

185
(113)
39
111

0

0

12`157
(830)
786
12`113

0

14`076
(1`112)
915
13`879

18`523

3`112

824

8

40

147

22`654

Транс- СтопанВ
портни
ски процес
средства инвенна
тар изграждане

Общо

(133)
18`067
18`523

0

Земя

589

Сгради и Съоръжения,
констр.
машини и
оборудване

2`202
7
(13)
2`196

485
0
(1)
484

375
0
(34)
341

147

589

20`569
0
0
20`569

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

147

24`367
7
(48)
24`326

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 2018 г., понеделник

Земя

Сгради

Общо

BGN'000

BGN'000

BGN'000

18`523

3`112

21`635
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Балансова стойност към
31 декември 2017 г., неделя
Балансова стойност към
31 декември 2016 г., събота

456

4`218

4`674

456

4`218

4`674

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 дъщерни дружества
Име на дъщерното
дружество
"Слънчев ден Резиденс"
ЕАД

2018

участие

2017

участие

2016

участие

BGN'000
48810

%
100.00

BGN'000
0

%
0.00

BGN'000
0

%
0.00

Инвестиции в асоциирани предприятия
Име на асоциираното
предприятие

ЗПАД"България"

2018 участие
2017
%
BGN'000
BGN'000
2

0.08

2

участие
%

2016 участие
%
BGN'000

0.08

2

0.08

Изплащане на дивиденти, се осъществя след примане на решение на ОСА,
съответно на едноличния собственик на капитала на съответното дружество. През 2018 г.
и 2017 г. Дружеството не е получило дивиденти, т.к. няма приети решения от съответния
компетентен орган за изплащане на дивиденти.
8. Лизинг
8.1. Финансов лизинг като лизингополучател
Дружеството не е придобило по договори за финансов лизинг МПС.
Задълженията за финансов лизинг биха били 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:
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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

0
0

0
0

0
0

45
45

0
0

45
45

31 декември 2018 г., понеделник
Лизингови плащания
Нетна настояща стойност
31 декември 2017 г., неделя
Лизингови плащания
Нетна настояща стойност
31 декември 2016 г., петък
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

01.1.2018 г.

Признати в
другия
всеобхватен доход

Признати в
печалбата или
загубата

31.12.2018 г.

BG#'000
14

BG#'000

BG#'000
1

BG#'000
15

(15)
(79)

33
130

48
209
271

0

(93)

178

27

0

(9)

18

01.1.2017 г.

Признати в
другия
всеобхватен доход

Признати в
печалбата или
загубата

30.12.2017 г.

BG#'000
13

BG#'000

BG#'000
1

BG#'000
14

7
29

48
209

Признати като:
Отсрочени данъчни активи

Доходи на физически лица
Пенсионни и други
задължения към персонала
Неизползвани отпуски

41
180
234

0

37

271

24

0

3

27

Признати като:
Отсрочени данъчни активи
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01.1.2016 г.

Доходи на физически лица
Пенсионни и други
задължения към персонала
Неизползвани отпуски

Признати в
печалбата или
загубата

29.12.2016 г.

13

0

13

45
128

(4)
52

41
180

Признати в
другия
всеобхватен доход

186

0

48

234

19

0

5

24

Признати като:
Отсрочени данъчни активи

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:
2018

2017

2016

BGN'000
63
31
94

BGN'000
78
54
132

BGN'000
94
64
158

Материални запаси
Материали и консумативи
Стоки
Материални запаси

Намаление на разходите в резултат на възстановяване на обезценки, които са били
признати в предходни периоди, не е настъпило през 2018 г. или 2017 г.
Материалните запаси към 31 декември 2018 г. не са предоставяни като обезпечение на
задължения.

11. Търговски и други вземания

Търговски вземания
Търговски вземания, брутно
Търговски вземания

Други вземания

2018

2017

2016

BGN'000
36

BGN'000
46

BGN'000
6

36

46

6

2018

2017

2016

BGN'000

BGN'000

BGN'000
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Авансови плащания
Предплатени суми
Данъци за възстановяване
Други вземания

8808
213
0
1361
10382

Други вземания

198
247
0
10708
11153

32
268
0
10599
10899

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

2018

2017

2016

BGN'000

BGN'000

BGN'000

Парични средства в брой и в банки:
български лева
евро

16284
16280
4

12
11
1

20
19
1

Блокирани парични средства-гаранция
Парични средства

1207
17491

12

20

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

2018
BGN'000

2017
BGN'000

2016
BGN'000

11326
11326

11326
11326

11326
11326
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Списъкът на основните акционери на Дружеството към 31.12.2018г. е представен, както
следва:

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

13.2.

2018

2017

2016

Брой
акции

%

Брой
акции

%

Брой
акции

%

10803864
0
0
522432
11326296

95
0
0
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
Законови
резерви

Други
резерви

Преоценка
на земя и
сгради

Общо

BGN'000

BGN'000

BGN'000

BGN'000

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

1`133

ххх

803

1`936

(ххх)

(1)

(1)

1`133

0

802

1`935

Салдо на 1 януари 2018 година
(преизчислено)
Преоценка на нефинансови активи
Пренасяне преоценка в неразпределена
печалба
Салдо към 31 декември 2018 година
(преизчислено)

1`133

0

802

1`935

ххх

18`067

18`067

(1)

(1)

18`868

20`001

1`133

0

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

14.2.

2018

2017

2016

BGN'000
(1`569)
(246)
66
15
(1`734)

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

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

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

Задължения за изплащане на дефинирани
доходи към 01 януари
Разходи за текущ трудов стаж
Разходи за лихви
Преоценки - актюерски печалби/(загуби) от
промени в финансовите предположения
Изплатени доходи
Задължения за изплащане на дефинирани
доходи към 31 декември

2018

2017

2016

BGN'000

BGN'000
(преизчислено)

BGN'000

82
10
1

72
12
2

77
16
3

1
(27)

2
(7)

(2)
(22)

67

81

72

Текущата част от задълженията към персонала представляват задължения към настоящи и
бивши служители на Дружеството, които следва да бъдат уредени през 2019 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
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.
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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.

2018

2017

2016

BGN'000
86334
86334

BGN'000
22840
22840

BGN'000
26736
26736

2018

2017

2016

BGN'000
0
0

BGN'000
6053
20

BGN'000
2157
12

0

6073

2169

Заеми, отчитани по амортизирана стойност

За всеки заем следва да се оповести:
15.1.1
• Име на кредитора – Българска банка за развитие АД;
• Размер на кредита – 14 773 000 EUR , напълно усвоени ;
• Лихвен процент - Тримесечен euribor плюс 3% пункта, но не по-малко от 3,75%
годишно;
• Падеж – краен срок на кредита м.01.2024 год.
• Обезпечение – Ипотеки на недвижимо имущество; Залози по ЗДФО върху
вземания по банкови сметки; залог по ЗОЗ върху вземания по банкови сметки;
поръчителство
• Валута, в която се извършват плащанията - евро.
15.1.2.
• Име на кредитора – Българска банка за развитие АД ;
• Размер на кредита – 24 956 010,67 EUR , напълно усвоени ;
• Лихвен процент - Тримесечен euribor плюс 3,5% пункта, но не по-малко от 4%;
• Падеж – краен срок на кредита м.10.2023 год.
• Обезпечение - Ипотеки на недвижимо имущество ;Залози по ЗДФО върху
вземания по банкови сметки; залог по ЗОЗ върху вземания по банкови сметки и
договори за покупко-продажба на недвижими имоти; поръчителство
• Валута, в която се извършват плащанията - евро.
15.1.3.
• Име на кредитора – Българска банка за развитие АД;
• Размер на кредита – 24 093 805,69 EUR , към 31.12.2018 година частично усвоен
размер от 4 413 000 EUR]
• Лихвен процент - Тримесечен euribor плюс 3% пункта, но не по-малко от 3,75%;
• Падеж – краен срок на кредита м.10.2025 год.
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•

•

Обезпечение - Ипотеки на недвижимо имущество ;Залози по ЗДФО върху
вземания по банкови сметки, залог по ЗОЗ върху вземания по банкови сметки;
солидарни длъжници;
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

2018

2017

2016

BGN'000

BGN'000

BGN'000

Текущи:
Задължения към доставчици
Получени аванси

198
43

571
44

824
538

Текущи търговски и други
задължения

241

615

1362

Данъчни задължения
ДДФЛ
Разчети с бюджета
ДДС
Данъчни задължения

Други задължения

Нетекущи:
Финансиране за нетекущи активи

Текущи:
Други текущи пасиви

2018

2017

2016

BGN'000
14
61
0
75

BGN'000
28
137
1
166

BGN'000
65
24
0
89

2018

2017

2016

BGN'000

BGN'000

BGN'000

271

310

349

271

310

349

81
81

5453
5453

3411
3411

Нетната балансова стойност на текущите търговски и други задължения се приема
за разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност.
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17. Приходи от продажби
Приходите от продажби на Дружеството могат да бъдат анализирани, както следва:
2018

2017

2016

BGN'000
209
1020

BGN'000
794
2586

BGN'000
1342
4581

1229

3380

5923

2018

2017

2016

BGN'000
3445
39
3484

BGN'000
997
39
1036

BGN'000
241
39
280

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

19. Печалба / (Загуба) от продажба на нетекущи активи
Приходи от продажба на нетекущи активи
Приходи от продажба
Балансова стойност на продадените нетекущи активи
Печалба /(загуба) от продажба на нетекущи
активи

2018

2017

2016

BGN'000
1`010
(4`798)

BGN'000
0
0

BGN'000
0
0

(3`788)

0

0

20. Разходи за материали
Разходите за материали включват:
Разходи за материали
Материали
Медикаменти
Инвентар
Гориво
Електроенергия
Вода
Разходи за материали

2018

2017

2016

BGN'000
(62)
(2)
(4)
(149)
(279)
(71)
(567)

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

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

32

СЛЪНЧЕВ ДЕН АД
Финансов отчет
31 декември 2018 г.

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

2018

2017

2016

BGN'000
(5)
(27)
(19)
(33)
(10)
(40)
(123)
(191)
(448)

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

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

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

2018

2017

2016

BGN'000
0
(32)
(13)
(5)
0
(3)
0
0
(32)
(77)
(10)
(172)

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)
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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

2018

2017

2016

BGN'000
0
(1`014)

BGN'000
(1)
(331)

BGN'000
(3)
(346)

(1`014)
(188)
(22)
(4`605)

(332)
(270)
(6)
0

(349)
(130)
(102)
0

(1)
(6`262)
(12`092)

(1)
(137)
(746)

(2)
(132)
(715)

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

2018

2017

2016

BGN'000
31
0
0
0
40
71

BGN'000
22
0
0
0
4
26

BGN'000
26
0
0
0
0
26

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:
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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

2018

2017

2016

BGN'000
(16`051)
0.10
0

BGN'000
(2`028)
0.10
0

BGN'000
(1`676)
0.10
0

5`940
916
4`801

1`249
1`056
0

1`212
1`070
1

14
209
0

13
180
0

13
128
0

8`655
916
4`801

1`588
1`056
0

1`414
1`070
1

15
1`341
130
(16)
1`468

14

13

209
7
302

180
(4)
154

0

0

0

0
16
(25)
(9)

0
25
(21)
4

0
21
(16)
5

0

0

0

Разходите за данъци включват:
Текущ разход за данъци
Отсрочени данъчни разходи/приходи:
Възникване и обратно проявление на временни разлики
Разходи за данъци върху дохода
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:
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2018
Печалба/(загуба), подлежаща на разпределение (в лв.)
Средно претеглен брой акции
Основен доход/ (загуба) на акция (в лв. за акция)

25.2.

(16050722)
11`326`926
(1,417)

2017

2016

(2028057) (1675703)
11`326`926 11`326`926
(0,148)
(0,148)

Дивиденти

За 2018 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

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

2018

2017

2016

BGN'000

BGN'000

BGN'000

0
38
16
54

3
361
16
380

0
0
4
4

43
1
8

43
9
19

65
7
26

52

71

98
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27. Разчети със свързани лица в края на годината
2018

2017

2016

BG#'000

BG#'000

BG#'000

- "Херос Марица" АД

127

133

-"Булинвест Ком" АД

7595

7595

569
1364

20
7742

5
7733

BG#'000

BG#'000

BG#'000

9

9
660
46
2225
2940

8
51
3

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

-"Съни Тур" ЕООД

795

-"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

21
30

62

28. Условни активи и условни пасиви
През годината няма предявени гаранционни искове към Дружеството. През 2018г. имаше
иск на Министерство на туризма за сумата по договор за концесия. Към 31.12.2018г.
делото е прекратено, поради изпълнение на задължението и сключване на съдебна
спогодба.
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.
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.
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29.1.1. Валутен риск
По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева.
Чуждестранните транзакции на Дружеството са в евро.
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 2018 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.
30. Политика и процедури за управление на капитала
Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са:
• да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува като
действащо предприятие; и
• да осигури адекватна рентабилност за собствениците, като определя цената на
продуктите и услугите си в съответствие с нивото на риска.
Дружеството наблюдава капитала на базата на съотношението на коригирания капитал
към нетния дълг.
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