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AOKIAA HA HE3ABVTCITMVA

OAT4TOP

Ao
AKIII,IOHEPHTE
HA CJIbHqEB AEH AA
TPAA BAPHA

{ox"na4 orHocHo oAr4Ta ua QnHaHcoavrfl orr{er
Muenr,re

Hue use'r,prruxMe oAur Ha QaHaHconufl orqer sa C,rlbHgEB AEH AA [,,Apfxecrnoro"),
c'bA'bp)Kaui or.rera sa QunaucoBoro cbcroflHxe Kbr'{ 31 AeKeMBpz 201,6 r. pr orqera 3a
ne.rar6ara unu zary6ara u Apytng eceo6xeareH AoxoA, orqera 3a rrpoMeHr4re e co6crBeHu-fl
KaIIHTaI I't OTqeTa 3a ilapHrlHHTe IIOTOIIH 3a fOAZHaTa, 3aBT'pIIIBa[-la Ha Ta3V AaTa, KaKTO 14
noflcHl,rre"rrHHTe npilnox{eHHq K'bM QuHaHconar orqer, c'bA'bp)r(au-tru v o6o6qeHo onoBecrfBaHe
Ha c'bil{ecTBeHHTe cqeToBoAHu IIoJ'tLITHKH.

flo Ha[Ie MHeHHe, IIpHJ'roxeHHnr QuuaHcon orr{er npeACTaBr AocroBepHo, BrbB BclrqKu
c'buIecrBeHu acneKTH QrzHaHcoeoro cibcroflHue sa C"rlbHqEB AEH A[ xtu 31 4exelrepu 2076 r.

I{ HeroBHTe QIaHaucoBH pe3yJ'rraru or 4efruocrra H napuqHr.rre My noroldu 3a roAlrHara,
saBbptirBaula Ha ra3LI Aara, B c'borBercrBae c Mex4yHapoAHHTe craHAaprra sa QraHaHCoBo
orquTaHe [MC@O), ilpueru or Enponefrcxux crros [EC).
Basa sa l,r3pa3flBaHe Ha MHeHVe

HaIrILr-fl oAr.rr B c'borBercrBIae c Mex4yHapoAHHTe oAuTopcKr,r craHAaprrz
Hartrure
orfoBopHocrr4
c'brJr?CHo re3Lr craHAaprlt ca orrHCaHH Aon'b.rrHr4TeJrHo B pa3Aena
[MOC],
or Ha[ILr-a AoKJTIaA ,,Orroaopuocrn Ha oAHTopa 3a oAlrra Ha QznaucoBr,rs orqer". Hue clre

Hne n:erptirnxMe

He3aBI4cHMI,I

or {ppxecrBoro B cr,orBercrBze c Erusuug

KoAeKC

na

npoSecnoHa"rrHHTe

cqeroBoAureJrv Ha Crsera 3a MelKAyHapoAHu craHAaprn rro ernKa 3a cqeroBoAvffeltv [Ko4exca
ua CMCECJ, 3aeAHo c eraqHr4Te a3HCKBaHVfl Ha 3axosa 3a He3aBr4cuwvta QuuaHcoB oALrr
[3HOO], [pI4JIIo]KI4MI4 no orHoileHue Ha HauJ:an oAHT Ha QuHauconufl orqer n Frrrapna, Karo
HI4e H3[bJ'lHHXMe H Ha[IHT'e ApyrH eTHqHH OT|OBOpHOCTH B C'bOTB€TCTBIZe C H3HCKBaHv{flTa Ha
3HO0 n Ko4exca Ha CMCEC. HHe c'iraraMe, qe oAuropcKr4Te AoKa3are;rcrBa, rro,lyqeHlr or Hac, ca
AocralbLrHfi 14yMecrHr4,3a Aa ocurypnr 6aza 3a Harrrero MHeHVe.

K"rrroqosn oAI{Top cKH BT,lrpo cu
K'rroqoeH oAHTopCKH BT'[poCH Ca Te3Il B'blIpoCLt, KoHTo c-bt.IlacHo
HarrraTa npoQecuoHalua
npelleHKa ca 6unu c uafi-rolgMa 3Harlr,rMocr npr,t onura Ha
QaHaHcoBuq orqeT 3a re6yrqz_fl
nepHoA' Tesn stnpocH ca pa3f,rte/.aHV Karo rlacr or Harrru.fl
oAr4T Ha QzHaHconur orqer Karo
\tltro 14 QoprurHpaHero Ha Ha[Iero MHeHHe orHocHo Hefo, Karo Hrze He npeAocraBflMe orAe,rrHo
MHeHHe OTHOCHO Te3H
5.r,IIpocH.

I,lsuepeaue u npaluJteH nepuod Ho npusHaeaHe Ha npuxodu

Karc mosu Ktnqoe odumop,i:iu

;i;;i;oi 6uii;-'

adpecupau npu npoeedeHun om uac odum

[Io epeile Ha Hewujt odum nui irl;Hu*.e
aderceamuocmma

u

noc"ledoeamerlHocmmo

Ha
npodam6u no J4Hozo ua 6poil cdetrcu, quemo ycmaHoeeHama
cqemoeodua noJrumuKa eba
npusHasIHe usucKea npeqeHKa om epusKa c npu3HaeoHemo Ho
dpysrecmeomo omHocHo npaeurtHomo npodatc6u Ha cmoKu u ycrryeu.npuxodu om
llpoeepuxne

u3"^4epsaHe u onpedenaHemo Ha -^4o-^,reHmu Ha
npexehpnflHemo Ho pucKoeeme u useodume om
npodadeuume cmoKu u ycr,ryau.

)npedenaue mo3u eunpoc Kemo

KJtroLtoa

nopadu cur4ecmeeHocmmo Jqy sa deiluocmma
ua dpyltecmeomo.

useadrcoeo cbr4ecmeeHu doeoeopu

u

qdexeamuocmma Ha HanpaeeHume npeqeHKu
om p.,xoeodcmsomo omHocHo u3JqepsaHemo u

npleuflHua nepuod He omuumaHe

npuxodume.

He

TecmeqxJae

efiexmueuocmma

u

useadxoeo
nocJredoeamenuomo

npunaeaHe ua ezee)euume om dpyttecmeomo

KoHmporrHu npo4edypu

no npo7eca

Ha

npodatrc1ume.

Bos ocHoaa Ha Hlaume npotgedypu, I
HA CTrUleCmeeHOCm, HUe He

i

Om\umeHe H0

i

KOHmeKCmA

yCmOHOeuXJvte HenpAeUltHO
yp144o1Quyte_om

np-od-atr6u.

Apyra nH0opMa\vfl, pa3lrrrrHa or OnHaHcoBr'fl orqer r{ oArrropcxr.rfl
Blbpxy Hero

i

AoKJraA

Pr'xoeo4creoro Hoclj orroBopHocr' 3a Apyrara raHQopiuaqux.
lpyrara unQopu ar\urr ce c.bcro'
AoKJ'IaA sa 4etiHocTra H AeKnapaItrI4fl 3a KoprroparatsHo yrlpaB.rreHLre, I,rsrorBeHr,I
or
p:L'KoBOACTBoro c'br.rlacHo fraea ceAMa or 3anosa
3a cqeroBoACTBoro, Ho He BKJrIor{Ba
Qzuaucoeu-fi orqer u Hautvfl oAHTopcKu AoK.rraA, B:bpxy Hero, Korro no,lyr{r4xMe
npeArz Aarara

or

Ha HaluH_rr OAHTOpCKH AOKj'raA.

Haurero MHeHHe orHocHo QuHaHconzfl orqeT ue o6xeau_1a
ApyfaTa zuQopruraqrz fl u Hvte He
I'{3pa3flBaMe KaKBaro 14 Aa e
Qopua Ha 3aK,IIrcqeHIze 3a carypHocr orHocHo He-s, ocBeH a6o He e

H3PI4qHO NOCOqEHO B AOKNAAA HV

14

AO CTENEHTA, AO KOflTO C NOCOqCHO.

Btn nptsxa c Ha[IHfl

oAHT Ha QuHanconvtfl orr]er, Hailrara orroBopHocr ce c.bcror.r B ToBa
Aa
trporlereM Apyrara r'rnQopr'aaqzs u tto ro3n HaqHH
Aa nper{eHr.rM Aalrvra3u Apyra vHQopuaqza e
B c'bulecrBeHo Hec'borBercrBue c
Quuauconzr orqer vIu4 c HaIrHTe no3HaHufl, npu4o6nrn no
BpeMe Ha o[I1'Ta, vJ7r4 rlo Apyf HaqHH H3f/rexAa
Aa c'bA:bpxa cr,rqecrBeHo HerrpaBH,rrHo
AOKiTaABaHe.

B

cnyvarl'le ua 6agara na pa6orara, Ko.rrro cMe r43B'bprxr4Jrr4,HleAocrrrrHeM
Ao 3a6rroqeHlze, qe

e Hanl4l{e c'bu{ecrBeHoHenpanzlHo AoK,[aABaHe B Ta3H
trpyra rEHQoprrraqu-s,
Aa AoKnaABanae

rosn Qaxr.

or

Hac ce r43HcKBa

Hspranre Kar{Bo Aa AoKnaABaMe B ToBa orHo[reHHe.

orronopHocrrr Ha pr,KoBoAcrBoro *t rvr\ara, HaroBapeHr.r c o6qo y[pa6neHue
3a

QuuanconHlr orqer
Pr'xoeo4creol'o HocH orroBopHocr 3a I,i3rorBflHero H
Aoc'roBepHoro npeACTaB.rrHe Ha ro3,
Quuaucoe oreel' B c'lorBerclBHe c MCoo, npuJ,roxr.rMrr e EC H 3a raKaBa cr{creMa 3a B.brperxeH

KoHTpon, KaKBaro p'E,KoBoACTBoro onpeAenfl Karo ueo6xo4urtra 3a ocHryp.rrBaHe
H3rorB.rrHero Ha
$HHancostz orqeru, KoHTo He cbA'bpl*ar ct,r{ecrBeHr4 HenpaBurrHvr orr{r4TaHr,Ir{, He3aBVCr4Mo
AaIU A'bnlKau]r4 ce Ha rz3MaMa HnH fpeuKa.

flpn usrortsrHe Ha QanaHcosufl orqer p'L,KoBoACTBoro HocH orroBopHocr 3a orleHflBaHe

cnoco6Hocrra Ha !pyaiecrBoro Aa npoAbnil(ra 4a
SyrlxqvoHlpa xaro 4eiicrBarr-(o ilpeAn pvrrrue,
oIIoBec'I'flBai;itrt'r, moraro roBa e rrpI4/rox{pt Mo, B'brrpocH, cts:bp3aHv c rrpeArroJro]r{eHaero
3a

4eticreaulo npeAnpi{nrl4e H

I43no.rr3

saiarcu cqeroBoAHara 6asa Ha ocHoBara

Ha

npeAtronoxeH14ero sa 4eficrnaqo ilpeAnpr4flTr4e, ocBeH axo p:bKoBoAcrBoro
He B.b3HaMepflBa Aa

nl4KBHAHpa

{pyir<ecrnoro

L1J7t4

Aa npeyc'raHonu 4efiuocrra My,

r4Jrr4

IIPAKTHKA H'IMA APYfA A,IITEPHATHBA, OCBEH
AA NOCT'bNH I]O TO3I{ HAqI4H.

aKo pr,KoBoAcrBoro

Ha

llutla'.a' HaroBapeHH c o6u1o y[paBneHr4e, Hocrr orroBopHocr 3a oc.brqecrBflBaHero
Ha HaA3op
{ppxecreoro.

HaA ttpoqeca no QuHaucoBo orquTaHe Ha

orronopHocrr.r Ha oArrropa 3a oAr.rra ua ennancoBr{fl orrrer
Hauure IIer'IH ca Aa ilonyqHM pa3yMHa creleH Ha curypHocr orHocHo roBa
Aa.rrLr Qnuauconnxr
o't'qer Karo qfJlo He CbA'bp)I{a c'bulecrBeHr..t HenpaBuJrHH OTqr.{TaHHf He3antucvrMo
,
Aarv
A'bnll{aull4 ce Ha HsMaMa vltr4 fpeluKa, v Aa v3tra/.eM OAHTOpCKH AOK.rraA, nofiro
Aa BK,rrtoqBa
Ha[Iero oAHTopcKo MHeHHe. Pasynauara cre[eH Ha cl{rypHocr e BLrcoKa crer]eH Ha
cgfypHocr, Ho
He e i'apaHl-trHf, qe oAr4't, r43B'bp[IeH B C'bOTBercrBr4e c'bc 3amoga 3a He3aBltcr.rt,rnn
QnHaHcoe
o4ur i Moc, saual, ule pa3KphBa c'brqecrBeHo HenpaBHJrHo orqr.rraHe, Koraro
TaKoBa
c'bll{ec-rByBa. Henpaen,rHI'l orrlHTaHH-fl Mofar
Aa Bib3HHKHar B pe3y.rlTar Ha v3MaMaurufpeur6a
fi ce cqHTar 3a cbil{ecrBeHl4, aKo 6u naouo pa3yMHo Aa ce oqaKBa, qe re, caMoclo nrerHo
r4rIvI
Karo c:bBKyllHocr, 6nxa rror,ru Aa oKall(ar BJrr4nHt4e B:bpxy LrKoHoMHqecKVTe perxeHgfl
Ha
lorpe6nrelHTe, 83eMaHH B'b3 0cHoBa Ha ro3u QzHaHcon orqer.

Karo qacr or oAura B cr,orBerc'iBl{e c MOC, nze

H3rroJr3BaMe npoQeczoHaJrHa rrperleH6a
sa[a3BaMe npoQeczouaJleH cKe[Tr4Ifr43bw rro BpeMe Ha qe,rrhr o4nr. Hue cr,rqo ra6a:

H

*** vneHTuQzquparure H oIIeHflBaMe pHCKoBere or c'bil{ecrBeHu HenpaBn"rrHvr
orliytraHvLfl BtbB
QuHaHconzfl orrler, He3aBI4cHM o nalru AbJtlr{au\r4 ce Ha v 3MaM a r4ltkr rperxKa, paspa6ornalle u
I43iI1bJ'lHfBaMe oAuTopCKI'I IIpol]eAypH B oTfoBop Ha Te3u pHCKoBe v loryqaBaMe oALrTopcKH
AoKa3areJICTBa, KolITo Aa ca AocralbqHr,r r4 yMecrHu, sa Aa ocurypflr 6aza 3a Haurero
MHeHHe. Pzcrcr.T Aa He 6t4e pasnpuTo cr'rqecrBeHo HerrpaBuJrHo orr{nraHe, Koero e
pe3ynrar or H3MaMa, e IO-BHCOK, OTKO.TTKOTO pHCKa OT C'br"qecrBeHo HenpaBr,LrrHo orqr4TaHe,
Koero e pe3yJ'ITar or rpelxlta, rlti xaro H3MaMara Molxe Aa BKJ'rroqBa rafiuo c[opa3yMflBaHe,
Qa,rruuQaql4paHe, rlpeAHaMepeHu npo[ycKp:, v3trBJreHzfl 3a B.bBe]r{AaHe Ha oAHTopa B
sa6,ryx4enHe, I{aKTo ra npene6petBaHe unu zao6ut<a,rrflHe Ha B'brperxHHf KoHTpor.
nonyr{aBalre pa:6apaHe 3a B'brpeuHuf KoHTpo,{, HMarq orHo[IeHr.re K.L,M oAr{Ta, 3a
Aa
PASPA6OTUI'A OALITOPCKH |IPOqCAYPH, KOHTO AA CA [OAXOAflIqI4 NPH KOHKPCTHVTC

o6crosre,rcrBa, Ho He c l{en u3pa3rBaHe Ha MHeHVe orHocHo eQexrnnuocrra Ha BbrpelrHqfl
Ko Hrpo"r Ha Ipyxecreolo.
*"*- oIIeHflBaMe yMecTHocTTa Ha H3IOJI3BaHHTe
Cr{eTOBOAHLI n\rrkrTwKvt 14 pa3yMHOCTTa Ha
cqeroBoAHHre npu6lusI4TerHV or{eHKH H cBrbp3aHaTe c rflx orloBecrflBaHlzfl, HarrpaBeHH or
pbr(oBoACTBOTO.

-

AOCTI4taMe AO 3aK"rlroeeHI,le orHocHo yMecrHocTTa Ha v3[o,rr3BaHe or cTpaHa Ha
p'bl{oBollcrBoro Ha cqeroBoAHara 6asa Ha ocHoBara Ha lpeAnoJroxeHprero sa
4eftcrnaqo
rlpeAnpHflT],/.e u, Ha 6a:ara Ha ro,[yr{eHHTe oAHTopcKu AoKa3arencrBa, orHocHo roBa
A,a.{u e
Hanul(e C'bl{eCTBeHa HeCHrypHoCT, of'Hacfil{a Ce no ct'lurufl Hlr4 yCrrOBVtr, tronro 6nxa
MolrTu Aa flopoAtlT sHaqHTe.&HI,l C'E,MHeHHfl OTHOCHo Cnoco6socTTa Ha flpyxecrnoTo
Aa
npoA'bnil(H 4a QyHrcrli,roHl4pa xaro 4efi:crBarqo npeA[rpvtrrvre. Axo Hue Aocrr4rHeM Ao
3aKJItOqeHhe, qe e Hanl,ll]e c'bil{ecrBeHa HecafypHocr, or Hac ce H3Vtc]KBa
Aa npr,rBreqeM
BHnMaHHe B OAHTOpCI{Hfi. CLl AOKJIaA K'bM CBbp3aHHTe c ra3}.r Hecr4fypHocr onoBecrflBaHHfl
er,n QnuaHcolr4tr orrier HJrv B cnyuafi qe re3lr orloBecr-nBaHvtr ca HeaAeKBarHV, AA

uo4laQurliaparr.re MHeHHeTO Cr4. Haunre 3aK.rrrcqeHLr-f Ce OCHOBaBaT Ha OAHTOpCKUTe
Aolta3a'r'encrBa, nonyqeHz Ao Aarara Ha oAHTopcKHtr HV AoKJ'raA. Et4eulu cr,6uruq wnu
ycnoBVrI o6a'le Mofar Aa craHar rtpHqHHa {pyxecrnoro Aa npeycraHoBH
$yHmrlrzonupaHero
cH Karo 4efr crnaulo npeArrpr.tfl Tn e.

-

oIJeHflBaMe

IlflnocrHoro [peACTaBrrHe, crpyKTypa H c'bA:bpxaHae Ha QzHaHconus orqer,

BKJIIOTIHTeJIH0 orloBecTflBaH4flTa,
oCHoBorloJTaraxIHTe

v

Aa

rLI QuuaHconurr oTqeT

3a Hero cAe,rIKH t't ct'6nrus nO Haqr.rH, mOfiro ilOCTHfa

rrpeAcTaBf

AoCTOBepHO

frpeACTaBffHe.

Hze xoruyHnl{HpaMe c nHl-lara, HaronapeHrz c o6qo ynpaBJreHhe, HapeA c ocraHa,rr7Te B'brrpocr4,
14 BpeMe Ha H3['brHeHlle Ha o1r4Ta H cr,rqecrBeHzTe KoHcr ara\Hm or oAI4Ta,
BK/ITOqHTeJTHO C'bUJeCTBeHH HeAOCTaT'bI-lvI B'bB B'bTpeuHHfl KOHTpOJT, KOI{TO U4eHrr.r$raqr4paMe
IInaHHpaHLIs o6xear

no BpeMe Ha H3B'bptIBaHHf oT HaC OAHT,

Hze npe4ocraBflMe c'buro raKa Ha r'IHI{ara, HaroBapeHr4
c o6qo y[paBJreHI4 e, v3rrBrreHvre, qe cMe
I43['bIIHHIIT4 npuJtolKlHM:/.Te erHqHU H3VrCRBaHr4fi
B:bB Bp.b3Ka C He3aBHCHMOCTTa U qe qe
KOMyHHKI4paMe c r-fx BCHTIKI'l B3anMoorHolreHrrfl
t4 Apyrr4 BT,rrpocu, KOHTO 6uxaytorlupaSyMHo
4a 6r'4ar pa3rnex{AaHlz Karo HMauIu orHo[reH'e KT,M He3aBl4c'Mocrra Hyr, a Koraro
rrpHJ'rolKr,rMo, H cBTlp3aHHTe

C

TOBa npeAna3HH MepKH,

e

cpe4 nr'npoc,Te, KoMyHHKhpaHH c JrHI{ara, HaroBapeHr{ c
o6qo ynpaBneHr4e, Hr,te o[peAeJrflMe
Te3H B:brlpocH, Kouro ca 6unu c safr-ro,rsMa 3HaquMocr
npr4 o1t'ra ua QunaHcoBkrfl orqer 3a
Tel(yl{Hfl nepuoA H I{oHTo cneAoBare,{Ho ca KrIoqoBH oAr.{Topcr{H
B:brlpocu, Hue onvcBaMe re3H
BlbllpocH B Ha[JI4fl OAHTOpCI{H [JOKraA, ocBeH B C,rryqar4Te,
B KOT4TO 3aKoH I4JIr4 HOpMar]rBHa
ype46a Bb3[pefi'tlrcrea ny6lnqHoro oroBecr-rrBaHe
Ha aHQopruraqr.r n ga ro3r4 BT,rrpoc

HJrH
Koraro, B H3KJ'IroqI4Te.rtHo peAnl4 crysar4, HV e peur{M, qe
AaAeH B.bnpoc He c"[eABa pa 6t ge
ITOMYHHI{],IPAH B HAI]IH'I
AOKNAA, r:oil KATO 6I'I MOrJIO PA3YMHO AA CC OqAKBA, qC
He6'raronpn flTHure nocreACTBlz-tl or roBa
4etZcreze 6uxa ua4nn ruvtliytnoJr3v re or r,rreAHa roq1a
Ha o6ulecrneHr,r fl HHTepec or ra3H KoMyHHKaqr4fl.

{orcra4 BbB Bpb3Ka c Apyrlr 3aKoHoBrd u pery.[aropHr,r nsptcKBaHuq
fionznuumeJtHu ebnpoclr' Koumo nocmaeflm sa doKnadeaue saxoutm 3a
cqemoeodcmeomo
u Saxoutm sa ny6ttuuuomo npedLtezaHe Ha r4eHHu
KHu)rca
B 4onr'riueHHe Ha HaIILIT€ orfoBopHocrv

u

MoC, onucaHr4 no-rope B
orr{er
r,r oAr4Topcx Hfl AoKrraA Bbpxy
QzHaucoBr4fl
sa 4eilHocrra v AeI{J'Iap a\HflTa3a KopnoparnBHo y[paB,rreHr,Ie,

pa3Aena ,'Apyra raHQoplraqr'rfl, pasnHrlHa

AoKJraABaHe c.br,rracHo

or

uero" no orHoileHI4e Ha noKr'laAa
HHe H3rl'brTHHXMe I4 npol{eAypHre,
4o6aneuu K'bM l43vtcKBaHure

lo MOC, c.brJracHo yxasaHgqra
Ha npo$eczoua'rlHara opraHH3atll4-s Ha Au nroMr.rpaHI4Te eKCnepr-cqeroBoAvreJru
u
petHCl'pHpaHH're oAI4 TopH n 6l,rrapzR
- Vlucrury.= Ha Ar4n"rroMapaHure eKcrreprcqeToBoAHrenu (v\IEC), v3AaAeHu na 29.r1.2016 r.f yrwpgeHu

or seliuu.s VnpaeureleH cbBer
ua 29'11'2016 r' Tesz [poqeAyp, KacaflT npoBep*H sa Ha,rr'r{r4ero,
KaKTo r,r npoBepr{r4 Ha
Qoplrara H c='A't'pxaH,ero Ha rasl'I Apyfa auQoprurarlzfl c rle.[
Aa Hu noArroMorHar Ba,B
Qopr'lnpaHe Ha craHoBr.rxla orHocHo roBa Aalru Apyrara uHQopruraqz;r B6"rrrcqBa
onoBecr'tlBaHrrtrrav AoIt'rlaABaHr4flTa, npeABHAeHz e f,qaea
ceAMa or 3axosa 3a cqeroBoACTBoro
u n 3axoua ea ny6ruvHoro npeAnafaHe Ha r{eHHH KHr.r}Ka,
[vl. 100H, an. 10 or 3llllt{K er,e
Bp'b3r{a c ql. 100u, a"ry. B, r. 3 u 4 or 3nnllK), np,,rrox,MH
n Bt.rrrapzR.
cmauoeuttqe BbB epb3Ka c q/1, 37, an. 6 om 3arcoua 3a
cLtemoeodcmeomo
Ha 6asara Ha H3B'L,prrJeHHTe nporleAyp,, Hauero craHoBr,rule
e, ye:

aJ

l4HQopnaaqr'rflTa, BK.{roLIeHa B Aol{,rraAa :a
4efiHocrra ea QzuaHcoBara roAHHa, 3a Koqro e
rO'rB eH Q U nau co e iz-rrr o'f q er, c:borB ercrBa Ha
$zuaH coB.l,rl OTqer.

H3

6)

{orc,'ra4'br 3a 4efiHocrra e H3forBeH B c'borBercrBae c vzactBaHttrra Ha fraea ceAMa or
3axoHa 3a cqeroBoAcTBoro 14 Ha qJ'I. 100[H), an. 7 or 3axosa za ny6nuuttoro npeA,rraraHe Ha
qeHHH KHHII{a.

eJ B 4ex,rapar\r4nra 3a KopIIoparHBHo y[paB/reHr4e sa SuHaHCoBara foAaHa, 3a KoflTo e
u3rorBeH SlzHancoeurr orqer, e [peACTaBeHa H3HcnBaHara c'br.rracHo frasa ceAMa or
3axona 3a cr{eroBoACTBoro rz .uI. 100 [n), a,rr. B or 3axona sa ny6nuqHoro npeAJraraHe Ha
IIeHHH KHHIr{a anQopruraqun.

)
Cmauoeur4e ebl epbsKa c un. 100(u), a"q. L0 ebe epb3Ka c qa. 100 H, etr. B, m. 3 u 4 om 3arcoua ea
ny6nuuuomo npedttaeaHe Ha LleHHu KHuJ{a
Ha 6asa Ha H3B'bplileHnre npolleAyprz H Ha nplrAo6nroro [o3HaBaHe upas6upaae ua 4eftuocrra

Ha npeAnpHJlTVeT'o H cpeAaTa, B KoflTo ro pa6orn, rlo Harxe MHeHue, OrrHCaHr4eTo Ha OCHOBHHTe
xapaKTepHCTvI KIZ Ha CUCTeMHTe 3a B'bTperUeH KOHTpOJM ynpaBJreHl4e Ha pHCKa Ha

[peAnpnsrl]ero B:bB Bp'b3Ka c flpoqeca Ha QuuaHcoBo orquraHe, Koero e qacr or Aox.rraAa 3a
4eiluoclra (xaro eleveHT or c'bA'E,p)fiaHHero Ha AeK/raparIHflTa 3a KoprroparHBHo ynpaBneHrae)
rz IlHQoprurau,Hrra tto q"r. 10, naparpaQ 1,6yrceu "B", "r", "e", "=" u"u" or {upexruea 2004/25/EO
Ha EeponetZct{Hr napnaMeHT n Ha Cbeera or 21, anpun 2004 rogurta orHocHo npeAJroxeH:aflTa 3a
llOf"rl:t'IIaHe, He CbA'bpll{aT CnyqaH Ha C'bUIeCTBeHO HenpaBI,liIIHO AOK,IIaABaHe.

lontnuumeflHo doKJtadeaHe omHocHo oduma Ha fiuHqHcoeun omqem e6e ep63Ka c
utt. 100(n), afl. 4, m. 3 om Saxoua 3a nydnuqHomo npednqeqHe Ha qeHHu KHuJrca
Hsaeneuue ebe epasKa c u"t. 100(n), an. 4, m. 3, 6, ,,6" om Sarcoua sa ny6"ruunomo npedaaeaHe Ha
ueHHu KHUJ{A

I4uQopr,aaqnf oTHocHo cAenKl{Te C'bc CB'bp3dHV nr4\a e o[oBeCTeHa n llpnloxeHHe 26u27 rcT'r"I
QIzHaHconufl orrrer. Ha 6a:a Ha n3B'bprrreHuTe or Hac oAHTopcKH flporleAypn B'bpxy cAeJrKr4Te

c'bc cB'bp3aHH JTHIIa KaTO rracr oT Haunfl OAHT Ha $aHaucoeuf oTqeT KaTo I{.rrJro, He ca HLr
craHanH HsBecrHH Qarcrlr, o6crosrercrBa vlru Apyra aHQoprurar-1zn, ua 6aza Ha Kor4To Aa
Ha[paBHM 3aKJIrOqeHI,Ie, qe CAer'rKHTe C'bC CB'bp3aHH "rrHua He Ca OnOBeCTeHV B npH"rroxeHr4fl
QuuaHcon orqer 3a roAuHa'ra,3aBT,prxBaula Ha 314erceunpv2016 r., B:bB BCLrqKr4 cr,rqecrBeHn
ac[eKTH, B cborBercrBue c H3r.rcKBaHH-rrra Ha MCC 24,,OnosecrseaHe Ha cB'bp3aHH ruqa".
Pesy,rrarure or HauHTe oAuropcxr{ npoqeAyprr BT,pxy c1ertrlTe cr'c cBT,p3aHr4 lrv\a ca
pa3fneAaHr4 or Hac B KoHTeKcra ua QopuHpaHero Ha Ha[rero MHeHZe orHocHo QuHaHconnx
orrreT I{aTo qflno, a He c rlen H3pa3.flBaHe Ha oTAe,rrHo MHeHr4e B:bpxy cAe"rIKHTe c'bc cBbp3aHH
JIIlT\a.

l4sne'teuue ebe BpbsKa c uLt. 100(n), an. 4, m. 3, 6. ,,e" om 3arcoua sa ny6ttuuuomo npedttaeaHe Ha
\eHHU KHUStdl

Hauure orroBopHocrr..r 3a oAH'r- Ha QnuaHcoBus orqer Karo q-rri'ro, otrncaHu B pa3Ae/ra Ha Ha[IHr
AoKnaA ,,Orronopuocrlz Ha oAuropa sa oA,HTa Ha Qr.ruancoBnr orqer", nKlrcvnar or{eHflBaHe

Aalrr4 +r4HaHCoBI4flT orqer npeAcTaB-fl c'brqecrBeHr.rre cAe,rrKH u cb6vrvrfl rro HaqI,IH, KofiTo
rlocrHra AocroBepHo npeACTaBrHe. Ha 6aea Ha H3B'bprxeHr4Te or Hac oAuTopcxr,r [por{eAypt4
B'bpxy c:bu{ecrBeHHTe cnerrn, ocHoBorro"[ararqu 3a Qunaucoeufl orqer 3a foA14Hara,
3aB:bplilBaula sa 31 AeKeMBpI4 2016 r., He ca Hu craHarv n3BecrHH Qaxru, o6crosre,tcrBa;/^rv
Apyfa nHSopr'raqaq, ua 6asa Ha Kouro Aa HarlpaBtrM 3aKJrroqeHr.re, qe ca Ha,lnqe cr].'.9iav Ha
c'bqecrBeHo HeAoCTOBepHO [peACTaBsHe H OnOBeCTqBaHe B C'bOTBerCTBr4e C rrpr4JIO]KHMUTe
r43l4cKBaHHt1 ua MCOOI [pl4ern or Eeponeficxufl c'bro3. Peeylrarure or HauHTe oAuropc6u
npol{eAypu B'bpxy c'blr{ecrBeHlzre 3a QzHaHconzfl orqer cAe,rrKH u cs6urun Ha lppxecrBoro ca
pa3lJ'IeAaHH or Hac B KoHTeKCTa na Qoprr.rHpaHero Ha Haruero MHeHHe orHocHo
QuuaHconua
OTrleT KaTO IIRIO, a He

C

IIeJ'I H3pa3f BaHe Ha OTACJIHO MHeHHe B'bpxy T03LI CbIqeCTBeHU CAg.IIKI4.

Crossxa 14eaHosa
IE C / P er ucrp HpaH oAHrop

Br,rtapuR, CoQun
Kn. Bopono 235,sx. A, er.4, an. 16

23 wapr 2017

CAbHqEB AEH AA
OTqET 3A IIEIIAAEATA LLAV.3AryEATA I4 APYfIZ.fl BCEOEXBATEH AOXOA
3A f OAI4HATA, IIPI4KA}Or{BAIIIA HA
31. 4er<eurplz. 2016 t
B:srpemerr rr Mex(AyHapoAeH Typr43.r,M, xorelrrepcrBo, pecropaHTr,opcrBo, 6aarreo,re.rerrue.
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flpn,ro>rcenua

BGN'OOO

flplrxoAn
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e

Ee'r.17

Ha rrpoAax5rlre

Apl.ru 4oxo,1u/(sary6u) or 4erinocrra
Pasxo4r.r 3a c)poBr.rHrJ, NrareprralrJ n KoHcyrdarr4BrJ
Pasxo4re 3a B'E,HrrrHr.r

ycl)Tfi

PasxoAu 3a rrepcoHa]\a

5'181

(137)

(682)

280

189

5'466

4'688

Ee,t.20

(1'353)

(1'382)

6e.,r.21

(1'06e)

(1'003)

6e,r.14.1

(2',736)

Q'Be2)

(1'070)

(1'Oee)

(230)

()'71\

Pa:xo4rr 3a aN{oprrJ3ar{rJt

4eiiuocrla
Odr4o pasxo4u sa 4erinocz-ra
fle q atda o r cro rr a H c r< ara 4 e tln o cr
(Dur-ran corn rrprrxoAr.T

Ber.22

@rlrrarrconrr pa3xoArJ

pa3xoAr.r sa
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5'923

Ee,r.1 8

Odqo npnxoAn or 4efinoctra

Ap)ttt

z',015

\-'')

(6'4s8)

(6'6s3)

(ee2)

(1'e65)

6e ,r.23

26

157

De,\.z'.-i

(715)

(e54)

(6Be)

(4et)

LIsn'rup elulr r rpr,rxoAlz

0

0

l'IsvrHp

l)

0

e,1Hu p a3xo/\rr

fTeqatSa npe/\n Aarrr,qn B'bpxy neqatdara

0

0

(1'681)

(2',462)

(s)

(2)

(1'676)

(2',460)

(t'676)

(z',460)

(2)

(t2)

(l',674)

(2'472)

Pasxo4 sa orcpoqer: r{opnoparr4BeH Aarl.bn

ffeqatda sa roAnrrara or

npoA'b,42rcaaatqn

4erinocru

Herna neqatda sa roArrrrara
Apyr aceo6xBareH (cur<ynen) AoxoA sa r.o$vr.ara,
HeTHO OT AaH'bK B'LpXy AOxOArrTe

oEruo BCEOFXBATEH (C'bBKVtrEH) AOXOA
3,{ |OAIZHATA
I1o-scnrre,tnnre 5e'teirxrl ca uepa3Aelr-ra qacr or ro3u $reua
l-o)uwuuw ()uuaucoo
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:)i.'f

.tl

'rt";t'

1i

CJTT,HqEB AEH AA

ffifft

3A <DI{HAHCoBoro

cbcrosHr4E

31 4enemnp u2016

r'

Bnrperueu lI MelKAyHapoAeH Typr,I3r,M, xoreJrrrepcrBo, pecropaHTbopcrBo, 6a,rneo,reveune.

IpuaozceHlra

AKTI{B
Herexyulu aKTrrBu

37.12.2016

37.12.2015

BGN'OOO

BGNIOOO

e

Vlrurorvt. MauHHh ra o6opy4eaHe

tr'297

6e1.6

EHo,rorn.{Hla aKTr Bl4

Apy"r. HeNrarepnalnr.r

12',360

1

aKTr.rBr.r

J

3

6en.5

6

2

IzlHeecrur1xrz e Apyru AplafiecrBa

6et.7

24',435

24'435

OrcpoveHr.r

5en.9

24

t9

35'765

36'819

158

t64

0

0

6

J

0'899

10"/ 61

AaH'br,rHr.r

axrfiBrr

Obu4o HemeKJ,u4u nKmuBu

Tenyulll aKTr{Brr
Marepua,ruv 3anaer
B:eNraHUq

6en. l 0

or cBbp3aHH flpeAnpurrut

Tr.,proncxn 83eMaHHfl

6en.I1

Apyru B3eMaHHr H rpeAnnareHrz pa3xoAH

6e,r.1 I

flapauuu cpeAcrBa

6et.12

H ilapLrrlHh eKBr.rBiureHTu

1

20

)./.

O6t4o mery)u7u aKmttru

11'083

10'960

OEIIIO AKTT4BI4

46'848

47'779

11',326

11',326

( r '030)

644

r'936
12'232

13'906

6e,.r.15

26'136

28'894

6e,,r.8.1

0

45

C

OBCTBEH KAIIIIT AJI VI IIACI{BII

ArquoHepeH

KarrHTuLn

6e,r.13.1

Hepa:npe4erena neqan6a/Henorcpzra :ary6a
Apyru KoM[oHeHTH Ha co6creeHzfl Kanvnalt

6en.13.2

l'936

IIACI4BI4
Herercyurn [acrrBH

!r,rrocpouufi 6auKosz

3aeMu

3a,\t anxenu-s no QreuaucoB r\rJ3rJHr'
(Dunaucrzpar{e 3a HereKyqr.r axTr.rBrr

6e,r.16

O6u4o Hemerfl)u4u nuc us u

349

387

27'08s

29'326

45

2B

'073
1

Texyruu [acr{Bu
3aAr,,tx<er-rr-s rro $raHancoB Ar4sr{llf
31rAbAlKeHfifl no rr()-\fleHrr 3aeNuJ r<rrr 5rHrtn

6en.8.l

l

sproncrirr rr -\pwrr 3a-\b vKeHJrn
Tex;trq2 r'Iacl o'r' Abrocrpoqur4 3aeN{rr

6e,r.16

2'169
l'362

Texyrrlre 3aA'bluneHrt{ sa AarlbrrrJ

6e,r. I6

89

Ap ytt" TeKJrrr{rI

3

aA'.,, \it.-

e

Hr'{t

6er.1

5

16

0

6et.14.2 u

16

3'866
7'531

0
J

Z/.

3'108
4'547

OEIIIO COFCTBEH KAIII4TAJI II IIACIIBI4
lloxcrrzre,tnzre 5e,texrn

.flpe4cranure^ Ha

C4

ca Hepa3AeAHa rracr

or ro3r.{ $rrnarrcon orver

r,

leopru
,Tt. cv eroao4mret (Cn craamret) :

y'nzna.I4n

To4

'Cronsoaa

3asepud l,.E.C. cnrtacno oAr.rropcr<r4 AoretaAt or
23.03.
-"
Croqur<a )I{uaxooa l.fpauoaa PO 615
CroRgxa
- Vioanoca
U:;^,Jb

34'.616

33'873

46'848

47'779

cJIt,HrtEB AEH AA

orr{ET

rrPoMEHr4TE B COBCTBEHIIS, KArrr4TAJr
31 4exeunpv 2016 r.
3.A

3A.

fOAT4HATA, frpr4KJIIOrrBA[IA HA

Br'rperrreu u MerxAyHapoAeH Typu3r,M, xorerrrepcrBo, pecropaHTbopcrBo,6a;rneo;reqenne.
Ocnoneu
nan lma,r/AKrl

r{

flpeoqeHrueu

Hepa:npegeJreHa

pe3epB

neqa,r6dHarpyrraHa
:ary6a

oHepe H

KATIIITAJ'I

O6uro

BGN'OOO

BGN'OOO

BGN'OOO

BGN'OOO

Ca,r4o ua 01 nuyapu 2015 roArrua

tt'326

807

4'249

16',382

0l flHyapu

11'326

807

4'249

16'382

(2'460)

(2',460)

Ca,rgo nr,m

2015

r. (upeu:uucleuo)

flpomenu B KarrrrraJra 2015 ro4uua
06 rq nceo6xnareu(ctnxy

{pyr

ne H)

4oxo4 3a roAlr Hara

eceo6xBareH AoxoA

O6uro eceo6xnarerr AoxoA 3a roArrHara
Ca,rAo

rcr,n.r

31 AeKeMBpH 2015

r. (npen:.ruc,reno)

1t'326

(4)

(12)

(4)

(2'472)

803

l^111

flpomeuu B KaflrrraJra 2016 roauna
fleqan6a/:ary6a :a roAHHara

lpyr

flpexelp,rrue

6)

(2'47 6)

I

3'906

(t'676)

(1'676)

2

2

(t'674\

(l',674)

103

12'232

nceo6xBareH AoxoA

O6uro eceo6xsareH AoxoA 3a roAuHara

(1

Ha rpeoueHKa B Hepa3npeAeneHa

neqa-n6a

Ca,rAo

rcr,na

31 gercemnpu 2016

Ilo-scsrnertnrrte 6enerxxu

Ilpelcmaaumen Ha

feopzu Todopo,

ca rre

3ACAHA LI

r,:;;,"

rt'326

*$

tr:[euuoea Cmonuoen

803

3ueeprur

f.E.C.

cnzqacHo odumopcxu doramd
om

23.03.2017 ,/---*-*:--:\
,
Cmonuxa )Kuexoeu i""r"t, ,o 6t s t-.iif S !'.',::|T'ffi

\l!E_i::4,

,1.1

CA'bHqEB AEH AA
OTIIET 3,{ NAPI4I{HZTE IIOTOUT{
31 4exerunpu 2016 r.
Btrpenrerr rr Me)rcAyHapoAeH

Typr{3'r,M,

3.A

|OAI4HATA, IIPI4KAIOqBAUA HA

xorelvepcrBo, pecroparrt,opcrBo, 6a,rrreo,le.renrae.
2016

2015

BGN'OOO

BGNTOOO

6'592

5'815

(3'1e6)

(3',2s6)

(3'468)

(z',268)

fIapuunn rrororlr.r or oueparrrrua 4efirrocr
floctr,rr,tenurr or ri,\rlegru
fL\aEaIIrl-s Ha AocraBLrur{n
IlAau{aHnfl Ha rrepcoHa:\a r.r sa collrralHoro ocxrJp-rrBaHe
lltarer'rra AaHbrrr{ B'bpxv reqa/\5ara
K1p conrr pr3rr{Kr.r, HcrHo

Apfr

roCTfbrrr\€Hrrn/ (n,tarqaunq), HerHo

Heruru napuqHrr rroroqu or orreparr{nna 4efrHocr

llapuvur.r rroroqrr or v HBecruqr{oHHa 4efiuocr
Iloxyrrnr Ha rrNrolr,r, rvra[rrrHr.{ u o5opyAnane
Ilocllrr,tenrrfi or rrpoAalxSn rra rrl,ror.lr, N{arrtuHn re oSopyAnane

Hefiru

rr

t)

0

(1)

(1)
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532
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(6)
0

aprrrrHrr rrororlr4 rr3rroa3BaHl{ B uuBecruqr{ouHa

AefiHocT

(6)

0

0

0

(44)

(33)

(468)

(348)

(26)
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\ ,"./
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СЛЪНЧЕВ ДЕН АД
Финансов отчет
31 декември 2016 г.

Пояснония към финансовия отчот
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 р 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 до 31.01.2017 год. и
промяна на представителя от 31.01.2017 год. Георги Тодоров Гергов
2.Цветомир Георгиев Гергов
3.Тодор Георгиев Гергов
4.Ташонка Атанасова Иванова
Броят на персонала към 31 декември 2016 г. е 104 души.
Крайният собственик на Дружеството- съгласно списък на акционерите в Централен
депозитар.
2.

Основа за съставяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на дружеството е изготвен в съответствие с всички Международни
стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от: стандарти за финансови
отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от
Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни
стандарти и тълкуванията на Постоянния комитет за разясняване (ПКР), одобрени от
Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на
1 януари 2016 г., и които са приети от Комисията на Европейския съюз.
Финансовият отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута на
Дружеството. Всички суми са представени в хиляди лева (‘000 лв.) (включително
сравнителната информация за 2015 г. и 2014 г.), освен ако не е посочено друго.
Дружеството не изготвя консолидиран финансов отчет в съответствие с Международните
стандарти за финансово отчитане (МСФО).
Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие.
Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет ръководството е направило
преценка на способността на Дружеството да продължи своята дейност като действащо
предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще. След
извършения преглед на дейността на Съветът на директорите очаква, че Дружеството има
достатъчно финансови ресурси, за да продължи оперативната си дейност в близко
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бъдеще и продължава да прилага принципа за действащо предприятие при изготвянето
на финансовия отчет.

Основни показатели на стопанската среда
Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на
дружеството, за периода 2014 – 2016 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

2014 г.
83 634
1.30%
-2.00%
1.47
1.60841
10.70%
0.03%

2015 г.
88 571
3.60%
-0.09%
1.76
1.79007
10.00%
0.01

2016 г.
92 635
3.40%
-0.5%
1.76
1.85545
8.00%
0.00

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

3.

Промени в счетоводната политика

3.1.

Общи положения

За текущата финансова година дружеството е приело всички нови и/или ревизирани
стандарти и тълкувания, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти
(СМСС) и респ. от Комитета за разяснения на МСФО, които са били уместни за неговата
дейност.
От възприемането на тези стандарти и/или тълкувания, в сила за годишни
периоди започващи на 1 януари 2016 г., не са настъпили промени в счетоводната
политика на дружеството, освен някои нови и разширяването на вече установени
оповестявания, без това да доведе до други промени - в класификацията или оценката на
отделни отчетни обекти и операции.

7

СЛЪНЧЕВ ДЕН АД
Финансов отчет
31 декември 2016 г.
Към датата на изготвяне на този финансов отчет са издадени няколко нови
Международни счетоводни стандарти, промени в Международни счетоводни стандарти
и тълкувания към тях, които не са били приети за по-ранно приложение от
ръководството на дружеството. От тях ръководството е преценило, че следните биха
имали потенциален ефект в бъдеще за промени в счетоводната политика и финансовите
отчети на дружеството за следващи периоди:

• МСФО 7 (променен) Финансови инструменти: Оповестявания – относно облекчението
за преизчислението на сравнителни периоди и свързаните с тях оповестявания при прилагането на
МСФО 9 (в сила за годишни периоди от 01.01.2018 г. -не е приет от ЕК). Тази промяна е
свързана с въвеждане на облекчение относно необходимостта от преизчисление на
сравнителните финансови отчети и възможността за предоставяне на модифицирани
оповестявания при преминаването от МСС 39 към МСФО 9 (когато това се случи)
според датата на прилагане на стандарта от дружеството и дали то избира опцията да
преизчисли предходни периоди.

• МСФО 9 Финансови инструменти (в сила за годишни периоди от 01.01.2018 г. -не е
приет от ЕК). Този стандарт е нов стандарт за финансовите инструменти. Крайното му
предназначение е да замести изцяло МСС 39. Проектът на подмяната с новия стандарт е
преминал през три фази: фаза 1 Класификация и оценяване на финансовите активи и
пасиви; фаза 2 Счетоводно отчитане на хеджирането; и фаза 3 Методология на
определяне на обезценката. Понастоящем МСФО 9 е издаван на четири пъти, през
м.ноември 2009 г., през м.октомври 2010 г., през м.ноември 2013 г. и окончателно през
м.юли 2014 г. Фаза 1 Класификация и оценяване на финансовите активи и пасиви – с
първите издания той подменя тези части на МСС 39, които се отнасят за класификацията
и оценката на финансовите инструменти. Той установява нови принципи, правила и
критерии за класификация, оценка и отписване на финансовите активи и пасиви, вкл.
хибридните договори. МСФО 9 въвежда изискване класификацията на финансовите
активи да бъда правена на база бизнес модела на предприятието за тяхното управление и
на характеристиките на договорените парични потоци на съответните активи. Определя
само две основни категории оценки – по амортизируема и по справедлива стойност.
Новите правила ще доведат до промени основно в отчитането на финансови активи като
дългови инструменти и на финансови пасиви приети за отчитане по справедлива
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стойност през текущите печалби и загуби (за кредитния риск). Особеност при
класификацията и оценъчния модел за финансовите активи по справедлива стойност е
добавената категория – с оценка по справедлива стойност през другия всеобхватен доход
(за някои дългови и капиталови инструменти). Фаза 2 Счетоводно отчитане на
хеджирането – за целта е приета нова глава към МСФО 9, с която се въвежда нов модел за
счетоводно отчитане на хеджирането, който позволява последователно и цялостно
отразяване на всички финансови и нефинансови рискови експозиции, обект на операции
по хеджиране, и от друга – по-добро представяне на дейностите по управление на риска
във финансовите отчети, особено на връзката им с хеджиращите сделки и на обхвата и
вида документация, която да се използва. Също така са подобрени изискванията към
структурата, съдържанието и подхода на представяне на оповестяванията по хеджирането.
Допълнително, въведена е опцията отчитането на промените в справедливата стойност на
собствените дългове, оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата, но
в частта, дължаща се на промени в качеството на собствената кредитоспособност на
дружеството, да се представя в другия всеобхватен доход вместо в печалбата или загубата.
Предприятия, прилагащи МСС 39, ще могат да приемат като политика тази опция, а също
така, те ще могат да продължат да прилагат изискванията за счетоводното отчитане на
хеджиране на справедлива стойност на лихвена експозиция според изискванията на МСС
39, дори и след като МСФО 9 влезе в сила.Фаза 3 Методология на определяне на
обезценката -промяната предлага приложение на модела на „очаквана загуба”, съгласно
който всички очаквани загуби се признават през целия живот на един амортизируем
финансов инструмент, а не само при изкристализирането на събитие, както е в сегашния
модел по МСС 39. С последните промени на МСФО 9 се определя датата му на влизане да
бъде 1 януари 2018 г.
• МСФО 10 (променен) Консолидирани финансови отчети и МСС 28 (променен)
Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия -относно продажба или вноска на активи между
инвеститор и негово асоциирано или съвместно предприятие (в сила за годишни периоди от 01.01.2016
г. – отложена процедура по приемане от ЕК за неопределен период). Тази промяна възниква във
връзка непоследователност между изискванията и правилата на МСФО 10 и на МСС 28
(ревизиран 2011 г.) в случаите транзакции от инвеститор към негово асоциирано или
съвместно дружество. С нея основно се пояснява, че при транзакциите, които по
съдържание са продажба или вноска на съвкупност от активи, но не са цялостен бизнес –
печалбата или загубата се признава частично само до размера на дела на несвързаните
инвеститори, а в случаите, когато транзакциите по същество са продажба или вноска на
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активи, които са бизнес по смисъла на МСФО 3 – печалбата или загубата се признава
изцяло.
•

МСФО 10 (променен) Консолидирани финансови отчети, МСФО 12

(променен) Оповестяване на участия в други предприятия и МСС 28 (променен)
Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия -относно изключения при
консолидация от инвестиционни дружества (в сила за годишни периоди, започващи на
или след 01.01.2016 г. – не са приети от ЕК). Тази промяна възниква във връзка с
уточненията относно възможността за освобождаване от консолидация – основно за: 1)
дали едно инвестиционно дружество следва да отчита едно дъщерно дружество по
справедлива стойност когато дъщерното дружество предоставя инвестиционни услуги на
трети лица; 2) взаимодействието между промените за инвестиционни дружества и
освобождаването от необходимостта за изготвяне на консолидиран финансов отчет
според МСФО 10; 3) дали едно неинвестиционни дружество трябва да разгръща
отчитането по справедлива стойност на свои съвместни или асоциирани дружества, които
са инвестиционни дружества.
•

МСФО 11 (променен) Съвместни споразумения - относно отчитане на придобиване на

дялове в съвместни дейности (в сила за годишни периоди от 01.01.2016 г. – приет от ЕК). Това
допълнение основно уточнява, че при придобиването от страна на инвеститор на дялове в
съвместна дейност, която по съдържание представлява бизнес, следва да се прилагат
изискванията и правилата на МСФО 3 за бизнес комбинации.
•

МСФО 15 Приходи по договори с клиенти (в сила за годишни периоди от 01.01.2018 г. -

не е приет от ЕК). Този стандарт е изцяло нов стандарт. Той въвежда цялостен комплекс от
принципи, правила и подходи за признаването, отчитането и оповестяването на
информация относно вида, сумата, периода и несигурностите във връзка с приходите и
паричните потоци, произхождащи от договори с контрагенти.Стандартът ще замени
действащите до този момент стандарти свързани с признаването на приходи, основно
МСС 18 и МСС 11. Водещият принцип на новият стандарт е в създаването на модел от
стъпки, чрез който определянето на параметрите и времето на прихода са съизмерими
спрямо задължението на всяка от страните по сделката помежду им. Ключовите
компоненти са: а) договори с клиенти с търговска същност и оценка на вероятността за
събиране на договорените суми от страна на предприятието съгласно условията на
дадения договор; б) идентифициране на отделните задължения за изпълнение по
договора за стоки или услуги отграничаемост от останалите поети ангажименти по
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договора, от които клиентът би черпил изгоди; в) определяне на цена на операцията –
сумата, която предприятието очаква, че има право да получи срещу прехвърлянето на
съответната стока или услуга към клиента – особено внимание се отделя на променливия
компонент в цената, финансовия компонент, както и на компонента, получаван в натура;
г) разпределение на цената на операцията между отделните задължения за изпълнение по
договора – обичайно на база самостоятелната продажна цена на всеки компонент; и
д)моментът или периодът на признаване на прихода – при успешното изпълнение на
задължение по договора чрез трансфериране на контрола върху обещаната стока или
услуга, било то в даден момент или за определен период във времето. Стандартът допуска
както пълно ретроспективно приложение, така и модифицирано ретроспективно
приложение, от началото на текущия отчетен период, с определени оповестявания за
предходните периоди;
•

МСФО 16 Лизинги (в сила за годишни периоди от 01.01.2019 г. -не е приет от ЕК).

Този стандарт е с изцяло променена концепция. Той въвежда нови принципи за
признаване, измерване и представяне на лизинги с цел да осигури по-достоверно и
адекватно представяне на тези сделки както за лизингополучателя, така и за лизингодателя.
Стандартът ще замени действащия до този момент стандарт свързан с лизингите -МСС 17.
Водещият принцип на новия стандарт е въвеждането на еднотипен модел на счетоводно
третиране на лизингите при лизингополучателите за всички лизингови договори с
продължителност от повече от 12 месеца ще се признава актив „право на ползване”,
който ще се амортизира за периода на договора, и респективно, ще се отчита
задължението по тези договори. Това е и съществената промяна в отчетната практика.
При лизингодателите не би имало съществени промени и те биха продължили да отчитат
лизингите по подобието на стария стандарт – като оперативни и финансови.Доколкото
новият стандарт дава поцялостна концепция, по-подробен анализ на условията на
договорите им следва да се направи и от тяхна страна и е възможно и при тях да настъпят
основания за прекласификация на лизинговите сделки.
•

МСС 7 (променен) Отчет за паричните потоци -относно инициатива за оповестявания

(в сила за годишни периоди от 01.01.2017 г. – не е приет от ЕК). Тази промяна е важно
разяснение на самия стандарт с насока към информацията предоставяна на ползвателите
на финансовите отчети, които да могат да подобрят разбирането си за ликвидността и
финансовите операции на дружеството. Промяната изисква допълнителни оповестявания
да бъдат направени относно промените в пасивите на дружеството във връзка с: (i)
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промени от финансова дейност, (ii) промени от получаването или загубата на контрол над
дъщерни дружества, (iii) ефекти от курсови разлики,
(iv) промени в справедливите стойности, и (v) други промени. Изискванията за
оповестяванията на промените в пасивите произлизащи от финансова дейност ще е
необходимо да се представят отделно от промените при всички останали активи и пасиви;
• МСС 12 (променен) Данъци върху дохода (в сила за годишни периоди, започващи на или
след 01.01.2017 г. – не приет от ЕК) -признаването на отсрочени данъчни активи за нереализирани
загуби. Тази промяна уточнява следното: 1) нереализираните загуби на дългови
инструменти оценявани по справедлива стойност и за данъчни цели -по цена на
придобиване,

водят

до

възникването

на

намаляеми

временни

разлики;

2)

предположенията за бъдещи данъчни печалби не следва да включват ефекти от
намаления в резултат на намаляеми временни разлики; 3) ако според данъчното
законодателство има ограничения за усвояването на данъчни загуби, прегледа и оценката
на отсрочените данъчни активи трябва да бъде направена в комбинация с останалите
отсрочени данъчни активи от същия вид.

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,
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когато това има съществен ефект върху информацията в отчета за финансовото
състояние към началото на предходния период.
Дружеството е приело да представя два сравнителни периода във всички случаи с цел
осигуряване на последователност в представянето за всяка година.
4.3.

Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия

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

Сделки в чуждестранна валута

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

Приходи

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

Сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;
Вероятно е икономическите ползи от сделката да бъдат получени;
Направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени, могат надеждно
да бъдат оценени;
Критериите за признаване, които са специфични за всяка отделна дейност на
Дружеството, са изпълнени. Те са определени в зависимост от продуктите или
услугите, предоставени на клиента, и на договорните условия, както са изложени подолу.
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4.5.1. Продажба на стоки
Продажбата на стоки включва продажба на кухненска 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.
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
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активът може да генерира повече от първоначално предвидените бъдещи икономически
ползи и когато тези разходи могат надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. Ако
тези условия са изпълнени, разходите се добавят към себестойността на актива.
Остатъчната стойност и полезният живот на нематериалните активи се преценяват от
ръководството към всяка отчетна дата.
Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен
срок на годност на отделните активи, както следва:
•
•

Софтуер
Други

2-5 години
2-5 години

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

Имоти, машини и съоръжения

Имотите, машините и съоръженията се оценяват първоначално по себестойност,
включваща цената на придобиване, както и всички преки разходи за привеждането на
актива в работно състояние.
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

25-25 години
3-5 години
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•
•
•
•

Транспортни средства
Стопански инвентар
Компютри
Други

4-5 години
6-7 години
2-5 години
6-7 години

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

Отчитане на лизинговите договори

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

Финансови инструменти

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

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

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

Материални запаси

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

Данъци върху дохода

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

Пари и парични еквиваленти

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

Собствен капитал, резерви и плащания на дивиденти

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

Пенсионни и краткосрочни възнаграждения на служителите

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

Провизии, условни пасиви и условни активи

Провизиите се признават, когато има вероятност сегашни задължения в резултат от
минало събитие да доведат до изходящ поток на ресурси от Дружеството и може да бъде
направена надеждна оценка на сумата на задължението. Възможно е срочността или
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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.
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 2016 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.
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4.19.3. Материални запаси
Материалните запаси се оценяват по по-ниската стойност от цената на придобиване и
нетната реализуема стойност. При определяне на нетната реализуема стойност
ръководството взема предвид най-надеждната налична информация към датата на
приблизителната оценка.
4.19.4. Задължение за изплащане на дефинирани доходи
Ръководството оценява веднъж годишно с помощта на независим актюер задължението за
изплащане на дефинирани доходи. Действителната стойност на задължението може да се
различава от предварителната оценка поради нейната несигурност. Оценката на
задължението за изплащане на дефинирани доходи се базира на статистически
показатели за инфлация, разходи за здравно обслужване и смъртност. Друг фактор, който
оказва влияние, са предвидените от Дружеството бъдещи увеличения на заплатите.
Дисконтовите фактори се определят към края на всяка година спрямо лихвените проценти
на висококачествени корпоративни облигации, които са деноминирани във валутата, в
която ще бъдат изплащани дефинираните доходи и които са с падеж, съответстващ
приблизително на падежа на съответните пенсионни задължения. Несигурност в
приблизителната оценка съществува по отношение на актюерските допускания, която
може да варира и да окаже значителен ефект върху стойността на задълженията за
изплащане на дефинирани доходи и свързаните с тях разходи.
5. Нематериални активи
Нематериални активи на Дружеството включват търговски марки и софтуер. Балансовите
стойности за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани, както следва:

Нематериални дълготрайни актили

Брутна балансола стойност
Салдо на 1 януари 2016 година
Новопридобити активи, закупени
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2016 година
Амортизация и обезценка
Салдо на 1 януари 2016 година
Амортизация
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2016 година
Балансола стойност към
31 декемлри 2016 г., събота

Придобити
софтуерни
лицензи

Търголски
марки

Общо

BGN'000

BGN'000

BGN'000

0
0
0
0

5
6
0
11

5
6
0
11

0
0
0
0

3
2
0
5

3
2
0
5

0

6

6
0

Придобити
софтуерни
лицензи
Отчетна стойност
Салдо на 1 януари 2015 година
Новопридобити активи, закупени
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2015 година

Търголски
марки

Общо

BGN'000

BGN'000

BGN'000

0
0
0
0

5
0
0
5

5
0
0
5
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Амортизация и обезценка
Салдо на 1 януари 2015 година
Амортизация
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2015 година
Балансола стойност към
31 декемлри 2015 г., четлъртък
Амортизация и обезценка
Салдо на 1 януари 2016 година
Амортизация
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2016 година
Балансола стойност към
31 декемлри 2016 г., събота

0
0
0
0

3
0
0
3

3
0
0
3

0

2

2

0
0
0
0

3
2
0
5

3
2
0
5

0

6

6

Дружеството няма съществени договорни задължения за придобиване на нематериални
активи към 31 декември 2016 г. или 2015 г.
Всички разходи за амортизация и обезценка (или възстановяване на обезценка, ако има
такова) се включени в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред
„Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи”.
Дружеството не е заложило нематериални активи като обезпечения по свои задължения.
6. Имоти, машини и съоръжения
Имотите, машините и съоръженията на Дружеството включват земи, сгради, оборудване,
чиято балансовата стойност може да бъде анализирана, както следва:
Имоти и оборудване

Брутна балансова стойност
Салдо на 1 януари 2016 година
Новопридобити активи
Отписани активи
Салдо на 31 декември 2016 година
Амортизация и обезценка
Салдо на 1 януари 2016 година
Отписани активи
Амортизация
Салдо на 31 декември 2016 година
Балансова стойност клм
31 декември 2016 г., слбота
Имоти и оборудване

Брутна балансова стойност
Салдо на 1 януари 2015 година
Новопридобити активи
Отписани активи

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

589

20`569
0
0
20`569

2`218
3
(19)
2`202

522
0
(37)
485

508
4
(137)
375

147

24`553
7
(193)
24`367

1`120
(19)
103
1`204

382
(35)
51
398

249
(137)
56
168

0

0

10`442
0
858
11`300

0

12`193
(191)
1`068
13`070

589

9`269

998

87

207

147

11`297

Транс- СтопанВ
портни
ски процес
средства
инвенна
тар изграждане

Общо

589

0

Земя

589
0
0

Сгради Съоръжения,
и
машини и
констр.
оборудване

20`569
0
0

2`318
44
(144)

522
0
0

1`116
6
(614)

147

147

25`261
50
(758)
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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 клм
31 декември 2015 г., четвлртлк

589

20`569

2`218

522

508

147

24`553

0

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

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

Сгради

Общо

BG'000

BG'000

BG'000

456

4`218

4`674

456

5`025

5`481

456

5`658

6`114

Обезпечения

Балансова стойност към
31 декември 2016 г., събота
Балансова стойност към
01 януари 2016 г., петък
Балансова стойност към
31 декември 2014 г., сряда

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

Инвестиции в асоциирани предприятия
Име на асоциираното
предприятие
"Пълдин Туринвест"АД
ЗПАД"България"
"Стария Плъовдив" АД

2016 участие
2015
% BG'000
BG'000
2825
2
21608
24435

1.59
0.08
43.91

2825
2
21608
24435

участие
2014 участие
% BG'000
%
1.59
0.08
43.91

2825
2

1.59
0.08

2827
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Всички трансфери на парични средства към Дружеството, напр. изплащане на
дивиденти, се осъществят след одобрението на най-малко 51 % от всички собственици на
предприятиятията. През 2016 г. и 2015 г. Дружеството не е получило дивиденти.
Дружеството няма условни задължения или други поети ангажименти, свързани с
инвестиции в други предприятия.
8. Лизинг
8.1. Финансов лизинг като лизингополучател
Дружеството е придобило по договори за финансов лизинг МПС.
Задълженията за финансов лизинг са обезпечени от съответните активи, придобити при
условията на финансов лизинг.
Бъдещите минимални лизингови плащания в края на всеки от представените отчетни
периоди са представени, както следва:
Финансов лизинг

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

BG'000

BG'000

45
45

0
0

45
45

28
28

45
45

73
73

26
26

73
73

99
99

31 декември 2016 г., събота
Лизингови плащания
Нетна настояща стойност

31 декември 2015 г., четвъртък
Лизингови плащания
Нетна настояща стойност

30 декември 2014 г., вторник
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 данлчни пасиви
(активи)

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

01.1.2016 г.

Признати в
другия
всеобхватен доход

Признати в
печалбата или
загубата

31.12.2016 г.

BG1'000
13

BG1'000

BG1'000
0

BG1'000
13

(4)
52

41
180

45
128
186

0

48

234

19

0

5

24
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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.

BG1'000
12

BG1'000

BG1'000
1

BG1'000
13

5
20

45
128

40
108
160

0

26

186

16

0

3

19

01.1.2014 г.

Признати в
другия
всеобхватен доход

Признати в
печалбата или
загубата

30.12.2014 г.

10

2

12

33
70

7
38

40
108

113

0

47

160

11

0

5

16

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

2016

2015

2014

BG'000
94
64
158

BG'000
100
64
164

BG'000
112
57
169

Намаление на разходите в резултат на възстановяване на обезценки, които са били
признати в предходни периоди, не е настъпило през 2016 г. или 2015 г.
Материалните запаси към 31 декември 2016 г. не са предоставяни като обезпечение на
задължения.
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11. Търговски и други вземания

Търговски вземания

2016
BGN'000
6
6

Търговски вземания, брутно
Търговски вземания

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

2015
BGN'000
3
3

2016

2015

2014

BG'000
32
268
0
10599
10899

BG'000
7
304
0
10450
10761

BG'000
7
350
0
44748
45105

2014
BGN'000
1348
1348

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

2016

2015

2014

BG'000

BG'000

BG'000

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

20
19
1

32
30
2

59
56
3

Парични средства

20

32

76
135
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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

2016
BG'000

2015
BG'000

2014
BG'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.

2016

2015

2014

Брой
акции

%

Брой
акции

%

Брой
акции

%

6229464
2309136
2265264
522432
11326296

55
20,39
20
4,61
100

6229464
2309136
2265264
522432
11326296

55
20,39
20
4,61
100

6229464
2309136
2265264
522432
11326296

55
20,39
20
4,61
100

Други резерви

Други резерви

Салдо на 1 януари 2015 година
(преизчислено)
Пренасяне преоценка в неразпределена
печалба
Салдо към 31 декември 2015 година
(преизчислено)
Салдо на 1 януари 2016 година
(преизчислено)
Пренасяне преоценка в неразпределена
печалба
Салдо към 31 декември 2016 година
(преизчислено)

Законови
резерви

Други
резерви

BG'000

BG'000

BG'000

BG'000

1`133

ххх

807

1`940

(ххх)

(4)

(4)

1`133

0

803

1`936

1`133

0

803

1`936

0

0

803

1`936

1`133

0

Преоценка на
земя и сгради

Общо
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14. Възнаграждения на персонала
14.1.Разходи за персонала
Разходите за възнаграждения на персонала включват:
2016

2015

2014

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

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

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

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:
2016

2015

2014

BG'000

BG'000
(преизчислено)

BG'000

77
16
3

56
14
2

48
13
2

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

(2)
(22)

16
(11)

2
(9)

Задължения за изплащане на дефинирани
доходи към 31 декември

72

77

56

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

Текущата част от задълженията към персонала представляват задължения към настоящи и
бивши служители на Дружеството, които следва да бъдат уредени през 2017 г. Други
краткосрочни задължения към персонала възникват главно във връзка с натрупани
неизползвани отпуски в края на отчетния период и различни пенсионни плащания.
Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото
правоотношение, след като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст, Дружеството е задължено да му изплати обезщетение в размер до шест брутни
работни заплати. Дружеството е начислило правно задължение за изплащане на
обезщетения на наетите лица при пенсиониране в съответствие с изискванията на МСС 19
Значимите актюерски предположения при определянето на задълженията по планове с
дефинирани доходи са свързани с дисконтовия процент, очаквания процент на
увеличение на заплатите и средната продължителност на живота.
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15. Заеми
Заемите включват следните финансови пасиви:
Дългосрочни заеми
Банкови заеми – дългосрочна част
Краткосрочни заеми
Банкови заеми – краткосрочна част
Други банкови заеми
Общо балансова стойност

15.1.

2016
BGN'000
26736
26736
2016
BGN'000
2157
12
2169

2015
BGN'000
28894
28894
2015
BGN'000
0
16
16

2014
BGN'000
28894
28894
2014
BGN'000
0
19
19

Заеми, отчитани по амортизирана стойност

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

2016

2015

2014

BGN'000

BGN'000

BGN'000

824
538

421
652

143
784

1362

1073

927

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

Данъчни задължения
ДДФЛ
Разчети с бюджета
ДДС
Данъчни задължения

2016

2015

2014

BGN'00
65
24
0
89

BGN'00
239
27
56
322

BGN'000
107
13
120
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2016

2015

2014

BGN'000

BGN'000

BGN'000

349

387

426

349

387

426

3411
3411

15507
15507

15295
15295

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:
Приходи от продажби

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

2016

2015

2014

BG'000
1342
4581

BG'000
1219
3962

BG'000
2115
6050

5923

5181

8165

18. Други приходи
Другите приходи на Дружеството включват:
Други приходи
Приходи от други продажби
Приходи от финансиране
Други приходи

2016

2015

2014

BGN'000
241
39

BGN'000
151
38

BGN'000
16032
38

280

189

16070

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

31

СЛЪНЧЕВ ДЕН АД
Финансов отчет
31 декември 2016 г.

Приходи от продажба на нетекущи активи

Приходи от продажба
Балансова стойност на продадените нетекущи
активи

2016

2015

2014

BG'000
0

BG'000
0

BG'000
15`257

0

0

(2`198)

0

0

13`059

Печалба /(загуба) от продажба на нетекущи
активи

20. Разходи за материали
Разходите за материали включват:
2016

2015

2014

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

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

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

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

2016

2015

2014

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

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

BG'000
(5)
(42)
(52)
(191)
(33)
(88)
(602)
(249)
(1`262)
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22. Други разходи
Другите разходи на Дружеството включват:

2016

2015

2014

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

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

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

Други разходи

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

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 задрлжения, които не се
отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата
Фирмени лихви
Лихви крм дрржавни органи
Отрицателни р/ки от операции с финанс.инструменти
Загуби от задрлжения в чужда валута, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата
Други финансови разходи
Финансови разходи

2016

2015

2014

BG'000
(3)
(346)

BG'000
(4)
(424)

BG'000
(1)
(644)

(349)
(130)
(102)
0

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

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

(2)
(132)
(715)

(1)
(208)
(954)

(3)
(414)
(10`842)
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Финансовите приходи за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани,
както следва:

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

2016

2015

2014

BG'000
26
0
0
0
0
26

BG'000
254
0
0
203
0
457

BG'000
581
0
1
0
14
596

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 данрчно облагане
Данрчна ставка
Очакван разход за данък
Корекции за прихоци, освобоцени от цанъчно облагане:
Годишни данрчни амортизации
Данрчна стойност на отписани активи
П/ди с които са намалени счет. р/ди по повод на задрлжения за
неизплатени доходи и невнесени задрлж. осигур. вноски
Други увеличения и намаления на счетоводния ФР
Приспадане на данрчна загуба
Корекции за непризнати за цанъчни цели разхоци
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
задрлжителни осиг. вноски.свррзани с тях
Р-ди за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация
Провизии за неизползвани отпуски
Провизии за пенсия
Други непризнати за данрчни цели разходи
Данъчна основа за изчисляване на корпоративния цанък
печалба

2016

2015

2014

BG'000
(1`676)
0.10
0

BG'000
(2`462)
0.10
0

BG'000
2`946
0.10
295

1`212
1`070
1

1`220
1`099
0

6`256
1`125
2`074

13
128
0

13
108
0

10
70
3`047

1`414
1`070
1

1`383
1`099
0

3`373
1`125
2`074

13

13

13

180
(4)
154

128
5
138

109
7
52

0

0

0
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Разхоците за цанъци включват:
Текущ разход за данрци
Отсрочени данрчни разходи/приходи:
Врзникване и обратно проявление на временни разлики
Разходи за данрци вррху дохода

0
21
(16)
5

0
16
(13)
3

0
13
(8)
5

0

0

0

Отсрочени данрчни 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.

2016
(1675703)
11`326`926
(0,148)

2015
2014
(2459593)
2950826
11`326`926 11`326`926
(0,217)
0,260

Дивиденти

За 2015 г. ръководството на Дружеството не е взело решение да предложи изплащане на
дивиденти.
26. Сделки със свързани лица
Свързаните лица на Дружеството включват собствениците, предприятия под общ контрол
и ключов управленски персонал.
Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при
специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.

Продажба на стоки и услуги
►Стария Пловдив АД
►Херос Марица АД
►Слънчев ден Резиденс ЕАД
Покупки на стоки и услуги
►ЦУМ

2016

2015

2014

BGN'000

BGN'000

BGN'000

0
0
4
4

0
0

0
0

0

0

65

49

54
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►Херос Марица АД
►Стария Пловдив АД

7
26

13
22

13
26

98

84

93

27. Разчети със свързани лица в края на годината

2016

2015

2014

BG'000

BG'000

BG'000

- "Херос Марица" АД

133

140

151

-"Булинвест Ком" АД

7595

7595

7595

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

-"Стария Пловдив" АД

19850

-"ЦУМ"АД

310

-"Търговски дом" АД

1

-"Слънчев ден Резиденс" ЕАД
Общо текущи вземания от свързани лица

5
7733

7735

27907

BG'000

BG'000

BG'000

8
51
3
62

78
76
17
171

7

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

7
14

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

Анализ на пазарния риск

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на
пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и
риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и
инвестиционната дейност на Дружеството.
29.1.1. Валутен риск
По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева.
Чуждестранните транзакции на Дружеството, деноминирани главно в щатски долари и
британски лири.
Излагането на риск от промени във валутните курсове варира през годината в зависимост
от обема на извършените международни сделки.
29.1.2. Лихвен риск
Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при
дългосрочно финансиране. Затова дългосрочните заеми са обикновено с фиксирани
лихвени проценти. Към 31 декември 2016 г. Дружеството не е изложено на риск от
промяна на пазарните лихвени проценти по банковите си заеми.
29.2.

Анализ на кредитния риск

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

Анализ на ликвидния риск

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

Финансовите активи като средство за управление на ликвидния риск
При оценяването и управлението на ликвидния риск Дружеството отчита очакваните
парични потоци от финансови инструменти, по-специално наличните парични средства
и търговски вземания. Наличните парични ресурси и търговски вземания не надвишават
значително текущите нужди от изходящ паричен поток. Съгласно сключените договори
всички парични потоци от търговски и други вземания са дължими в срок до шест месеца.
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-
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2015
BGN'OOO

BGN'OO()

3'906

16',382

I

a^

20

JZ

135

t2'252

13'938

t6'517

12'232

1

3'906

26',736

28',939

16'382
28'961

38'968

42'.84s

45'349

0.314

0.325
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