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СЛЪНЧЕВ ДЕН АД
Финансов отчет
31 декември 2015 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 2015 г. е 155 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 2014 г. и 2013 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 мил.лв.*
Реален разтеж на БВП*
Инфлация в края на годината*
Среден валутен курс на щатския долар за годината
Валутен курс на щатския долар в края на годината
Безработица (в края на годината)*
Основен лихвен процент в края на годината

3.

Промени в счетоводната политика

3.1.

Общи положения

2013 г.
81971
1.30%
-1.60%
1.47
1.42
11.80%
0.02

2014 г.
83612
1.60%
-1.20%
1.47
1.61
10.70%
0.02

2015 г.
53345
1.20%
-2.00%
1.76
1.79
10.00%
0.01

Следните стандарти са приети от Дружеството за първи път за финансовата година, започваща
на или след 1 януари 2015 г.
КРМСФО 21 "Налози" (издаден на 20 май 2013 г.), определя счетоводното третиране на
задължение за плащане на налози в случай, че задължението е в обхвата на МСС 37 "Провизии,
условни пасиви и условни активи". Разяснението разглежда, какво може да бъде задължаващото
събитие, което поражда задължението за плащане на налог и кога то трябва да бъде признато.
Дружеството в момента няма значителни налози така че въздействието върху Дружеството не е
съществено. Разяснението беше одобрено за използване в ЕС на 13 юни 2014 г.
Годишни подобрения в МСФО Цикъл 2011-2013 г. (издадени на 12 декември 2013 г.),
произтичащи от годишния проект за подобрения на МСФО (МСФО 1, МСФО 3, МСФО 13 и
МСС 40) основно с цел отстраняване на противоречия и изясняване на формулировки, които са
приложими за финансовата година, започваща на или след 1 януари 2015 г. Основно
промените са насочени към следните обекти или операции:
•
МСФО 1 "Прилагане за първи път на МСФО" – право на Дружество преминаващо по
МСФО за първи път да прилага стандарти, които още не са влезли в сила, ако самите стандарти
позволяват по-ранно прилагане;
•
МСФО 3 "Бизнес комбинации" – уточнение за неприложение на МСФО 3 за отчитане
на формиране на съвместни предприятия във финансовите отчети на самите съвместни
предприятия;
•
МСФО 13 "Оценяване по справедлива стойност" – разяснение относно обхвата на
договорите, които са в обхвата на изключението за група финансови активи и пасиви с
нетиращи позиции спрямо пазарен и кредитен риск;
•
МСС 40 "Инвестиционни имоти" – уточнение при третирането на една сделка, която
отговаря едновременно на критериите и на МСФО 3 и се отнася за инвестиционни имоти
съгласно МСС 40, че следва да има поотделно приложение на двата стандарта независимо един
от друг.
Подобренията нямат значителен ефект върху Дружеството. Подобренията бяха одобрени за
използване в ЕС на 18 декември 2014 г.
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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 стандарти и изменения ще бъдат приети от Дружеството за първи път за
финансовата година, започваща на или след 1 януари 2016 г . (одобрена дата за прилагане
в ЕС – 1 февруари 2015 г.):
Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2010-2012 г.
Планове с дефинирани вноски: Вноски от наети лица - Изменение на МСС 19.
Приемането на подобренията от цикъл 2010-2012 г. изисква допълнителни
оповестявания в приложенията и няма ефект върху текущия или предходни периоди и не
се очаква да повлияе на бъдещи периоди.
Дружеството направи оценка на приемането на следните две изменения с одобрена дата за
прилагане в ЕС – 1 февруари 2016 г.:
Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2012-2014 г.
Оповестяване: изменение на МСС 1.
Тези изменения единствено разясняват съществуващите изисквания без да влияят върху
счетоводната политика и оповестяванията на Дружеството.
Редица нови счетоводни стандарти и тълкувания са публикувани, но не са задължителни
за отчетния период към 31 декември 2015 г. и не са приложени при изготвянето на този
финансов отчет. Оценката на Дружеството за ефекта на тези нови стандарти и тълкувания
е посочена по-долу.
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. Съвета 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.
В резултат от промените, Дружеството не очаква новата класификация, оценка и
правила за отписване да повлияят върху финансовите активи и пасиви. Въпреки че,
Дружеството трябва да оцени дълговите инструменти, класифицирани понастоящем като
финансови активи на разположение за продажба, изглежда, че те биха отговорили на
условията за класифициране по справедлива стойност в друг всеобхватен доход,
основавайки се на настоящия бизнес модел за тези активи. Следователно, няма да има
промяна в счетоводното отчитане на тези активи.
Също така, няма да има влияние върху счетоводното отчитане на финансовите
пасиви на Дружеството, тъй като новите изисквания се отнасят само за счетоводното
третиране на финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или
загубата, а Дружеството няма такива пасиви.
С новия стандарт отчитането на хеджирането се доближава повече до дейностите
по управление на риска на Дружеството, което позволява тези дейности да се отразяват
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по-добре във финансовите отчети. Новият стандарт въвежда разширени изисквания за
оповестяване и промени в представянето.
Новият метод на обезценка - методът на очаквана кредитна загуба, може да доведе
до по-ранното признаване на кредитните загуби. Дружеството все още не е оценило как
договорите му за хеджиране и провизии за обезценка ще бъдат засегнати от новите
правила.
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.
Очакваната дата на приемане от ЕС на МСФО 9 е преди ефективната дата, приета
от СМСС – 1 януари 2018 г.
МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“. 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. То ще следва да прилагат новите правила единствено за
договори, които не са приключени към датата на първоначалното прилагане.
Ръководството оценява влиянието на новите правила и идентифицира следните
области, които биха могли да бъдат засегнати:
удължени гаранции, които ще следва да бъдат отчитани като отделни задължения за
изпълнение, които ще отложат признаването на част от приходите;
продажби на консигнация, където признаването на приходите ще зависи от смяната на
контрол, а не от прехвърлянето на рисковете и ползите;
ИТ консултантски услуги, където новите насоки биха могли да доведат до установяването
на отделни задължения за изпълнение, които да повлияят върху момента за признаване на
приходите, и
Балансовото представяне на правото на връщане на стока, като сумите ще трябва
да бъдат разнетирани в бъдеще (отделно признаване на правото на връщане на стоката от
клиента и задължението за възстановяване на цената).
На този етап Дружеството не е в състояние да оцени въздействието на новите
правила. Дружеството ще направи по-подробна оценка на въздействието през следващите
дванадесет месеца.
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МСФО 15 е задължителен за финансовите години, започващи на или след 1
януари 2018 г. Очаквана дата на приемане от Дружеството: 1 януари 2018 г.
Няма други стандарти, които все още не са влезнали в сила, за които би се
очаквало да имат съществено влияние върху Дружеството.
Очакваната дата на приемане от ЕС на МСФО 15 е преди ефективната дата, приета
от СМСС – 1 януари 2018 г.
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.
4.10.

Отчитане на лизинговите договори

При лизингополучателя
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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.
4.12.

Финансови инструменти

Финансовите активи и пасиви се признават, когато Дружеството стане страна по
договорни споразумения, включващи финансови инструменти.
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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
Дружеството спадат към тази категория финансови инструменти. Дисконтиране не се
извършва, когато ефектът от него е незначителен.
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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
обратно възстановяване на стойността на материалните запаси се отчита като намаление
на разходите за материали за периода, в който възниква възстановяването.
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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
засегнали. Провизии за бъдещи загуби от дейността не се признават.
Сумата, която се признава като провизия, се изчислява на база най-надеждната оценка на
разходите, необходими за уреждане на сегашно задължение към края на отчетния период,
като се вземат в предвид рисковете и несигурността, свързани със сегашното задължение.
Когато съществуват редица подобни задължения, вероятната необходимост от изходящ
поток за погасяване на задължението се определя, като се отчете групата на задълженията
като цяло. Провизиите се дисконтират, когато ефектът от времевите разлики в стойността
на парите е значителен.
Провизиите се преразглеждат към края на всеки отчетен период и стойността им се
коригира, за да се отрази най-добрата приблизителна оценка.
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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 2015 г. ръководството определя полезния живот на активите, който
представлява очакваният срок на ползване на активите от Дружеството. Действителният
полезен живот може да се различава от направената оценка поради техническо и морално
изхабяване, предимно на софтуерни продукти и компютърно оборудване.
4.19.3. Материални запаси
Материалните запаси се оценяват по по-ниската стойност от цената на придобиване и
нетната реализуема стойност. При определяне на нетната реализуема стойност
ръководството взема предвид най-надеждната налична информация към датата на
приблизителната оценка.
4.19.4. Задължение за изплащане на дефинирани доходи
Ръководството оценява веднъж годишно с помощта на независим актюер задължението за
изплащане на дефинирани доходи. Действителната стойност на задължението може да се
различава от предварителната оценка поради нейната несигурност. Оценката на
задължението за изплащане на дефинирани доходи се базира на статистически
показатели за инфлация, разходи за здравно обслужване и смъртност. Друг фактор, който
оказва влияние, са предвидените от Дружеството бъдещи увеличения на заплатите.
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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 2015 година
Новопридобити активи, закупени
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2015 година
Амортизация и обезценка
Салдо на 1 януари 2015 година
Амортизация
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2015 година
Балансова стойност към
31 декември 2015 г., четвъртък

Придобити
софтуерни
лицензи

Търговски
марки

Общо

BGN'000

BGN'000

BGN'000

0
0
0
0

5
0
0
5

5
0
0
5

0
0
0
0

3
0
0
3

3
0
0
3

0

2

2
0

Придобити
софтуерни
лицензи
Отчетна 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

Търговски
марки

Общо

BGN'000

BGN'000

BGN'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

Дружеството няма съществени договорни задължения за придобиване на нематериални
активи към 31 декември 2015 г. или 2014 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 2015 година
Новопридобити активи
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2015 година
Амортизация и обезценка
Салдо на 1 януари 2015 година
Отписани активи
Амортизация
Салдо на 31 декември 2015 година
Балансова стойност към
31 декември 2015 г., четвъртък
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

Земя Сгради и Съоръжения,
констр.
машини и
оборудване

Транс- СтопанВ
портни
ски процес
средства инвенна
тар изграждане

Общо

BGN'000

BGN'000

BGN'000

BGN'000

BGN'000

BGN'000

BGN'000

589

20`569
0
0
20`569

2`318
44
(144)
2`218

522
0
0
522

1`116
6
(614)
508

147

25`261
50
(758)
24`553

1`149
(144)
115
1`120

330
0
52
382

778
(614)
85
249

0

0

9`595
0
847
10`442

0

11`852
(758)
1`099
12`193

589

10`127

1`098

140

259

147

12`360

Транс- СтопанВ
портни
ски процес
средства инвенна
тар изграждане

Общо

589

0

Земя Сгради и Съоръжения,
констр.
машини и
оборудване

147

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

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

147

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

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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Земя

Сгради

Общо

BGN'000

BGN'000

BGN'000

456

5`658

6`114

456

5`658

6`114

580

8`513

9`093

Обезпечения

Балансова стойност към
31 декември 2015 г., четвъртък
Балансова стойност към
31 декември 2014 г., сряда
Балансова стойност към
30 декември 2013 г., понеделник

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
"Пътища" АД
"Търговски дом" АД
"Пълдин Туринвест"АД
ЗПАД"България"
"Стария Плъовдив" АД

2015 участие
2014
%
BGN'000
BGN'000

2825
2
21608
24435

1.59
0.08
43.91

2825
2

участие
2013 участие
% BGN'000
%

1.59
0.08

2827

16000
9780
2825
2

6.24
20.66
1.59
0.08

28607

През IV то тримесечие на 2015 год. Дружеството придобива правото
на собственост върху 22995119 броя обикновенни налични поименни
акции с право на глас в ОС на акционерите с номинална стойност на всяка
една от по 1 лев от капитала на „Стария Пловдив” АД по чл.65 от ЗЗД
вместо плащане на задължения от Длъжници.
8. Лизинг
8.1. Финансов лизинг като лизингополучател
Дружеството е придобило по договори за финансов лизинг МПС.
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Задълженията за финансов лизинг са обезпечени от съответните активи, придобити при
условията на финансов лизинг.
Бъдещите минимални лизингови плащания в края на всеки от представените отчетни
периоди са представени, както следва:
Финансов лизинг

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

BGN'000

BGN'000

28
28

45
45

73
73

26
26

73
73

99
99

0

0
0

31 декември 2015 г., четвъртък
Лизингови плащания
Нетна настояща стойност
31 декември 2014 г., сряда
Лизингови плащания
Нетна настояща стойност
30 декември 2013 г., понеделник
Лизингови плащания

0
0

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
Неизползвани отпуски
Признати като:
Отсрочени данъчни активи

01.1.2015 г.

Признати в
другия
всеобхватен доход

Признати в
печалбата или
загубата

31.12.2015 г.

BGN'000
12

BGN'000

BGN'000
1

BGN'000
13

5
20

45
128

40
108
160

0

26

186

16

0

3
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31.12.2013 г.

Признати в
другия
всеобхватен доход

Признати в
печалбата или
загубата

31.12.2014 г.

BGN'000
10

BGN'000

BGN'000
2

BGN'000
12

7
38

40
108

33
70
113

0

47

160

11

0

5

16
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30.12.2012 г.

Признати в
другия
всеобхватен доход

Признати в
печалбата или
загубата

31.12.2013 г.

8

-

2

10

-

31

2
70

33
70

8

31

74

113

1

3

7

11

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

Материални запаси
Материали и консумативи
Стоки
Материални запаси

2015

2014

2013

BGN'000
100
64
164

BGN'000
112
57
169

BGN'000
110
56
166

Намаление на разходите в резултат на възстановяване на обезценки, които са били
признати в предходни периоди, не е настъпило през 2015 г. или 2014 г.
Материалните запаси към 31 декември 2015 г. не са предоставяни като обезпечение на
задължения.

11. Търговски и други вземания
Търговски вземания

2015

2014

2013

BGN'000

BGN'000

BGN'000

Търговски вземания, брутно

3

1348

980

Търговски вземания

3

1348

980
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Други вземания
Авансови плащания
Предплатени суми
Данъци за възстановяване
Други вземания
Други вземания

Данъчни вземания
ДДС за възстановяване
Корпоративен данък
Данъчни вземания

2015

2014

2013

BGN'000
7
304
0
10450
10761

BGN'000
7
350
0
44748
45105

BGN'000
23
375
13
29837
30248

0

0

2015

2014

2013

BG'000
0
0
0

BG'000
0
0
0

BG'000
13
0
13

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

2015

2014

2013

BGN'000

BGN'000

BGN'000

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

32
30
2

59
56
3

39
37
2

Парични средства

32

76
135

73
112

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

2015
BGN'000

2014
BGN'000

2013
BGN'000

11326
11326

11326
11326

11326
11326

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

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

Основни акционери

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

13.2.

2015

2014

2013

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 2014 година
(преизчислено)
Пренасяне преоценка в неразпределена
печалба
Салдо към 31 декември 2014 година
(преизчислено)
Салдо на 1 януари 2015 година
(преизчислено)
Пренасяне преоценка в неразпределена
печалба
Салдо към 31 декември 2015 година
(преизчислено)

Законови
резерви

Други
резерви

Преоценка
на земя и
сгради

BGN'000

BGN'000

BGN'000

BGN'000

1`133

ххх

949

2`082

(ххх)

(142)

(142)

1`133

0

807

1`940

1`133

0

807

1`940

(4)

(4)

803

1`936

1`133

0

Общо

26

СЛЪНЧЕВ ДЕН АД
Финансов отчет
31 декември 2015 г.

14. Възнаграждения на персонала
14.1.Разходи за персонала
Разходите за възнаграждения на персонала включват:
2015

2014

2013

BGN'000

BGN'000

BGN'000

(2`459)

(2`735)

(2`607)

(411)

(457)

(436)

(16)

(32)

(60)

(6)

(7)

(2)

(2`892)

(3`231)

(3`105)

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

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

2015

Задължения за заплати

123
851
108
77
1`159

2014

2013

126
365
92
57
640

BGN'000 BGN'000
71
46
60
48
225

BGN'000
Задължения за осигуровки

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

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

2015

2014

2013

BGN'000

BGN'000
(преизчислено)

BGN'000

56
14
2

48
13
2

31
9
1

16
(11)

2
(9)

15
(8)

77

56

48
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Текущата част от задълженията към персонала представляват задължения към настоящи и
бивши служители на Дружеството, които следва да бъдат уредени през 2016 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.
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

2015

2014

2013

BGN'000
28894
28894

BGN'000
28894
28894

BGN'000
37309
37309

2015

2014

2013

BGN'000

BGN'000

BGN'000

0

0

3231

16

19

16

19

3231

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.
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16. Търговски и други задължения
Търговски задължения

2015

2014

2013

BGN'000

BGN'000

BGN'000

421
652

143
784

72
902

1073

927

974

Текущи:
Задължения към доставчици
Получени аванси
Текущи търговски и други задължения

Данъчни задължения
ДДФЛ
Разчети с бюджета
ДДС
Данъчни задължения

Други задължения
Нетекущи:
Финансиране за нетекущи активи

Текущи:
Други текущи пасиви

2015

2014

2013

BGN'00
239
27
56
322

BGN'000
107
13

BGN'000
11
12

120

23

2015

2014

2013

BGN'000

BGN'000

BGN'000

387

426

465

387

426

465

1949
1949

15507
15507

15295
15295

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

2015

2014

2013

BGN'000
1219
3962

BGN'000
2115
6050

BGN'000
1608
7271

5181

8165

8879
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18. Други приходи
Другите приходи на Дружеството включват:
2015

2014

2013

BGN'000
151
38

BGN'000
16032
38

BGN'000
810
39

189

16070

849

Други приходи
Приходи от други продажби
Приходи от финансиране
Други приходи

19. Печалба / (Загуба) от продажба на нетекущи активи
2015

2014

2013

BGN'000
0

BGN'000
15`257

BGN'000
483

0

(2`198)

(501)

0

13`059

(18)

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

20. Разходи за материали
Разходите за материали включват:

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

2015

2014

2013

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

BGN'000
(420)
(2)
(231)
(411)
(631)
(213)
(1`908)

BGN'000
(450)
(1)
(81)
(350)
(618)
(216)
(1`716)
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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

2015

2014

2013

BGN'000
(5)
(47)
(42)
(66)
(55)
(67)
(485)
(236)
(1`003)

BGN'000
(5)
(42)
(52)
(191)
(33)
(88)
(602)
(249)
(1`262)

BGN'000
(5)
(45)
(49)
(248)
(36)
(108)
(562)
(202)
(1`255)

22. Други разходи
Другите разходи на Дружеството включват:
Други разходи
Командировки
Предст. разходи.свързани с дейността
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

2015

2014

2013

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

BGN'000
(1)
(40)
(83)
(12)
(19)
(3)
(2)
(5)
(22)
(29)
(13)
(229)

BGN'000
(1)
(71)
(47)
(12)
(10)
(3)
(1)
(7)
(22)
(13)
(187)

23. Финансови приходи и разходи
Финансовите разходи за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани,
както следва:
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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

2015

2014

2013

BGN'000
(4)
(424)

BGN'000
(1)
(644)

BGN'000

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

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

(695)
0

(1)
(208)
(954)

(3)
(414)
(10`842)

(3)
(105)
(803)

(695)

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

2015

2014

2013

BGN'000
254
0
0
203
0
457

BGN'000
581
0
1
0
14
596

BGN'000
274
0
2
0
0
276

24. Разходи за данъци върху дохода
Очакваните разходи за данъци, базирани на приложимата данъчна ставка за България в
размер на 10 % и действително признатите данъчни разходи в печалбата или загубата
могат да бъдат равнени, както следва:
Разходи за данъци
Печалба/загуба преди данъчно облагане
Данъчна ставка
Очакван разход за данък
Корекции за приходи, освободени от данъчно облагане:
Годишни данъчни амортизации
Данъчна стойност на отписани активи
П/ди с които са намалени счет. р/ди по повод на задължения за
неизплатени доходи и невнесени задълж. осигур. вноски
Други увеличения и намаления на счетоводния ФР
Приспадане на данъчна загуба

2015

2014

2013

BGN'000
(2`462)
0.10
0

BGN'000
2`946
0.10
295

BGN'000
84
0.10
8

1`220
1`099
0

6`326
1`125
2`074

2`633
1`245
1`379

13
108
0

10
70
3`047

9
0
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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

1`383
1`099
0

3`380
1`125
2`074

1`637
1`245
306

13
128
5
138

13
109
7
52

10
70
2
6

0

0

0

0
16
(13)
3

0
13
(8)
5

0
8
(1)
7

0

0

3

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:

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

25.2.

2015
(2459593)
11`326`926
(0,217)

2014
2013
2950826
90916
11`326`926 11`326`926
0,260
0,008

Дивиденти

За 2014 г. ръководството на Дружеството не е взело решение да предложи изплащане на
дивиденти.
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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
►Стария Пловдив АД
►Херос Марица АД
Покупки на стоки и услуги
►ЦУМ
►Херос Марица АД
►Стария Пловдив АД

2015

2014

2013

BGN'000

BGN'000

BGN'000

0
0
0

0
0
0

117
201
318

49
13
22

54
13
26

73

84

93

99

26

27. Разчети със свързани лица в края на годината

2015

2014

2013

BGN'000

BGN'000

BGN'000

- "Херос Марица" АД

140

151

0

-"Булинвест Ком" АД

7595

7595

7595

19850

7385

310

1

7735

1
27907

14981

BGN'000

BGN'000

BGN'000

78
76
17
171

7

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

-"Стария Пловдив" АД
-"ЦУМ"АД
-"Търговски дом" АД
Общо текущи вземания от свързани лица

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

7
14

0
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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.
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 2015 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,
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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.
Нетният дълг включва сумата на всички задължения/заемите/заемите, търговските и
други задължения, намалена с балансовата стойност на парите и паричните еквиваленти.
Политика и процедури за управление на капитала
2015
BGN'000

2014
BGN'000

2013
BGN'000

Собствен капитал
- Пари и парични еквиваленти
Капитал

13`906
32
13`938

16`382
135
16`517

11`434
112
11`546

Собствен капитал

13`906

16`382

11`434

36

{

-.',

ljl11

-i.{

i:iiLl

}-

j; ,'ii',X l

;,. :

:ri

t.t.] {:1.* :

11i'1:

,-o,i;tr.";:,:trit}J.t

,!,.,',

:i; ; ':

i

,

+Atar

28'939

28'967

37'309

O6nro Sunarrcrapane

42'84s

45'349

48'743

0.364

0.237

C.ro:rnorueru{e rra Karrvtra a KbM 06rr{0ro Sranarrcupaue

0.325

31. C'ndrz.rnfl caeA\ Kparr rra orlrerHr4r.fl fiepr{oA

He ca Bb3Hr{Krralr{ Kopr{r[par]Jr4 c'b6Lr'rrrfl. Lrtrr 3uayrrrelHtr
Aar;;rra ua SmwaucoBrz.f, orqer rr Aarara rra o4oSperrzero My 3a

H

parrJrl c'r'6vTnfl. Me}KAy

32. Oao6peur4e Ha $rarraucowrfl orrrer
oAo6peH rr rrprzer

or Cr,Bera

Ha Ar{peKropkrre Ha 15.03 201,6

r.

flpe4crau{Tea rro q^.234 or T3:

/Mnmo

^leffiaunSoplraqlrx)

e

