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6"bpxy rpuruarucorun omqem

ttCIbHrIEB AEH" AA r<rlr 31
Hue uanr,prrr4xMe oArrr Ha npr4noxeHr4r $r.ruaHcoB orqer sa
AeKeMBpr{ 2014 roluHa, BKJrroqBaur orrrer:a $r.ruancoBoro cbcrosHrre x:su 31 4exeunpu 2014
toAHHa, orrrer sa sceo6xeurnnfl AoxoA, orqer 3a npoMeHllre e co6crBeHus KaIII{Ta,T rr orqer 3a
naprlqHuTe rrorour{ 3a roAr.rHara, 3aBtprrrBarqa roraBa, KaKTo u o6o6ueno orloBecr.sBaHe Ha
cbrrlecTBeHrrTe cr{eToBoAHrr IlonuTlrKrr v Apyfr4Te noscHuTerHl4 rIpI4no)KeHLL[.
OmzoeopHocm Ha p'bKorodcmeomo su QuHaHcorun omqenx
PrroeoAcrBoTo Hocr4 orroBopHocr 3a H3rorB{Hero H AocroBepHoro ITpeAcraBsHe Ha ro3rr
Srluaucon orlrer, B cborBercrBue c MeN4yHapoAHr{Te craHAapru :a druuaucoBo orr{I{TaHe,
nprrerrr or Enponeficrcux cbro3 ,r 3a raKaBa cncreMa sa Bbrpemen KoHTpoJl, KaKBaro
pr,KoBoAcrBoro onpeAerrr{ Karo Heo6xoAulra 3a lr3rorB-sHero na SuuaucoB orller, rofiro .{a He
csAbpxa cbuecTBeHr,r oTKnoHeHtrs., He3aBttcr4Mo Aanrr Te ce AsJIlItaT Ha I43MaMa IjIrkr fpemKa.

OmzoeopHocm Hu odumops
Haurara orroBopHocr ce cBexAa Ao H3pa3tBaHe Ha oALITopcKo MHeHIre Br,pxy rosu Suuaucon
orlrer, ocHoBaBallo ce Ha rr3BbprxeHl{q or Hac oArrr. Harrrusr oArrr 6e rrpoBeAeH B
cr,orBercrBue c MexAyHapoAHrrre o.4nTopcKr4 craHAapru. Tezu craHAaprl4 Ha:rarar cIIa3BaHe
Ha erl{r{Hlrre n3LIcKBaHIz.fl, KaKTo rr o.{IzTlrr Aa 6rAe nnaHr4paH rr npoBeAeH TaKa, rIe HIze Aa ce
y6egraNa B pa3yMHa crerreH Ha cr{rypHocr AoKonKo SnuaHconuxr orqer He cr,Ar,px{a
cbrIIecTBeHu oTKroHeHuq.
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Lls6panute lporleAyprr 3aBrrc.sr or rrpeueHKara Ha oAprropa, BKrrorrl4TerHo oIIeHKara Ha
prlcKoBere or cbulecrBeHrr orKJIoHeHIrt nrn SunancoBuq orr{er, He3aBI{cI{Mo AanH Te ce
AbJrxar Ha r{3MaMa :arftr Ha tperuKa. flpu usnrprrrBaHero Ha re3n oueHKLI Ha pl4cKa oAlirop:br
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HaIrIe MHeHr4e SzHaHcoeuqr orr{er rrpeAcraBfl AocroBepHo B:bB Bcr.rr{Kr.r c:bruecrBeHrr
66CJITTHTIEB
acrreKru Qunanconoro cbcroqHue Ha
AEHtt A{ xru 31 4exer,rnpu2014 roAr{Ha,
KaKTo rr HeroBrzTe SraHaHconu pe3ynrarrr or Aefinocrra u napr4qHuTe My norouu 3a roAr4Hara,
lpl4KnlorrBalua Ha ru3v g.ata, B cborBercrBue c Mex.qyHapo.qHr4re crauAaprrr 3a SuHancono
orrrr{TaHe, rrpl4erl4 or EnponeficKn.fl cbro3

for<"tud no dpyzu npurHu u pezyramopHu Lt3ucnruHun
Llsucrceauufl Ha,tn. 38, an.(4 ) u un.33 om 3arcoua 3a cqemoeodcmeomo
Ilperne4axMe rrpunox(enu.a fo4nureu ,{oxraA 3a 4eitnocrra sa "CJITtHTIEB AEH" AA,
xofiro He npeAcraBnrBa rracr or roAnrxHrrr My $nnaucon orrrer 3a c:6rrlrT.[ neprroA.
Orronopnocrra 3a r43rorBsHero Ha ro3r4 roAurxeH AoKnaA 3a geftuocrra ce Hocr.r or
pr,KoBolcrBoro Ha [pyx<ecreoro. I4cropnrrecKara $rauaHcona r.rHSopruaqrs, [peAcraBeHa B
roArrlxHrrt AoKnaA 3a 4efiHocrra, cr,orBercrBa B:bB Bcrrr{Krl cr,qeorBeHu acrIeKTI{ Ha
un$opuaqutra, npeAcraBeHa H orroBecreHa BbB SrlHaHconur orr{er Ha Apyr(ecrBoro Kr,M
31.12.2014 roAr{Ha, LI3rorBeH e B cr,orBercrBl{e c Mex4ynapoAHure craHAaprr.r ea $aHaHcono
orrrrrraHe, [prrerr4 or EnponeitcKus cbro3.

Pcn,crpn)aH ogrtir

CroqHxa I4nanoea
PEfUCTPI4PAH OIIITOP

2I vapr 2015 r.
fp.Co$lrx, Burapur
Kn. Bopono 235,vx. A, er. 4,an.l6

{,lA"ht {L{l'r}{ l}.f { -1;\
{,}irilt tncq tt {,}'rrrf i:'r
"11 .,rer*.uri::r 201.1 r.

CJIbIilIEB AEH AI
OTqET 3A IIEIIAJIEATA I4JII{ 3ATYBATA
3A IOAI4HATA, IIPI4KffOTIBAIqA HA

I4

APYI]4q BCEOBXBATEH
31 gexeunp u 2014 r.

IbXOI

Brrpeuren Ir MexAyHapoAeH TypIrBbM, xoreJr[epcrBo, pecropaHTbopcrBo, 6amreore.reulre.

2'014

flpu;roxenun
flpzxo4r.r

Een.17

Ce6ecrofisocr Ha npogax6ure
Ipyru Aoxo4ra/(32ry6rE) or 4efiHocrra
O614o npuxodu om defiruocmma

Ber.18

2'013

BGN'OOO

BGN'OOO

8'165
(3'288)

(1'646)

16'070

849

20'947

8'082

(1'716)
(1'2ss)
(3'10s)
(1'24s)

8'879

Pasxo4l,r 3a cypoBr{Hu, v'affepuaJwr H KoHcyMarr,rBH

Be:l..20

Pa":xo4ll 3a BbHruHH ycJryru

Eer.2l

(1'e08)
(l',262)

Een.l4.1

(3'23t)

Apyrz pi*XoAr.r sa 4efinocrra
O6qo pazxodu sa dertHocmma
Ileqonda om cmonaHcKama deilruocm

Berl..22

(1'12s)
(22e)
(7',7ss)

(7's08)

13',192

574

@HHaHcoerl ttpKXoAH

5en.23

596

276

OHHaHcoeu pa3xoAH

Be:l..23

(10'842)

(803)

(10'246)

(s27)

0

38

Pa:xo4r,r 3a rrepcoHirna
Pa":xo4r.r 3a aMoprn3aqr{t

I,Isnrnpe4uu rpaxoAr,r
HsnrHpe4urE pir3xoAr.r

0

37

Ilequtfla npedu daun4u sbpxy neqa,xdsma

2'946

Bbpxy AoxoAHTe

oErrlo BCEOEXBATBH (CbBKyrrErT) AoxoA
IOruIIrATA

3A

Omqemum sa doxodume cnedea da ce pasznecrcda saeduo c 1enetrcrc
om Quuaucozume omuemu

139

264

3'090

J55

npe d cmaenastn4u Hepcrld enua

foduutuunm Quuaucoe omqem e odo1peu ua

CI
Mumxo,(rutueo A

ln.

*On-p*A

cqemoeod umen (C.ucmao umen) :

fiunua Heanoea Cmonaoea
3aeepzt y'.E.C. cnrtacno oArrropcr<E AoroMA or
Croxnxa .X{traxona l.fsaxona PO 615

""gl

'

2'951

nceodxBareH (crnrcyueH) AoxoA 3a roArruara,

Ilpedcmaeumen na

(7)

2'gsl

Hemua neqorda sa zodunama
HeTHO OT AaHbK

84

(s)

Pa:xo4 3a orcpoqeH KopnoparuBeH AaHbK
Ileqorfla sa zoluHama om npod.onJrcasau4u
defiaocmu

{pyr

(1 87)

o/'"l {,1
21.03.2015
lerucrpnpaiH

o@-I]

u

acm

(1,\ h{ {LlF.lf

A[:t{ A;1
{ilxltl cl'r;l $'r'!d.e r
3 tr ,\cxeu*p:r ?{}14 i
.

CJIbIITIEB AEII
OTqET 3A @IIHAIICOBOTO
CbCTO^flHI4E
BtrpeureH

31 4exeunpu2014

KbM

H MexAyHapoAeH TyprI3bM,

r.

xoreJruepcrBo, pecropaHTbopcrBo, 6a.nueoJreveune.

uDuflo1l(eHl|q

'

31.12.2014

31.12.2013

BGN'000

BGN'OOO

l3'409

10'826

J

J

AKTIIB
Herexyrun aKTr{Brr
I4uoru, Marrrr.rHr{ u o6opyAnaHe
Buoloruqnu aKTr.IBr.r
Apyru HeMarepr{aln}r aKTHBr,r
Zunecruqur{ B Apyrn Apy)KecrBa
Orcpovenu AaHBqHH aKTr4Br{

6en. I

6et.l

2

J

6e1.6

2',827

28',607

6en.9

l6

11

L6'257

39'450

r69

166

0

0

O6u4o HemeKytqu aKmunu

Texyuu

anTrrBrr

Marepua-nnu 3anacr

6er.10

BgeuaHus or cBbp3aHa npeArrpuflTr4t

Trproncxu

B3eMaHr,ur

6en.74

1'348

980

6en.1 5

45'105

30'248

6en.16

135

O6qo meKya4u aKmuru

lt2

46'757

31'506

oBrrlo AKTr4Br4

63'014

70'956

It'326
3'l 16

tl'326

Apyrn B3eMaHlrfl H npeArrJrareHu piBxoAH
flapuvHll cpeAcrBa 14 nap[qHr,r eKBHBaJreHTr{

C

OECTBEH KAIIIIT

AJT UI

IACI,IBI4

AxquouepeH KarruTzur

6er.18

Hepa:npegenesa neqal6a/llerroKpr{ra zary6a
Apyru KoMrroHer{ru na co6crseHr{r KarruTzur

6er.19

26

1'940

2',082

16'382

13'434

6e1.20

28'894

37'309

6en.8.l

73

0

IIACI,IBII
Herenyruu [acrrBrr
.{rnrocpountr 6anxosu 3aeMr{
3a4urxenua no Sr,rHancoB Jrr.r3rzHt
@nnanclrpaHe 3a HereKyrrl[ aKTr.rBr.r
O6aqo HemeKyu4u nacunu

426

465

29'393

37'774

Tenyuu [acnBn
3agurxenru no Sr,ruaHcoB Jrn3HHr
Trproncrcz H Apyru 3aAbJDKeHHjr
Teryrqa qacr or AbtocrporrHu 3aeMra
Teryruu 3aAbJrlKeHaf,

3a AaHbrIH

6en.23

6en.28

26

0

I9

974

927

3'231

0

23

{.lA h} J tll.il} .1,l.} f ,\",\
{}x}la.l l s.:r;],r {.i'r'{:r.{i T'
3 { ,,lenclmir:r 2{il4 :.

Apyru reKyqu

3aAbJDKeHr{.f,

u25

t6'r47

5'520
19'748

OEIIIO IIACIIBI{

46',632

57'522

oETIIO COECTBEH KATII4T AJt Vt
fIACI'TBI4

63'014

70'956

6en.29

foduutuunm rpuuaucoe omqem e odo6peu ua

10.03.201s

Ilpedcmaeumen ua C,{

Mumxo ftntqee Amauucoo

fn.

cqemoeod umen (Czcmae umen) :

,{unna lleauo ea Cmonaoea
3 ae ep

un r{. E. C, ctzn ac uo

doxnad

om

od

umop cx u

Cmoauxa )I(uBKoBa lleauoea PO 0615

21.03.2015

120

1

{,,1'b}

Jr.ll F r}4

tl]g1 ';,,gg,1,,1g4;pi

*} ,l'l .t;:!

{}'t.L{1'

14

.]l .\Liii:\ltiilir'1li{

1.

CJIbHIIEB AEH

AI

oTr{ET 3A TTPOMEHTTTE B COECTBEHVflKATTTTTAJT 3A
31 seneMnpa2014 n
Brrpenren Ir

rO4trrATA, frpr4KJrrorrBAlqA rrA

Me?I(AyHapoAeH Typrr3bM, xoreJrrrepcrBo, pecropanTbopcrBo,6a.rneoneqenue.

Ocnonen
nanura;r/Anqr{oHepen

rlpeoqenr,uen

Hepa:npe4eJrena

pe3epB

ne.ral6alHarpyrraHa
:ary6a

KAIII,ITAJI

BGN'OOO

BGN'OOO

BGN'OOO

BGN'OOO

tt'326
rt'326

1'210

804

1'210

804

l3'340
l3'340

91

9l

(261)
(261

264

J

355

94

949

1'ls9

13'434

2'951
(3)

2'9st

2'948

2'948

Ca;r4o na 01 rnyapn 2013 roArrua
Ca,rAo

rrvr 0l

flpoueuu

rilHyapr 2013 r. (npenruuc,reno)

B KarrrrraJra 2013 roqnna

O6ru sceo6xnareH(crexyneH) 4oxo4 3a roAr.rHara
nceo6xBareH AoxoA

,{pyr
O6qo nceo6xsareH AoxoA 3a roArrHara
Ca;r.qo

06uro

xru 3l AeKeMBpH 2013 r. (npenruuureno)

IlpoueHu B Karr{TaJra 2014
fleqan6a/sary 6 a za roAfi Hara

lt'326

rolnna

,{pyr rceo6xBareH AoxoA

O6qo nceo6xsareH AoxoA 3a roArrHara
llpexnrprrHe Ha npeoqeHKa B
neqal6a
CarAo rcru 31 AeKeMBpH 2014 r.
Ilpedcmaeumen na

Mumxo fu.,t'tvee A

CI

#*s

tt'326
(C'ucmaoume,t):

Ifeauoea

-//
,/.//
,//

c{u'

(142)

t42

807

4'249

(3)

16'382

3aeepwt [.8.C. caznacno odumopcxu dorqad
om 21.03.2015
Cmonuxa )ItuBKoaa
Ifesuoea PO 615

t],\'ht{rf

F,t} Af it {

{JJ$tl;n.}ccllJ

){I

.1

{,}'t'{rt

*

-\fl1.{C.\lu1}11
-:r
i

Ad

}

rl I

J

.

314erceunpu2014 r.
Brrperueu H MexAyHapoAeH Typlr3bM, xoreluepcrBo, pecropaHTbopcrBo, 6alueoJreueune.

flapnuHu rrororlu or orreparrrnna 4efinocr
flocffi rueHrac or KJrv eHTpr
flna rrlaHr.rx Ha AocraBqHuLI
flnarqaHux Ha nepcoHirna r{ 3a corlr{zrJrHoro ocuryp;rBaHe

2014

2013

BGN'OOO

BGN'OOO

9'632
(4',436)
(2'726)

10'449

(4'861)
(z',983)

flnarenu Aaubqr4 Blpxy ueqal6ara
Kypcorrl pa3Jrr{Kr{, HerHo
Apyru nocrarrJreHu xl (rrirauplaut), Heruo
Hernn rraprlqHrl rrororlrl or orreparrrnHa gefinocr
Ilapr.runu rrororlrl or r{HBecrnur{oHHa 4efi uocr
IlocrsnreHprs or npo4ax6u Ha HMorrl, MarrruHn r.r o6opyAnaHe

9'780

Hernu flaprrqHr{ nororl[
gefinocr

0

160

(2)

(3)

411

1'104

2'879

3'866

rr3rroJr3Banr.r B rrHBecrr{qrroHHa

9'780

Ilapuuun rrororlrl or Qunancona Aefinocr
I4amarqaue Ha AbJrrocporrHu

(tt'647)

3aeMr,r

(32)
(680)
(277)
(12'636)

(3'07s)
(11)
(727)
(33)
(3'846)

23

20

flaplrvuu cpeAcrBa vrnap:zlltHu eKBvBzrJreHTn ua I xny

t12

92

[apn.rnu

13s

flnaulanu.r no SunaucoB

Jrr,r3rrHr

flnarenu JTHXBH rr raKcr{
Apyru flocrbrrJreH]r{ I rutatlauun or $znaucona gefi nocr
Hernn rtaprlrrHu rrororlll or/(urnol:nann nrn) Qunancona 4efinocr
Herno yBer[rreH nel(naua.nen ue)/ na [ap[rrHrrre cpeAcrBa
IIapIIqHIITe eKBHB'UIeHTII

cpeAcrBa

Ilpedcmaeumen ua

r,r

H

flaprlqHn exBrrBaJreHrrr Ha

Cf
Mumxo ftmuee A

llt

ln.

cqemoeodumen

3aeepun

f.E.C.

(Ctcmaeumen):
Cmonuoes
f unua lfeauoea-i[,f

cuznacuo odumopcxu doxnad om

Cmonnxa )I(uexoea lfoauoeu PO 615

21.03.201s

СЛЪНЧЕВ ДЕН АД
Финансов отчет
31 декември 2014 г.

Пояснения към финансовия отчет
1.

Предмет на дейност

Основната дейност на „СЛЪНЧЕВ ДЕН” АД се състои в: вътрешен и международен
туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, балнеолечение.
Дружеството е регистрирано като акционерно дружество във Варненския окръжен съд с
решение 423/15.03.2002 год. под N 41. том 249, стр. 162. Седалището и адресът на
управление на Дружеството е К.К. „Свети Константин”, гр.Варна.
Акциите на Дружеството са регистрирани на фондова борса-неофициален пазар.
Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите
Съставът на Съвета на директорите е следния:
1.”СЪНИ ТУР” ЕООД, чрез представител Митко Димчев Атанасов
2.Цветомир Георгиев Гергов
3.Тодор Георгиев Гергов
4.Ташонка Атанасова Иванова
Броят на персонала към 31 декември 2014 г. е 150 души.
Крайният собственик е дружество „СЪНИ ТУР” ЕООД като списъкът на собствениците
е в Централния депозитар.
2.

Основа за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на Дружеството е съставен в съответствие с Международните
стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по
международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС).
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 2013 г. и 2012 г.), освен ако не е посочено друго.
Дружеството не изготвя консолидиран финансов отчет в съответствие с Международните
стандарти за финансово отчитане (МСФО).
Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие.
Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет ръководството е направило
преценка на способността на Дружеството да продължи своята дейност като действащо
предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще. След
извършения преглед на дейността на Съветът на директорите очаква, че Дружеството има
достатъчно финансови ресурси, за да продължи оперативната си дейност в близко
бъдеще и продължава да прилага принципа за действащо предприятие при изготвянето
на финансовия отчет.
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Основни показатели на стопанската среда
Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на
дружеството, за периода 2012 – 2014 г. са представени в таблицата по-долу:
Показател
БВП в млн. лева
Реален растеж на БВП
Инфлация в края на годината
Среден валутен курс на щатския долар за
годината
Валутен курс на щатския долар в края на годината
Безработица (в края на годината)
Основен лихвен процент в края на годината

2014

2013

2012

70,666
0,8%
0,9%
1.4742

60,309
0,7%
1,4%
1.4736

77,583
0.5%
4.2%
1.5136

1.4190
10,60%
0.02%

1.4190 1.4836
12,00% 12.40%
0.02% 0.03%

Източник:БНБ;НСИ

3.

Промени в счетоводната политика

3.1.

Общи положения

Дружеството прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО,
разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които
имат ефект върху финансовия отчет на Дружеството и са задължителни за прилагане от
годишния период, започващ на 1 януари 2014 г.:
МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети” в сила от 1 януари 2014 г., приет от
ЕС на 11 декември 2012 г.
МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети” въвежда нова дефиниция на контрола,
базирана на определени принципи, която следва да се прилага за всички инвестиции при
определянето на базата за консолидация. Съгласно предварителни анализи на
ръководството МСФО 10 няма да доведе до промени в класификацията на
съществуващите инвестиции на Дружеството към 31.12.2014 г.
МСФО 11 „Съвместни ангажименти” в сила от 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 11
декември 2012 г.
МСФО 11 „Съвместни ангажименти” замества МСС 31 „Дялове в съвместни предприятия“
и заменя трите категории „съвместно контролирани предприятия“, „съвместно
контролирани операции“ и „съвместно контролирани активи“ с две категории –
„съвместни операции“ и „съвместни предприятия“. Изборът относно прилагането на
метода на пропорционална консолидация при отчитането на съвместни предприятия вече
не е допустим. Методът на собствения капитал е задължителен за прилагане при
отчитането на всички съвместни предприятия.
МСФО 12 „Оповестяване на дялове в други предприятия” в сила от 1 януари 2014 г.,
приет от ЕС на 11 декември 2012 г.
МСФО 12 „Оповестяване на дялове в други предприятия” е нов стандарт относно
изискванията за оповестяване при всички форми на дялово участие в други предприятия,
включително съвместни предприятия, асоциирани предприятия, дружества със специална
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цел и други неконсолидирани структурирани предприятия относно рисковете, на които е
изложено Дружеството в резултат на инвестиции в структурирани предприятия.
МСФО 10, МСФО 11, МСФО 12 – Преходни разпоредби, в сила от 1 януари 2014 г.,
приети от ЕС на 16 април 2013 г.
Преходните разпоредби позволяват на предприятията да не прилагат МСФО 10
ретроспективно при определени обстоятелства и да представят коригирана сравнителна
информация съгласно МСФО 10, МСФО 11, МСФО 12 единствено за предходния
сравнителен период. Разпоредбите освобождават предприятията от изискването да
представят сравнителна информация в неконсолидирани финансови отчети за периоди,
предхождащи първата финансова година, в която МСФО 12 е приложен за първи път.
МСС 27 „Индивидуални финансови отчети” (ревизиран) в сила от 1 януари 2014 г.,
приет от ЕС на 11 декември 2012 г.
МСС 27 „Индивидуални финансови отчети” (ревизиран) се отнася вече само за
индивидуални финансови отчети, изискванията за които не са съществено променени.
МСС 28 „Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия” (ревизиран) в сила
от 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 11 декември 2012 г.
МСС 28 „Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия” (ревизиран) изисква
прилагането на метода на собствения капитал при отчитането на асоциирани и съвместни
предприятия. Промените в обхвата на стандарта са извършени поради публикуването на
МСФО 11 „Съвместни ангажименти”.
МСС 32 „Финансови инструменти: представяне” (изменен) в сила от 1 януари 2014,
приет от ЕС на 13 декември 2012 г.
Изменението уточнява, че правото на нетиране на финансови активи и пасиви трябва да
бъде в сила към момента, а не да възниква в зависимост от бъдещо събитие. То също така
трябва да може да бъде упражнявано от всички страни в рамките на обичайната дейност,
както и в случаи на неизпълнение, несъстоятелност или банкрут.
МСС 36 „Обезценка на активи” (изменен) в сила от 1 януари 2014, приет от ЕС през
декември 2013 г.
Измененията изискват оповестяване на информация относно възстановимата стойност на
обезценени нефинансови активи, в случай че тя е определена на базата на справедливата
стойност, намалена с разходите за продажба. Те следва да се приложат ретроспективно.
По-ранното прилагане е възможно само заедно с МСФО 13.
МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване” (изменен) в сила от 1
януари 2014, приет от ЕС през декември 2013 г.
Измененията позволяват да продължи отчитането на хеджиране в случай на новиране на
деривативи в резултат на законови промени, които са определени като хеджиращи
инструменти и които не се търгуват на борсата.
КРМСФО 21 „Данъци“, в сила от 1 януари 2014, приет от ЕС през юни 2014 г.
Разяснението засяга отчитането на задължения за плащане на данъци, различни от данъци
върху дохода, наложени от държавата. Задължаващото събитие е дейността, в резултат на
която следва да се плати данък съгласно законодателните норми. Дружествата нямат
конструктивно задължение да заплащат данъци за бъдеща оперативна дейност, ако те са
икономически принудени да продължат дейността си в бъдещи периоди.
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3.2.
Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не
се прилагат от по-ранна дата от Дружеството
Следните нови стандарти, изменения и разяснения към съществуващи вече стандарти са
публикувани, но не са влезли в сила за финансовата година, започваща на 1 януари 2014 г.
и не са били приложени от по-ранна дата от Дружеството:
МСФО 9 „Финансови инструменти” в сила от 1 януари 2015 г., все още не е приет
от ЕС
МСФО 9 представлява първата част от проекта на Съвета по международни счетоводни
стандарти (СМСС) за замяна на МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и
оценяване”. Той заменя четирите категории финансови активи при тяхното оценяване в
МСС 39 с класификация на базата на един единствен принцип. МСФО 9 изисква всички
финансови активи да се оценяват или по амортизирана стойност, или по справедлива
стойност. Амортизираната стойност предоставя информация, която е полезна при
вземането на решения, относно финансови активи, които се държат основно с цел
получаването на парични потоци, състоящи се от плащане на главница и лихва. За
всички други финансови активи включително тези, държани за търгуване, справедливата
стойност представлява най-подходящата база за оценяване. МСФО 9 премахва
необходимостта от няколко метода за обезценка, като предвижда метод за обезценка само
за активите, отчитани по амортизирана стойност. Ръководството на Дружеството не
очаква измененията да бъдат приложени преди публикуването на всички раздели на
стандарта и към момента не може да оцени техния цялостен ефект.
МСФО 10, МСС 27 (изменения) – Инвестиционни дружества, в сила от 1 януари
2014 г., все още не са приети от ЕС
Измененията изключват дружества, които отговорят на дефиницията „инвестиционни
предприятия“ и имат определени характеристики, от изискването да консолидират своите
дъщерни предприятия. Вместо това инвестициите в дъщерни предприятия следва да се
отчитат от инвестиционните дружества по справедлива стойност в печалбата или загубата.
МСФО 11 „Съвместни ангажименти” (изменен) – Придобиване на дял в съвместна
дейност, в сила от 1 януари 2016 г., все още не е приет от ЕС
Това изменение дава насоки относно подходящото счетоводно третиране на
придобиването на дял в съвместна дейност, която представлява бизнес.
МСФО 14 „Отсрочени сметки при регулирани цени” в сила от 1 януари 2016 г., все
още не е приет от ЕС
МСФО 14 позволява на дружества, прилагащи за първи път МСФО, да продължат
признаването на суми, свързани с регулирани цени в съответствие с изискванията на
тяхната предишна счетоводна база, когато прилагат МСФО. С цел подобряване на
съпоставимостта с отчети на дружества, които вече прилагат МСФО и не признават такива
суми, стандартът изисква да бъде представен отделно ефекта от регулираните цени.
МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти” в сила от 1 януари 2017 г., все още не е
приет от ЕС
МСФО 15:
• заменя МСС 18 „Приходи“, МСС 11 „Договори за строителство“ и свързани с тях
разяснения
• въвежда нов модел за признаване на приходите на базата на контрол
• променя правилата за определяне дали приходите са признават към даден момент или
през даден период от време
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• води до разширяване и подобряване на оповестяванията относно приходите.
МСФО 15 е базирано на основен принцип, който изисква дружеството да признава
приход:
• по начин, който отразява прехвърлянето на стоки или предоставянето на услуги на
клиентите
• в размер, който отразява очакваното възнаграждение, което дружеството ще получи в
замяна на тези стоки или услуги.
Допуска се по-ранното прилагане на стандарта. Дружествата следва да прилагат
станадарта:
• ретроспективно за всеки представен предходен период или
• ретроспективно като кумулативният ефект от първоначалното признаване се отразява в
текущия период.
МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения“ и МСС 38 „Нематериални активи“
(изменени), в сила от 1 януари 2016 г., все още не са приети от ЕС
Тези изменения поясняват, че използването на методи за изчисляване на амортизации,
базирани на приходи, не е подходящо, тъй като приходите, генерирани от определена
дейност с дълготрайни материални или нематериални активи, не отразяват използването
на икономическите ползи, които се очакват от активите.
МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения“ и МСС 41 „Земеделие“ (изменени) –
Плодоносни растения, в сила от 1 януари 2016 г., все още не са приети от ЕС
Тези изменения засягат финансовото отчитане на плодоносни растения като лозя,
каучукови дървета и маслодайни палми. Плодоносните растения следва да се третират
като имоти, машини и съоръжения, тъй като техните процеси са подобни на
производство. Вследствие на това те се включват съгласно тези изменения в обхвата на
МСС 16 вместо в обхвата на МСС 41. Отглеждането на плодоносни растения остава в
обхвата на МСС 41.
МСС 19 „Доходи на наети лица“ (изменен) – Вноски на служители, в сила от 1 юли
2014 г., все още не е приет от ЕС
Измененията към МСС 19:
• поясняват изискванията на МСС 19 относно вноски на служители или трети лица
• дават възможност вноски, които не зависят от броя на годините за предоставяне на
услугите, да бъдат третирани като намаление на разходите за текущ стаж в периода,
в който съответните услуги са предоставени.
МСС 27 „Индивидуални финансови отчети“ (изменен), в сила от 1 януари 2016 г.,
все още не е приет от ЕС
Това изменение позволява на дружествата да използват метода на собствения капитал при
отчитането на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни и асоциирани
предприятия в техните индивидуални финансови отчети.
Годишни подобрения 2012 г. в сила от 1 юли 2014 г., все още не са приети от ЕС
Тези изменения включват промени от цикъла 2010-12 на проекта за годишни подобрения,
които засягат 7 стандарта:
• МСФО 2 „Плащане на базата на акции“;
• МСФО 3 „Бизнес комбинации“;
• МСФО 8 „Оперативни сегменти“;
• МСФО 13 „Оценяване на справедлива стойност“;
• МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения“ и МСС 38 „Нематериални активи“;
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•
•

МСФО 9 „Финансови инструменти“ и МСС 37 „Провизии, условни пасиви и
условни активи“;
МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване“.

Годишни подобрения 2013 г. в сила от 1 юли 2014 г., все още не са приети от ЕС
Тези изменения включват промени от цикъла 2010-12 на проекта за годишни подобрения,
които засягат 4 стандарта:
• МСФО 1 „Прилагане за първи път на МСФО“;
4.

Счетоводна политика

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” (ревизиран 2007 г.). 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.
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.
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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 продукия и сувенирни стоки.
Приход се признава, когато Дружеството е прехвърлило на купувача значимите ползи и
рискове от собствеността на предоставените стоки. Счита се, че значимите рискове и
ползи са прехвърлени на купувача, когато клиентът е приел стоките без възражение.
4.5.2. Предоставяне на услуги
Услугите, предоставяни от Дружеството, включват хотелиерство, ресторантьорство,
вътрешен и международен туризъм, балнеолечение.
Дружеството не е обвързано с дългосрочен договор за предоставяне на услуги.
Приходите от туристическите услуги се признават, когато услугите са предоставени в
съответствие със степента на завършеност на договора към датата на финансовия отчет
Приходът от наеми от предоставяне на инвестиционните имоти на Дружеството по
договори за оперативен лизинг се признава на база на линейния метод за периода на
лизинга.
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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.
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
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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.
Последващото оценяване на терени и сгради 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 се представят в
отчета за всеобхватния доход и се отчитат 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 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
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.
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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
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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.
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4.16.

Собствен капитал, резерви и плащания на дивиденти

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

Пенсионни и краткосрочни възнаграждения на служителите

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

Провизии, условни пасиви и условни активи

Провизиите се признават, когато има вероятност сегашни задължения в резултат от
минало събитие да доведат до изходящ поток на ресурси от Дружеството и може да бъде
направена надеждна оценка на сумата на задължението. Възможно е срочността или
сумата на изходящия паричен поток да е несигурна. Сегашно задължение се поражда от
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.
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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 2014 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
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показатели за инфлация, разходи за здравно обслужване и смъртност. Друг фактор, който
оказва влияние, са предвидените от Дружеството бъдещи увеличения на заплатите.
Дисконтовите фактори се определят към края на всяка година спрямо лихвените проценти
на висококачествени корпоративни облигации, които са деноминирани във валутата, в
която ще бъдат изплащани дефинираните доходи и които са с падеж, съответстващ
приблизително на падежа на съответните пенсионни задължения. Несигурност в
приблизителната оценка съществува по отношение на актюерските допускания, която
може да варира и да окаже значителен ефект върху стойността на задълженията за
изплащане на дефинирани доходи и свързаните с тях разходи.
5. Нематериални активи
Нематериални активи на Дружеството включват търговски марки и софтуер. Балансовите
стойности за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани, както следва:
Нематериални дълготрайни активи

Брутна балансова стойност
Салдо на 1 януари 2014 година
Новопридобити активи, закупени
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2014 година
Амортизация и обезценка
Салдо на 1 януари 2014 година
Амортизация
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2014 година
Балансова стойност към
31 декември 2014 г., сряда

Придобити
софтуерни
лицензи

Търговски
марки

Общо

BG'000

BG'000

BG'000

2
1
(3)
0

12
1
(8)
5

14
2
(11)
5

1
2
(3)
0

10
1
(8)
3

11
3
(11)
3

0

2

2
0

Придобити
софтуерни
лицензи
Отчетна стойност
Салдо на 1 януари 2013 година
Новопридобити активи, закупени
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2013 година
Амортизация и обезценка
Салдо на 1 януари 2013 година
Амортизация
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2013 година

Търговски
марки

Общо

BG'000

BG'000

BG'000

2

12

2

12

14
0
0
14

0
1
1

9
2
(1)
10

9
3
(1)
11

1

2

3

Балансова стойност към
31 декември 2013 г., вторник

0

Дружеството няма съществени договорни задължения за придобиване на нематериални
активи към 31 декември 2014 г. или 2013 г.
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Всички разходи за амортизация и обезценка (или възстановяване на обезценка, ако има
такова) се включени в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред
„Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи”.
Дружеството не е заложило нематериални активи като обезпечения по свои задължения.
6. Имоти, машини и съоръжения
Имотите, машините и съоръженията на Дружеството включват земи, сгради, оборудване,
чиято балансовата стойност може да бъде анализирана, както следва:
Имоти и оборудване

Брутна балансова стойност
Салдо на 1 януари 2014 година
Новопридобити активи
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2014 година
Амортизация и обезценка
Салдо на 1 януари 2014 година
Отписани активи
Амортизация
Салдо на 31 декември 2014 година
Балансова стойност към
31 декември 2014 г., сряда
Имоти и оборудване

Брутна балансова стойност
Салдо на 1 януари 2013 година
Новопридобити активи
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2013 година
Амортизация и обезценка
Салдо на 1 януари 2013 година
Отписани активи
Амортизация
Салдо на 31 декември 2013 година
Балансова стойност към
31 декември 2013 г., вторник

Земя

Сгради Съоръжения,
и
машини и
констр.
оборудване

Транс- СтопанВ
портни
ски процес
средства
инвенна
тар изграждане

Общо

BG'000

BG'000

BG'000

BG'000

BG'000

BG'000

BG'000

580
133
(124)
589

20`263
5`343
(5`037)
20`569

2`373
49
(104)
2`318

378
144
0
522

1`254
233
(371)
1`116

147

24`995
5`902
(5`636)
25`261

0

1`134
(100)
115
1`149

310
0
20
330

975
(372)
175
778

0

0

11`750
(2`967)
812
9`595

0

14`169
(3`439)
1`122
11`852

589

10`974

1`169

192

338

147

13`409

Транс- СтопанВ
портни
ски процес
средства
инвенна
тар изграждане

Общо

Земя

Сгради Съоръжения,
и
машини и
констр.
оборудване

580

20`263

580

20`263

0

10`940

0
580

147

4`151
475
(2`253)
2`373

2`202
9
(1`833)
378

1`312
47
(105)
1`254

147

1`732
(1`492)
70
310

880
(97)
192
975

0

810
11`750

2`182
(1`218)
170
1`134

0

15`734
(2`807)
1`242
14`169

8`513

1`239

68

279

147

10`826

147

28`655
531
(4`191)
24`995

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 на ред
Балансовата стойност на имотите, машините и съоръженията, заложени като обезпечение
по заеми , е представена, както следва:
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Обезпечения

Балансова стойност към
31 декември 2014 г., сряда
Балансова стойност към
31 декември 2013 г., вторник
Балансова стойност към
30 декември 2012 г., неделя

Земя

Сгради

Общо

BG'000

BG'000

BG'000

456

5`658

6`114

580

8`513

9`093

580

9`323

9`903

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

2014 участие

BG'000
"Пътища" АД
"Търговски дом" АД
"Пълдин
Туринвест"АД
ЗПАД"България"

2825
2
2827

2013 участие

% BG'000
16000
9780
1.59
2825
0.08

2
28607

2012 участие

% BG'000
6.24
16000
20.66
9780
1.59
2825
0.08

2
28607

%
6.24
20.66
1.59
0.08

Всички трансфери на парични средства към Дружеството, напр. изплащане на дивиденти,
се осъществят след одобрението на най-малко 51 % от всички собственици на
предприятията. През 2014 г. и 2013 г. Дружеството не е получило дивиденти.
Дружеството няма условни задължения или други поети ангажименти, свързани с
инвестиции в други предприятия.
8. Лизинг
8.1. Финансов лизинг като лизингополучател
Дружеството е придобило по договори за финансов лизинг МПС.
Задълженията за финансов лизинг са обезпечени от съответните активи, придобити при
условията на финансов лизинг.
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Бъдещите минимални лизингови плащания в края на всеки от представените отчетни
периоди са представени, както следва:
Финансов лизинг

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

BG'000

BG'000

26
26

73
73

99
99

0
0

0

0
0

7
7

0

7
7

31 декември 2014 г., сряда
Лизингови плащания
Нетна настояща стойност

31 декември 2013 г., вторник
Лизингови плащания
Нетна настояща стойност

30 декември 2012 г., неделя
Лизингови плащания
Нетна настояща стойност

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

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

Доходи на физически лица
Пенсионни и други
задължения към персонала

01.1.2014 г.

Признати в
другия
всеобхватен доход

Признати в
печалбата или
загубата

31.12.2014 г.

BG1'000
10

BG1'000

BG1'000
2

BG1'000
12

7
38

40
108

33
70
113

0

47

160

11

0

5

16

31.12.2012 г.

Признати в
другия
всеобхватен доход

Признати в
печалбата или
загубата

31.12.2013 г.

BG1'000
8

BG1'000
-

BG1'000
2

BG1'000
10

-

31

2
70

33
70

8

31

74

113

1

3

7

11

Неизползвани отпуски
Признати като:
Отсрочени данъчни активи
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Доходи на физически лица
Признати като:
Отсрочени данъчни активи

Признати в
другия
всеобхватен доход

Признати в
печалбата или
загубата

31.12.2012 г.

8

-

1

9

8

0

1

9

-

1

1

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

2014

2013

2012

BG'000
112
57
169

BG'000
110
56
166

BG'000
123
49
172

Намаление на разходите в резултат на възстановяване на обезценки, които са били
признати в предходни периоди, не е настъпило през 2014 г. или 2013 г.
Материалните запаси към 31 декември 2014 г. не са предоставяни като обезпечение на
задължения.

11. Търговски и други вземания
Търговски вземания
Търговски вземания, брутно
Търговски вземания

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

2014
BG'000
1348
1348

2013
BG'000
980
980

2012
BG'000
922
922

2014

2013

2012

BG'000
7
350
0
44748
45105

BG'000
23
375
13
29837
30248

BG'000
4
412
163
30776
31355

0

0
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2014

2013

2012

BG'000
0
0
0

BG'000
13
0
13

BG'000
3
160
163

Данъчни вземания
ДДС за възстановяване
Корпоративен данък
Данъчни вземания

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

2014

2013

2012

BG'000

BG'000

BG'000

59
56
3

39
37
2

21
17
3
1

76
135

73
112

71
92

0

0

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

Дружеството няма блокирани пари и парични еквиваленти,освен по парична гаранция
концесионно възнаграждение плаж Слънчев ден.
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

2014
BG'000

2013
BG'000

2012
BG'000

11326
11326

11326
11326

11326
11326

Издадени и напълно платени акции:
- в началото на годината
Общо акции, оторизирани към 31 декември
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Списъкът на основните акционери на Дружеството е представен, както следва:
Основни акционери

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

13.2.

2014

2013

2012

Брой
акции

%

Брой
акции

%

Брой
акции

%

6229464
2309136
2265264
522432
11326296

55
20
20
5
100

6229464
2309136
2265264
522432
11326296

55
20
20
5
100

6229464
2309136
2265264
522432
11326296

55
20
20
5
100

Други резерви

Други резерви

Салдо на 1 януари 2013 година
(преизчислено)
Пренасяне преоценка в неразпределена
печалба
Салдо към 31 декември 2013 година
(преизчислено)
Салдо на 1 януари 2014 година
(преизчислено)
Пренасяне преоценка в неразпределена
печалба
Салдо към 31 декември 2014 година
(преизчислено)

Законови
резерви

Други
резерви

BG'000

BG'000

BG'000

BG'000

1`133

ххх

1`210

2`343

(ххх)

(261)

(261)

1`133

0

949

2`082

1`133

0

949

2`082

(142)

(142)

807

1`940

1`133

0

Преоценка на
земя и сгради

Общо

14. Възнаграждения на персонала
14.1.Разходи за персонала
Разходите за възнаграждения на персонала включват:
Разходи за персонала

Разходи за заплати
Разходи за социални осигуровки
Разходи за неизползвани отпуски
Разходи за провизии за пенсиониране
Разходи за персонала

2014

2013

2012

BG'000
(2`735)
(457)
(32)
(7)
(3`231)

BG'000
(2`607)
(436)
(60)
(2)
(3`105)

BG'000
(2`494)
(396)

(2`890)
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14.2.

Пенсионни и други задължения към персонала

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

2014

BG'000
Задължения за заплати
Задължения за осигуровки

Обезщетения за неизползвани отпуски
Пенсии - планове с дефинирани доходи
Разходи за персонала

2013
BG'000

126
365
92
57
640

2012
BG'000

71
46
60
48
225

36
15

51

Задължения за изплащане на дефинирани доходи към персонала в края на периода
2014

2013

2012

BG'000

BG'000
(преизчислено)

BG'000

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

48
13
2

31
9
1

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

2
(9)

15
(8)

Задължения за изплащане на дефинирани
доходи към 31 декември

56

48

31

31

Текущата част от задълженията към персонала представляват задължения към настоящи и
бивши служители на Дружеството, които следва да бъдат уредени през 2015 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

2014

2013

2012

BG'000
28894
28894

BG'000
37309
37309

BG'000
40540
40540

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

2014

2013

2012

BG'000

BG'000

BG'000

0

3231

3082

3231

3082

19
19

Инвестиционният кредит е деноминиран в евро.
15.1.

Заеми, отчитани по амортизирана стойност

За всеки заем следва да се оповести:
• Име на кредитора – УниКредит Булбанк АД;
• Лихвен процент - Едномесечния euribor плюс 1,50 пункта годишно;
• Падеж – 2024 год.;
• Погасителен план - Месечни вноски на база погасителен план;
• Обезпечение - Недвижимо имущество – земи и сгради;
• Валута, в която се извършват плащанията - евро.
Балансовата стойност на банковите заеми се приема за разумна приблизителна оценка на
справедливата им стойност.
16. Търговски и други задължения
2014

2013

2012

BG'000

BG'000

BG'000

Задължения към доставчици
Получени аванси

143
784

72
902

82
347

Текущи търговски и други
задължения

927

974

429

Данъчни задължения

2014

2013

2012

BGN'000
107
13
120

BGN'000
11
12
23

BGN'000
6
0
6

Търговски задължения

Текущи:

ДДФЛ
Разчети за с бюджета
Данъчни задължения

2014

2013

2012
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2014

2013

2012

BG'000

BG'000

BG'000

426

465

3110

426

465

3110

15507
15507

15295
15295

15326
15326

Други задължения

Нетекущи:
Финансиране за нетекущи активи

Текущи:
Други текущи пасиви

Нетната балансова стойност на текущите търговски и други задължения се приема за
разумна приблизителна оценка на справедливата им стойност.
17. Приходи от продажби
Приходите от продажби на Дружеството могат да бъдат анализирани, както следва:
2014

2013

2012

BG'000
2115
6050

BG'000
1608
7271

BG'000
1628
7262

8165

8879

8890

Приходи от продажби

Приходи от продажба на стоки
Приходи от предоставяне на услуги
Приходи от продажби
18. Други приходи
Другите приходи на Дружеството включват:

2014

2013

2012

BG'000
16032
38
16070

BG'000
810
39
849

BG'000
472
39
511

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

2014

2013

2012

BG'000
15`257

BG'000
483

BG'000
34

(2`198)

(501)

13`059

(18)

34
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20. Разходи за материали
Разходите за материали включват:
2014

2013

2012

BG'000
(420)
(2)
(231)
(411)
(631)
(213)

BG'000
(450)
(1)
(81)
(350)
(618)
(216)

BG'000
(499)
(1)
(62)
(317)
(711)
(173)

(1`908)

(1`716)

(1`763)

Разходи за материали

Материали
Медикаменти
Инвентар
Гориво
Електроенергия
Вода
Разходи за материали

21. Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги включват:
Външни услуги

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

2014

2013

2012

BG'000
(5)
(42)
(52)
(191)
(33)
(88)
(602)
(249)

BG'000
(5)
(45)
(49)
(248)
(36)
(108)
(562)
(202)

BG'000
(5)
(61)
(65)
(304)
(24)
(92)
(566)
(223)

(1`262)

(1`255)

(1`340)

22. Други разходи
Другите разходи на Дружеството включват:
Други разходи

Командировки
Предст. разходи.свързани с дейността

2014

2013

2012

BG'000
(1)
(40)

BG'000
(1)
(71)

BG'000
(2)
(49)
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Р-ди за екпл. на превоз. с-ва за управл.д/ст
Разходи за алтернативни данъци
Работно облекло
Комисионни
Рекламации
Предпазна храна
Билети превоз
Несвързани с д/стта разходи
Други
Други разходи

(83)
(12)
(19)
(3)
(2)
(5)
(22)
(29)
(13)
(229)

(47)
(12)
(10)
(3)
(1)
(7)
(22)

(41)
(9)
(10)

(13)
(187)

(6)
(147)

(5)
(6)
(19)

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

2014

2013

2012

BG'000
(1)
(644)

BG'000
(695)

BG'000
(2)
(883)

(645)
(219)
(22)
(9`539)

(695)
0

(885)
(1)

(3)
(414)
(10`842)

(3)
(105)
(803)

(4)
(110)
(1`000)

Финансовите приходи за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани,
както следва:
Финансови приходи
Фирменни лихви
Лихви физическо лице
Други лихви
Други финансови приходи
Финансови приходи

2014

2013

2012

BG'000
581
0
1
14

BG'000
274
0
2
0

BG'000
376
0
1
2

596

276

379
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24. Разходи за данъци върху дохода
Очакваните разходи за данъци, базирани на приложимата данъчна ставка за България в
размер на 10 % (2012 г.: 10 %), и действително признатите данъчни разходи в печалбата
или загубата могат да бъдат равнени, както следва:
Разходи за данъци
Печалба 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
Провизии за неизползвани отпуски
Провизии за пенсия
Други непризнати за данъчни цели разходи
Данъчна основа за изчисляване на корпоративния данък
печалба

2014

2013

2012

BG'000
2`946
0.10
295

BG'000
84
0.10
8

BG'000
118
0.10
12

6`326
1`125
2`074

2`633
1`245
1`379

1`481
1`352

10
70
3`047

9

9

0

120

3`380
1`125
2`074

1`637
1`245
306

1`363
1`352
0

13
109
7
52

10
70
2
6

9

0

0

0

0
13
(8)
5

0
8
(1)
7

0
1
(1)
0

3

3

0

2

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
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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:
2014
2950826
11`326`926
0,260

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

25.2.

2013
90916
11`326`926
0,008

Дивиденти

През 2013 г. Дружеството не е изплатило на своите собственици дивиденти от
неразпределена печалба.
За 2014 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.
26.1.

Сделки с други свързани лица

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

2014

2013

2012

BG'000

BG'000

BG'000

140
241
381

140
241
381

187

54
13
26

73

73

26

29

93

99

102

187
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27. Разчети със свързани лица в края на годината

2013

2012

2011

BG'000

BG'000

BG'000

20311

124

124

14

0

0

Вземания от:
- свързани лица
Задължения към:
- свързани лица

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

Анализ на пазарния риск

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на
пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и
риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и
инвестиционната дейност на Дружеството.
29.1.1. Валутен риск
По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева.
Чуждестранните транзакции на Дружеството, деноминирани главно в щатски долари и
британски лири.
Излагането на риск от промени във валутните курсове варира през годината в зависимост
от обема на извършените международни сделки.
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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 2014 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.
Дружеството определя коригирания капитал на основата на балансовата стойност на
собствения капитал и субординирания дълг, представени в отчета за финансовото
състояние, и намалени с хеджирания на парични потоци, признати в другия всеобхватен
доход.
Субординираният дълг включва необезпечените заеми или такива, които са със следващи
по ред ипотека или залог върху имуществото на Дружеството.

36

{-.:\ }rf

{L{ ni,i}

A.[j.]

{ ,\,,!

{}.r.t.l : i.ll-icr..r.l {.r'r'{:},t.}

.)

.{ \',::t'c\rlirI tt

,l.l I \

4

|

"

Hernrr.gr AbAr BKAro-rBa cryara H Bctr.rntr 3aAT'ArKeHrrrr f zaeunnef saeMrfie, TT,proBcKrrre
Apy]ll{ 3aAb^x(eHrulf,, HaMaAeHa c 6atzwcoBara cToilBocr Ha rrapwTe vr n pw\r'i{yrTe eKBzBaAeHTr4.
flo.nrlrfixa rl nporreayp[

ga ynDaereHrle Ha

xanurara
2014

2013

BGN'OOO BGN'OOO
Co6crseH

KanHT€rJr

Co6crseH Karrr.rrutir

2012
BGN'OOO

tt'434

16'382

- flapu vnapuqlav eKBprBa;rer{ru

Kanura;r

r/r

1

l'854

II2

92

16'517

1r'546

tl'946

13s

.

*!rnr

16',382

lI',434

1

28',967

37',309

40'540

O6qo Qnnancupane

4s'349

48'743

52',394

0.364

0.237

Crornourenrre Ha Karr[TaJra KbM o6r{oro Qunancnpane

1'854

31, cl'drarr,rff cAeA r(pas Ha oTrreTHr4.fl rreprloA

He ca B'L,3HrrKrraArr Koprrrlrpanr\u c'r6wtws. wua swaqtrreAurr rrenopr{rrlparqrz
AarLTa na $rruaucoBrrfl oryer v Aarara Ha o4o6perurero My sa rryr6nuxyraue,

r.r.fl Mex(,Ay

32. OaodpeHr{e Ha $ranarrcou4f, orrrer
(Dznancoer,rflT

orirer ruu 31 AeKeMBpr{ 2074 r. (nxnrovnre,ruo
oAo6perr vr l;;pkrer or Cmera r{a ArrpeKTopr4Te H^ 1,0.03 2015 *

cpaBrr

flpe4,cranurea rro q.n.234 orT.

/Mumo A

znQopuaurn)

,694Sr\
$,/z-rn*\y

w

e

