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СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  

„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД  

Т.К. „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“

ГР. НЕСЕБЪР 8230

Относно: Свикване на общ о събрание на акционерите на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 17, ал. 2 от 

Устава на „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, предлагам на председателя на Съвета на директорите 

да свика Общ о събрание на акционерите на дружеството в срок до 12 ю ни 2015г„ по 

искане на министъра на туризма, в качеството си на акционер, притежаващ  75 % от 

капитала на дружеството, при стриктно спазване на разпоредбите на чл. 223, ал. 3, ал. 4 

и ал. 5 от Търговския закон, на изискванията на Закона за публично предлагане на 

ценни книжа и чл. 60 от Гражданския процесуален кодекс, със следния дневен ред:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за 

дейността на дружеството през 2013 г.;

2. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността 

му през 2013г.;
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3. Приемане на отчета на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността 

му през 2013 г. и освобождаване от отговорност на членовете на Одитния комитет за 

дейността им през 2013г.;

4. Приемане на доклада на назначения регистриран одитор Георги Дочев за 

извърш ения независим финансов одит на годиш ния финансов отчет на „Слънчев бряг“ 

А Д за2013г.;

5* Приемане на заверения от назначения регистриран одитор Георги Дочев, 

годиш ен финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2013 г.;

6. Избор на одитор за извърш ване на независим финансов одит на годиш ния 

финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2014 г.;

7. Приемане на доклад на Съвета на. директорите за дейността на дружеството 

през 2014:\;

8. Приемане на доклад на Директора за връзка с инвеститорите за дейността му 

през 2014 г.;

9. Приемане на доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността- 

през 2014 г.

10. Освобождаване на членове на Съвета на директорите и освобождаването им 

от отговорност;

11. Избор на нови членове на Съвета на директорите, избор на председател на 

Съвета на директорите, определяне на мандата и възнаграждението им и определяне на 

гаранция за управлението им;

12. Оправомощ аване на г- жа Николина Ангелкова - Министъра на туризма, 

която да склю чи от името .на „Слънчев бряг“ АД договор с членовете на Съвета на 

директорите, на които щ е бъде възложено управлението;

13. Освобождаване на Одитния комитет и избор на нов Одитен комитет, избор 

на председател на Одитния комитет и определяне на мандата на Одитния комитет и 

определяне на възнаграждения на председателя и членовете на Одитния комиет на 

„Слънчев бряг” АД. ' .

14. Оправомощ аване на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“АД за 

предприеме на необходимите действия по вписване.на реш енията на ОСА в Търговския 

регистър към Агенция по вписванията и уведомяване на компетентните органи.

След приемане на реш ение на Съвета на директорите за свикване на Общо 

събрание на. акционерите на дружеството, представете в Министерството на туризма 

копие от Протокола за заседанието на Съвета на директорите и копие от поканата.
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Обръщ аме Ви внимание, че при отказ от Ваш а страна за свикване на общо 

събрание на акционерите, ще бъде приложена разпоредбата на чл. 223, ал. 2 от 

Търговския закон.

Настояваме да бъде извърш ено точно, коректно и в срок изпълнението на всички 

нормативни изисквания на разпоредбите на Търговския закон, Закона за публично 

предлагане на ценни книги и др. нормативни актове, във връзка с изпращ ането на 

предварителни уведомления до съответните институции /КФН, Агенция по 

вписванията, Централен депозитар, Ф ондова борса и др./, публикуване в централен 

ежедневник на поканата за Общ о събрание, в едно със съответните приложения, най- 

малко 30 дни преди насрочването му.

Очаквам да бъдем уведомени за коректното изпълнение на гореописаното в 

рамките на 3 работни дни от извърш ване му.

Предвид задълженията, произтичащ и от изискванията на чл. 223, ал. 4, т. 5 и чл. 

224 от Търговския закон, приложено Ви изпращ аме конкретните предложения за 

реш ения по точките от дневния ред и материалите по т. 13 от настоящ ото писмо, 

съдържащ и данни за предложените нови членове на Съвета на директорите на 

дружеството.

Приложение: съгласно текста.

Министър на туризма

гр. София, ул. „Съборн а” 1
\у \у ш . ю и п з т . governm ent.bg



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

По т.1. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на 

Съвета на директорите за дейността на дружеството, през 2013 г., приложен в 

писмените материали за ОСА; '

По т.2. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема' доклада на 

директора за връзки с инвеститорите за дейността- му през 2013 г.. приложен в 

писмените материали за ОСА;

По т. 3. Общото събрание на акционерите на “Слънчев бряг“ АД приема отчета на 

Одитния комитет за дейността му през 2013г., приложен в писмените материали за 

ОСА, и освобождава от отговорност членовете на Одитния комитет за дейността им 

през 2013г.;

По т. 4. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на 

назначения регистриран одитор за извърш ения независим финансов одит на годиш ния 

финансов отчет на дружеството за 2013г., приложен в писмените материали за ОСА;

По т. 5. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема заверения от 

назначения регистриран одитор Георги Дочев, годиш ен финансов отчет на дружеството 

за 2013 г., приложен в писмените материали за ОСА;

По т. 6. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД избира Г еорги Дочев 

за регистриран одитор за извърш ване на ^независим финансов одит на годиш ния 

финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2014 г.;

По т. 7. Общ ото събрание на акционерите, приема доклада на Съвета на директорите за 

дейността на дружеството през 2014 г-., приложен в писмените материали за ОСА;

По т. 8. Общото събрание на акционерите, приема доклада на Директора за връзка с 

инвеститорите за дейността на дружеството през 2014 г„ приложен в писмените 

материали за ОСА;

По т. 9. Общ ото събрание на акционерите, приема доклада на 'Одитния комитет за 

дейността на дружеството през 2014 г„ приложен в писмените материали за ОСА;

П от. 10.:

10.1. На основание чл. 221,  ̂т. 4 от Търговския закон и с оглед изтичане на 3-годиш ния 

мандат, определен с Реш ение по т. 3 от дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г.
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,и последвалото удължаване с още 3 месеца, съгласно Реш ение по т. 9 от дневния ред на 

ОСА, проведено на 06.06.2013 г., ОСА освобождава като членове от състава на Съвета 

на директорите на дружеството:

Златко Тодоров Димитров, ЕГН 6606100720 -  избран с Реш ение по т. 3 от 

дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г.; ' .

Иво Симеонов Маринов, ЕГН 6311206649 -  избран е Решение по т. 3 от дневния 

ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г.;

Константин Димов Лефтеров, ЕГН 7612130685 -  избран с Реш ение по т. 3 от 

дневния ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г.; •

Соня Маркова Енилова, ЕГН 6204260555- избрана е Решение по т, 3 от дневния 

ред на ОСА, проведено на 04.05.2010 г.;

Мариела Дамянова Павлова, ЕГН 6807242074 -  избрана с Реш ение по т. 8 от 

дневния ред на ОСА, проведено на 28.06.2012 г. при започнат мандат;

По т.10.2. Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на 

Съвета на директорите;

По т.11. На основание чл. 221, т. 4 и 5 от Търговския закон ОСА на „Слънчев бряг“ АД:

11.1. избира за членове на съвета на директорите: ■

11.1.1(. Златко Тодоров Димитров, с постоянен адрес: гр. Несебър, ул. „Хан Крум" № 47, 

образователно — квалификационни степен -  магистър по специалност „Счетоводство и 

контрол“;

11.1.2. Живко Иванов Табаков, с постоянен адрес: гр. Бургас, к-с Славейков, бл. 9 

образователно -  квалификационна степен -  бакалавър по специалност „Туризъм“;

11.1.3. Неделина Стоянова Таш ева, е постоянен адрестр. Несебър, ул. Отец Паисий № 

25, образователно -  квалификационна степен -  специалист -  организатор в областта на 

туризма;

11.1.4. Живко Димитров Димитров, с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл. 20, 

образователно -  квалификационна степен -  магистър по специалност „Право“ ;

11.1.5. Лидия Благоева Иванова, е постоянен адрес: гр. София,ж.к. Младост -  4, бл. 412, 

образователно -  квалификационна степен -  магистър по специалност „Маш инен 

инженер“;

11.2. избира Председател на Съвета на директорите г-жа Лидия Благоева Иванова

11.3. определя мандата на членове на Съвета на директорите на 3 години, считано от 

вписването на настоящ ото реш ение за избирането им в Търговския регистър;
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11.4. определя възнаграждението на членове на Съвета на директорите съгласно 

принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда 

за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в
. I

капитала, при съблю даване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси и спазване на изискванията на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията и 

чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител, респективно чл. 107а от Кодекса на труда;

11.5. определя размер на гаранцията за управление на членовете на Съвета на 

директорите -  в размер- на тримесечното им брутно възнаграждение, съгласно чл. 34, 

ал. 1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД

11.6. Приложение към ОСА представляват представените от новите членове на Съвета

на директорите декларации; . : '

По т. 12. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, на основание чл.

244, ал. 7 от ТЗ, освобождава досегаш ния Одитен комитет и избира нов Одитен

комитет, определя мандата на Одитния комитет и определя възнаграждението на

членовете на Одитния комитет, като оправомощ ава Министъра на туризма - г-жа
!

Николина Ангелкова да склю чи от името на „Слънчев бряг“ АД договор с членовете на 

Съвета на директорите, на кОито щ е бъде възложено управлението.

По т.13:

13.1. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД освобождава Одитния

комитет в състав: Соня Маркова Енилова, Константин Димов Лефтеров, Златко
%

Тодоров Димитров, Мариела Дамянова Павлова и Иво Симеонов Маринов;

13. Общ ото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД избира Одитен комитет в 

състав, съгласно постъпилите предложения на ОСА на „Слънчев бряг” АД:

13.1. Общ ото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД определя председател 

измежду членовете на Одитния комитет, съгласно постъпилите предложения на ОСА и 

съобразно изискванията на Закона за независимия финансов одит;

13.2. Общ ото събрание на акционеритещ а „Слънчев бряг“ АД определя възнаграждение 

н а членовете и председателя на Одитния комитет, съгласно постъпилите предложения 

на ОСА на „'Слънчев бряг” АД, при спазване на изискванията на чл. 19, ал. 7 от Закона 

за администрацията, чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител, респективно чл. 107а 

от Кодекса на труда.

По т. 14 Общ ото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, оправомощ ава 

Съвета на директорите на „Слънчев бряг“АД да предприеме на необходимите действия
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по вписване на реш енията на ОСА в Търговския регистър към Агенция по вписванията 

и уведомяване на компетентните органи.
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24  ян уа р и  2014 г*



Отьлчел бряг - АД

Съдържание на доклада за дейността

I, Изложение на развитието ла дейността на дрзжееп&ото, неговото състояние и рисковете
и неспгурности, кред които е изправено .......................................    3
1. Преглед на дейността на дрлскеството през 2013 г.   .............................................3
ЗЛикеидно с г..................................................  •••.    -4
3.Кнттиталови ресурси................................................................          
4. Основни рискове и неспгурности, пред които е изправено дружеството................................4
5. Резултати от дейността...............      .....................5
5.1. Приходи от дейиоспа...............      5
5.2. Разходи задеГгността..............................        6
5.3. Финансови приходи и разходи..............................    б
5.4. Финансов резултат и нетни активи................          6

ТТ. Важни събития, настъпили след годншното счетоводно приключване.......................7

III. Важни научни изследвания и разработки,,,.,................................................................7

IV. Предвиждано развитие на дружеството,.  ....................................  3

V. Промени в пеяатя на аккннте на дружеството.,  ..................

VI. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите 
стандарти за добро корпоративни управление по чл. 94. ал. 2, Т. 3 ЗШЩК...................Й

VII. Допълнителна информация съгласно Приложение ЗйгЮ (към чл. 32, ил. 1, т. 2, чл. 35, 
ал.1, т. 2, чл. 41, ял. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично 
предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за 
разкриването на информация от публичните дружества и другите смитенти на ценни 
книжа).,.....................................................................................................    

УШ. Допълнителна информация сьглаено Приложение ЛН1 (към чл. 32, аз. 1, т. 4, чл. 35, 
ад. 1, т. 5 и чл. 41, ал. 1, т. 4 от Варедба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при нублично 
предлагане п допускане до търговия на регулиран пазар на цепни книжа и за 
разкриването иа информация от публичните дружества и другите емитенти на цепни 
книжа  ...............              14

Годишен доззлад за дейността за 2013 е. 2



Слънчев бряг - А Д

I, Изложение на развитието на дейността на дружеството, неговото състояние, 
рисковете и несигурност^, пред конто то е изправено.

1. Преглед на дейността на дружеството през 2013 г.

През 2013 г. „Слънчев бряг” - АД (дружеството) продължи да осъществява дейност но 
поддържане на общата инфраструктура на територията на к.к. Слънчев бряг. Въпреки че па 2S 
септември 2007 г. на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството беше взето 
решение за продажба на инфраструктурата е к.к. Слънчев бряг, собственост на „Слънчев 
бряг” - АД, която включва дълготрайни материални активи - ООШОКОМПЛекспо озеленяване, в 
това число тротоари, улици и алеи, парково осветление, съоръженията, е които се 
осъшествявз пролускватепен режим, водопроводи и др,, към 3 1 декември 2013 г, все още няма 
подписани договори за продажба на активи между „Слънчев бряг” АД и Община Несебър, 
която следва да бъде купувачът на инфраструктурата във връзка с гореописаното решение на 
ОСА на акционерите на дружеството. След неуредиците и споровете, които се водиха през 
2009 г. между „Слънчев бряг” ДЦ, община Несебър и собствениците иа туристически обекти в 
к.к. „Слънчев бряг" относно начина на заплащане ва таксата за поддръжка на комгшекса, от 
началото на 2010 г. между хотелиерите и дружеството беше постигнато споразумение първите 
да възобновят заплащането на такса за поддръжка на инфраструктурата в курортния 
комплекс. Въпреки това, конфликтът относно инфраструктурната такса отново се възроди 
през второто тримесечие на 2Û11 г. В организираш! протести хотелиерите, представлявани от 
Управителния съвет на Съюза на собствениците в комплекса изразиха недоволството си от 
задължението да плащат такса за обслужване яа инфраструктурата. Събирането на тази такса, 
обаче, е задължение, вменено на дружеството от държавата и ако то не го прави, ще бъдо 
подведено под отговорност. От началото на юни 2011 г. започнаха да се водят претвори 
между „Слънчев бряг” - АД и Съюза на собствениците на туристически обекти в комплекса за 
разрешаване на конфликта. Тъй като инфраструктурната такса е регламентирана от 
приватизационните договори, едно от предложенията на Съвета на директорите на 
дружеството е, таксата да се облага върху квадратни метри РЗП и да се изисква от всички, 
опериращи на територията на комплекса, а не както досега само ог приватизираните хотели, е 
цел таксата да бъде по-справедливо разпределена. Друго предложение на дружеството 
предвижда законови промени, които да възстановят статута ла Слънчев бряг - от селищно 
образование с национално значение в курортен комплекс. И при новите правила данък сгради 
и такса смет ще се плашат в община Несебър, Дружеството обаче предлага курортната такса 
да се трансформира в държавен туристически данък. С пето да се облагат всички обекти на 
територията на курорта, а събраните суми да се използват целево за поддръжка на 
инфраструктурата. Към настоящия момент преговорите между дружеството н хотелиерите са 
замразени, без да е постигнато разрешение на конфликта. Така реализираните приходи от 
обща инфраструктура и реклама през 2013 г. са формирани от плащания само от една част от 
собс твеници те иа туристически обекти в курортния комплекс.

През 2013 г. продължава дейността, свързана с производството и продажбата на 
фотоволтаична ел. енергия. След като през февруари 2010 г. на територията ш  комплекса беше 
пусната в експлоатация фотоволтаична централа, изградена от дружеството, електрическата 
енергия, която то произвежда, се изкупува от „ЕВН България електроснабдяване” - АД. 
Договорът е електроразпределителното дружеството е сключен на 16 февруари 2010 г. и с със 
срок на действие 25 години.
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2. ЛнквидносГ.

Към 31 декември 2013 г. показателите „платежоспособност“ и „бърза лигащдност“ се 
у в ели чават спря мо 31 декември 2012 I'., а показателят „абсолютни л иквид ност запазва нивото 
си. НаЙ-силно влияние върху стойността на пърЕите два показателя оказва значителното 
намаление на текущите пасиви на дружеството от 4,703 хил. лв. в началото на годината до 
4,121 хил. лв. е нейния край или с 552 хид. лв. Въпреки намалението на текущите пасиви, 
.дбсолштка ликвидност* запазва нивото си спрямо 2012 г., поради намалението на наличните 
парични средства към 31 декември 2013 г. спрямо предходния период с 55 хил. лв.

3. Капиталовн ресурси.

Към 31 декември 2013 г. коефициентът на обща заддъжнялост запазва нивото си -
0.117. Положително влияние върху този показател оказва намалението на пасивите ла 
дружеството, а отрицателно влияние реализираната загуба през 2013 г. През последните 
няколко години се наблюдава тенденция на намаляване на калктала/нетните активи на 
дружеството. Основната причина за това са отрицателните финансови резултати, които то 
реализира през последните няколко годишни отчети периода. Към 31 декември 2013 г. 
финансовият резултат на дружеството отново е загуба в размер на 1,663 хил. лв. Дружеството 
има значителни по размер дългосрочни задължения, най-съществените, от които са във връзка 
със сключено извънсъдебно споразумение във връзка с полущени аванси в предходни периоди в 
размер на 506 хил. лв,, както и разсрочени задължения към доставчици в размер на 927 хил. лв. 
За да може да се стабилизира финансовата автономност на дружеството следва да бъде спрян 
процесът на натрупване на загуби, а това е свързано с необходимостта то да генерира 
положителни парични потоци от оеьовнаха си дейност, както това беше посочено по-горе.

4. Осяовяп рискове п несигурности, пред конто е изправено Дружеството.

Към настоящия момент основните рисково и несигурност, пред които е изправено 
дружеството, могат да се анализират в следните насоки:

Първият съществен риск е свързан с генерирането па приходи от предоставяне на услуги 
по поддръжка на общата инфраструктура на територията на к, к. „Слънчев бряг*. Очакванията 
са, че този вид приходи ще продължат да бъдат перо в отчета за всеобхватния доход па 
дружеството ггрез 2014 г., в случай че бъде разрешен конфликтът за начина на заплащане на 
таксите за поддръжка. При условие че инфраструктурата комплекса остане част от активите на 
дружеството, в дългосрочен аспект размерът на приходите, генерирани от тази дейност, ще 
зависи от развитието на туристическия комплекс като цяло и брой и размер на туристическите 
обекти на територията на комплекса, както и от атрактивността и конкурентоепособноегта му 
спрямо другите курортни комплекси на българското Черноморие.

Вторият специфичен за „Слънчев бряг” - АД риск произтича от сегашната, структура на 
активите. След продажбата на активите от електроразпределителната дейност през 2007 г., в 
отчета за финансовото състояние на дружеството е най-голям дял от дълготрайните материални 
активи са ВиК машини и съоръжения. Друга част от наличните дълготрайни материални активи 
включват алеи, пътища, сгради и земи. В тази връзка всяко намаление па продажната цена на 
някоя група от тези активи може да окаже негативно влияние върху състоянието на 
дружеството. Тук следва да се отбележи, че на 28 септември 2007 г. на извънредно Общо 
събрание на акционерите на дружеството е взето решение за продажба на инфраструктурата на 
К, К. „Слънчев бряг:‘, а именно ДМА - инфраструктур а, включващи общономштексно 
озеленяване 5 това число тротоари, улици и алеи, парково осветление, съоръженията, е които се 
осъществява пропускателен режим, водопроводи и Др. Тези активи следва да бъдат продадени в 
своята цялост чрез една или повече разпоредителни сделки между „Слънчев бряг“ - АД и 
Община Несебър за цена не по-ниска от 35,056,140 ля,, без ДДС. Към момента на подписване 
на договорите за продажбата на активите Община Несебър следва да заплати 7,611,228 лв.,
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която сума представлява дължимия данък добавена стойност. Цитираната сума 38,056,140 лв, 
трябва да бъде платена на пет годишни равни вноски, започвайки от годината следваща 
годината на подписване на договорите. Към датата на изготвяне на настоящия междинен 
финансов отчет все още нялт подписани договори за продажба на активи във връзка с 
гореописаното решение на акционерите на дружеството.

На трето място следва да се отбележи дейността, свързана с производството и продажбата 
на електрическа енергия. След като през февруари 2010 г. на територията на комплекса беше 
пусната в експлоатация фотоволтаична централа, изградена от дружеството, електрическата 
енергия, която то произвежда, се изкупува от „ЕВН България електроснабдяване” - АД. 
Договорът с електроразпределителното дружество е сключен на 16 февруари 2010 г. и е със 
срок на действие 25 години.

5. Резултати от дейността.

5.1. Приходи от дейността.

През 2013 г. реализираните приходи от дейността на „Слънчев бряг” - АД (дружеството) са 
с общ размер 2,889 хил. лв. и се състоят от следните компоненти:

Приходи ат предоставени услуги
Печалба от продажби на дълготрайни материални активи 
Приходи от продажба на ел. енергия 
Други приходи от дейността 
Общо приходи от дейността

Зз годината, 
завършваща 

към 31.12.2013 
хия. лв.

1,333
1,312

87
157

За годината, 
завършваща 

към 31.12.2012 
.тил. лв.

964
23
93

111
2,389 1,191

Реализираните приходи от предоставени услуги през 2013 г.'са с общ размер 1,333 хил. лв. 
и са нараснали с 369 хил. л в. в сравнение с 2012 г. Приходите от услуги се състоят от:

Приходи от наеми и тротоарни такси 
Приходи от пропускателен режим 
Продажби на промишлени вода 
Общо приходи от предоставени услуги

За годината, 
завършваща 

КЪМ 31.12.2013 
ХПЛ. ЛВ.

6Б6
587
60

1333

За годината, 
завършваща 

към 31.12,2012
ХИЛ. ЛВ.

727
156

  81_
964

В приходите от предоставени услуги за 2013 и 2012 са включени и приходи от поддръжка 
на инфраструктурата в курортен комплекс „Слънчев бряг“ (к. к., комплекса). През 2013 г. 
дружеството почти пе е реализирало приходи от тази дейност, като те са в размер на 32 хил. лв., 
(за 2012 г. -  65 хиП. лв.) и са изцяло от изградената в комплекса оптнчна мрежа. Услугите по 
поддръжката на общата инфраструктура включват поддържане на алеи и пътища, ВиК и 
канализационни услуги, озеленяване, охрана, обша реклама н др. дейности, които са от 
ключово значение за оперирането на конкретните туристически обекти. Причината за ниския 
р а з м е р  на приходите от инфраструктурата за 2013 г. е възникналия през 2009 г. конфликт 
между дружеството и собствениците на туристическите обекти в комплекса, които отказаха да 
заплащат такса за поддръжката па инфраструктурата. Събирането на тази такса е задължение,
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вменено на дружеството от държавата и ако то не го прави, ще бъде подведено под 
отговорност. От началото на юни 2011 г, започнаха да се водят преговори между дружеството и 
Съюза на собствениците на туристически обекти в комплекса за разрешаване на спорния 
въпрос, които впоследствие бяха преустановени. В началото на 2012 г. преговорите бяха 
възобновени, но до настоящия момент все още не е постигнато споразумение по този въпрос

Приходите по продажба на дълготрайни материални активи за периода 1 януари -  31 
декември 2013 г., включват продажба на поземлени имоти и обекти ъ размер на 1,377 хил. лв. 
Балансовата стойност на продадените дълготрайни материални активи е в размер на 65 хил. лв., 
в резултат, от което е формирана печалба в размер на 3,312 хил. лв.

През 2013 г. дружеството е реализирало приходи от продажби на ел. енергия в размер на 57 
хил. лв. (за 2012 г. -  93 хил. лв.), която е произведена от изградената фотоволтащша централа в 
комплекса. Съоръжението е въведено в експлоатация през февруари 2010 г. Електрическата 
енергия, която дружеството произвежда, се изкупува от „ЕВН България електроснабдяване” - 
АД. Намалението на приходите от продажба на ел. енергия през 2013 г. е следствие от по- 
малкия обем реализирани киловати, поради по-малкото слънчеви дни през годината.

5,2, Разходи за дейността.

За отчетния период разходите за дейността ш  дружеството се състоят от следните компоненти:

2а годината, За годината,
завършващи завърилзаша

към 31.12.2012 към 31.12.2012
хил. лв. хил. лв.

Разходи за материали 260 252
Разходи за външни, услуги 1,257 994
Разходи за амортизации 1.591 2,034
Разходи за възнаграждения на персонала 439 470
Разходи за социално осигуряване 79 53
Други разходи 288 249
Всичко разходи: 4,214 4,052

По съществените изменения в размера на разходите за оперативната дейност на 
дружеството през 2013 г. спрямо 2012 г., както следва:

* Разходите за външни услуги, които включват основно разходи във връзка с 
инфраструктурното поддържане на комплекса се увеличават с 26% през отчетния 
период спрямо предходния. От тях с иайчгьществеи дял са разходите за поддръжка 
на инфраструктурата, разходите за застраховки, разходите за правни и 
консултантски услуги, разходите за ремонтни дейности и реклама.

* През 2015 г. „Слънчев бряг” АД отчита спад от б % в разходите за възнаграждения 
на персонала и свързаните с тях осигуровки.

* Регистрирало е увеличение от 16% в другите разходи на дружеството. Това се 
дължи основно на отчетения брак на активи и начислени разходи за съдебни 
разноски.
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03 . Финансови дряходгг и разходи.

През 2013 г. дружеството е реализирало финансови приходи в размер на 143 хил. лв. От 
тях 35 хил. лв. представляват приходи от лихви, а 105 хил. лв. представляват реализирани 
положителни курсови разлики. Същевременно през 2013 г. дружеството е реализирало 
финансови разходи в размер на 486 хил. лв., от които разходи за лихви в размер на 434 хил. ла., 
разходи по валутни операции в размер на 45 хил. лв,, и разходи за банкови такси и ко^сионни 
в размер на 4 хил. лв. Приходите и разходите по валутни операции възникват от текущите 
преоценки па дългосрочните задължения на дружеството част, от които са деноминирани в 
долари на САЩ. Увеличението на разходите за лихви е в резултат от сключени споразумения 
за уреждане на стари задължения към контрагента на дружеството.

5.4. Финансов резултат и нетни активи.

Нетни активи в началото на периода.
Нетна загуба за периода
Нетни активи в края на периода

Загубя на едва акция в лв.

Зз годината, За годината,
завършваща завършваща

към 31.1221013 към 31.12.2612
хил. лв. хил. лв.

49,132 51,939
(1,668) (2,507)
47,464 49,152

(9.551 (1.43)

При анализа на нетните активи на дружеството към 31 декември 2013 г. се установява 
продължаването на неблагоприятната тенденция за тяхното намаление, което е в резултат от 
реализираната загуба за периода в размер на 1,665 хил. лв. Това се отразява пряко на 
отрицателната доходност на една акция и означава ежегоден спад на нейната счетоводна 
стойност. Следва да се има предвид, че оеновната причина за реализираната загуба в 
дружеството за 2013 г, е големият размер иа разходите за амортизации — 1,891 хил. ле, (за 2012 
г. -  2,034 хил. лв.) В тази връзка въпреки постоянния стремеж на ръководството към снижаване 
иа размера на останалите разходи, разходите за амортизации са почти коистантш величина, 
поради високата стойност на дълготрайните активи на дружеството. Като положителна 
тенденция може да се отбележи обстоятелството, че загубата на дружеството за 2013 г, 
намалява в сравнение със загубата за предходната 2012 г. със съществените 1,139 хил. лв., или с 
темп от 41 %, както и че дружеството е реализирало печалба преди разходи за лихви и 
амортизации в размер на 566 хил, лв. В резултат на това е отчетено подобряване на 
отрицателния доход на една акция спрямо предходната отчетна година.

П. Важни събития, настъпили след края ща отчетния период.

МежДУ края на отчетния период и дата на изготвяне на годишния финансов отчет не са 
настъпили съществени промени във финансовото и търговското състояние на емитента.

ГП. Важни научни изследвания и разработки.

За отчетния период в дружеството няма важни научни изследвания и разработки.
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1Y- Предвиждано развитие на дружеството.

Дружеството не е а състояние да направи обосновани предвнждднкя за своята дейност 
през идните години» тъй като развитието txy зависи основно от политиката, възприемана и 
провеждана от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Министерския 
съвет. Въпреки това възможните пазарни перспективи пред дружеството може да се анализират 
в три направления:

1. Генериране на прихода от предоставяне на услуги по поддръжка на общата 
инфраструктура и други сходни услуги на територията на к. к„ „Слънчев бряг“. Очакванията са, 
че този вид прихода ше продължат да бъдат основно перо в отчета за всеобхватния доход на 
дружеството през 2014 г., в случай че бъде разрешен конфликтът относно начина на заплащане 
на таксите за поддръжка. При условие че инфраструктурата на к. к. „Слънчев бряг“ все още е 
част от активите на дружеството, в дългосрочен аспект размерът на приходите, генерирани от 
тази дейност, ще зависи от развитието на туристическия комплекс като цяло, е  т.  ч .  о т  броя и 
размера на туристическите обекти на територията му. както и от атрактивността и 
конкуреншснособността му спрямо другите курортни комплекси на българското Черноморие.

2. Един специфичен риск произтича от сегашната структура на активите. След 
продажбата на активите от електроразпределителната дейност, в отчета за финансовото 
състояние на дружеството с най-голям дял от дълготрайните материални активи остават ВиК 
съоръженията. Друга част от наличните дълготрайни активи включват алеи, пътища, сгради и 
земи, В тази връзка всяко намаление на продажната цена на някоя група от тези активи може да 
окаже негативно влияние върху състоянието на дружеството.

3. Особености съществуват и в дейността, свързана е производството и продажбата на 
сд. енергия. Електрическата енергия, която дружеството произвежда, се изкупува от „ЕВН 
България Електроснабдяване*' - АД. Договорът с електроразпределителното дружеството е 
сключен на 16 февруари 2010 г. и е със срок на действие 25 години.

Поради това, че дружество е с над 50 % държавно участие в капитала не могат да бъдат 
предоставени по-подробни данни за основните тенденции в неговата дейност и съответно 
прогнозна финансова информация. Развитието на дружеството зависи основно от политиката, 
възприемана и провеждана от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и 
Министерския съвет.

V, Информация за търговия с акциите на дружеството.

Към датата на последната борсова сесия за 2013 г. (27 декември 2013 г.), Цената на акциите 
на „Слънчев бряг* - АД на Българска Фондова Борса - София е 6.00 лв, за една акция. Средно- 
претеглената цена на акциите за дванадесетте месеца на 2013 г. е 3.GS7 лв. за една акщя. 
Началната цена на акпнкте на дружеството за 2013 г. е бяла 2.00 лв. Най-високата пазарна цена 
на акциите на дружеството е била 6.30 лв., постигната на 27 ноември 2013 г., а най-ниската - 
1.631 от 1S януари 2013 г.

УС Информация относно програмата за прилагане на международно признатите 
стандарти за добро корпоративно управление по чл. 1<Юи, ал. 4» т„ 3 ЗШЩК.

2. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро 
корпоративно управление.

Дружеството изпълнява действащата програма зз прилагане на международно признатите 
стандарти за добро корпоративно управление.

Годиш ен доклад за дейността за 2015 а S
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УП. Допълнителна информация съгласие Прийожеййб Ла10 (към чиь 32, ал. 1, т. 2, 
чл. 35, алЛ, т. 2, чл. 41, ал. 1, т. 2 от Наредба Л* 2 от 17.09,2003 г. за проспектите ори 
поблочно предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за 
разкриването на информаций от публичните дружества и другите емитенти на ценно; 
книжа).

1. Информация, дадена в стойности и количествено изражение относно основните 
категория стоки, продукти и/нли предоставени услуги, с посочване на техния дял в 
приходите от продажби на елштеита като цяло и промените, настъпили през отчет нага 
финансова година. .

ТЗ:: г:^ ^

ш м :Ж Щ ']

Общо приходи от продажби 2,839 1,191 2^259
Поддържане на обща инфраструктура и др.
услуги 1,490 1,074 ] ,787
Продажби на ел. енергия 87 93 88
Продажби на обекти/активи 1,312 24 384

Информация относно промените в структурата на продажбите, настъпили през отчетната 
финансова година, с представена по-горе в доклада за дейността,

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, 
вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с 
материали, необходими за производството на стокн яли предоставянето на услуги с 
отразяване степента на зависимост но отношение на всеки отделен продавач или 
купувач/потребител, като и случай, че относителният дял на иякой от тях надхвърля 10 
на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице 
поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и в р ъ зк и т е  му с емптеята.

През отчетния период дружеството е реализирало приходи в размер на 87 хил, лв. от 
продажба на фотоволтаична енергия, 686 хил.лв. о т  наеми и  тротоарни такси, 587 ХИЛ. лв. от 
пропускателен режим, 60 хил. лв. от продажба на промишлена водя, 1,312 хнл. лв. от продажба 
на дълготрайни активи и 157 хил. лв. от други приходи от дейността,

3. Информация за сключени големи сделкн н такива от съществено значение за 
дейността па емнтепта.

През 2013 год, „Слънчев бряг” АД не е сключвало големи сделки и такива от съществено 
значение за дейността.

4. Информация относно сделките, сключени между емятеята и свързани лица, през 
отчетния период, предложения за сключване па такива сделкн, както и сделки, които са 
извън обичайната му дейност иди съществено се отклоняват ог пазарните услошия, по 
конто емитенгът или негово дъщерно дружество е страна с посочване па стойността на 
сделките, характера па свързаността и всяка информация, необходими за оценка яа 
въздействието върху финансовото състояние ни емитента.

През отаешин период не са сключвани сделки с такъв характер. .

Годиш ен доклад за дейностт а за 2013 г. 9
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5. Информация за събития и показатели е необичаен за емитента характер, имащи 
съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи н извършени 
разхода; оценка на влиянието ям върху' резултатите през текущата година.

През 2013 г. не е имало събития с необичаен за емитента характер.

6. Информ ация за сделки, водени извън балансово - характер н бизнес цел, посочване 
финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тезн 
сделки са съществени за емитента и ако разкриването па та/щ информация е съществено 
за он;енката на финансовото състояние на елштентн.

През 2013 гид. за „Слънчев бряг” АД няма сделки, които да се водят гавънбапанеовл.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в 
страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и 
недвижими имоти), както и инвестициите в дялови непии книжа нзвън неговата 
икономическа група а източниците/начините на финансиране.

През отчетния период дружеството не е имало дялови участия и инвестиции в ценни 
книжа ь страната и чужбина и к се  реализирало съществени иивестици в нематериални активи 
и недвижими ИМОТИ.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество яли 
дружество майка, в качеството им на заемополучатеял, договори за заем с посочване на 
условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация 
за предоставени гаранции и поемане на задължения.

През отчетния период дружеството няма и не е сключвало договори за заем в качеството 
си на заемоиодучатед.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество нли 
дружество майка, в качеството им да заемодатели, договори за заем, включително 
предоставяне на гаранции от всякакъв впд, в това число на свързани лица, с посочване 
на конкретните условия но тях, включително на крайните срокове за плащане, н целта, за 
която са били отпуснати.

През отчетния период дружеството няма и не е сключвало договори за заем в качеството 
си на заемодател.

Ю. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия пеним 
книжа през отчети пя период.

През отчетния период дружеството не е реализирало нови емисии ценни книжа.

11. Анализ па съотношението между постигнатите фпнапсон« резултати, отразени 
във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тезн 
резултати.

Дружеството не публикува прогнозни финансови резултати.

Годишен доклад за дейността за 217/3 г. 10
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12. Ааалпз и оценка из политиката относно управлението на финансовите ресурси е 
посочване на възможностите за обслужване на задълженията* евонтуал и ите заплахи и 
мерки, които смитентьт е предприел или предстои да предприеме с оглед отстра&явансто 
им.

Към 31 декември 2013 г. размера на текущите пасиви е по-голям и сравнение с този на 
текущите активи. Това води до извода, че дружеството все още не е в състояние да посрещне 
своите текущи задължения поради наличие на недостиг а размер на 1 ,£8$ кил. л е. . ,  и д и  54 % от 
размера на неговите текущи пасиви. Тези данни следва да се приемат като обезпокоителни и да 
се търсят мерки за спиране на тази неблагоприятна тенденция. За сравнение към 31 декември 
2012 г. недостигът е бил в размер на 2,446 хил. лв. или към 31 декември 2013 г. той е намалял с 
558 хил. лв. ~ причина за подобряване на показателите „платежоспособност* и „ЛИКВЩЩосТ11

Дружеството има значителни по размер дългосрочни задължения, най-съществените, от 
които са във връзка със сключено извънсъдебко споразумение във връзка с получени аванси в 
предходни периоди в размер на 506 хил. лв., както и разсрочени задължения към доставчици в 
размер на 927 хил. лв. За да може да се стабилизира финансовата автономност гкг дружеството 
следва да бъде спрян процесът на натрупване на загуби, а това е свързано с необходимостта то 
да генерира положителни парични потоци от основната си дейност, както това беше посочено 
по-горе.

При анализа на паричния поток на дружеството за дванадесетте месеца 2013 г. се 
установява, че нетния паричен поток от основна дейност е отрицателна величина в размер на 
3,513 хил. лв,, основно поради по-големия размер на извършените плащания към доставчици и 
персонала в сравнение с постъпленията от клиенти. Нетния паричен поток от инвестиционна 
дейност е положителна величина в размер на 1,742 хил. лв., в резултат от извършените 
продажби на дълготрайни активи, а от финансова дейност е отрицателна величина в размер на 
287 хил. лв., най-вече поради платени лихви по подписани нзъънеъдебни споразумения. Като 
краен резултат от паричните операции на дружеството наличните парични средства към 31 
декември 2013 г. намаляват в сравнение с 31 декември 2012 г. с 58 хил. лв.

Както беше отбелязано в точка 2 по-горе коефициентът за обща ликвидност на „Слънчев 
бряг*' - АД към 31 декември 2013 г. с подобрен спрямо края на 2012 г. Дружеството разполага 
със следните източници за генериране на диквидност:

* Парични потоци, генерирани от дейността по предоставяне иа услуги по поддържане на
общата инфраструктура на територията на к.к. Слънчев бряг.

* Парични потоци, генерирани от продажба на фотоволгаична електрическа енергия,
* Парични потоци, генерирани от наеми и пропускватеяен режим.
* Парични потоци, генерирани от продажба на активи на дружеството.

13. Оценка ва възможностите за реализации на инвестиционните намерения с 
посочване на размера на разполагаемите средства н отразяване на възможните промени в 
структу рата на финансиране на тази дейност.

Поради спецификите в статута на „Слънчев бряг1* - АД не може да бъде предоставена 
информация за основните тенденции в неговата дейност и съответно информация за 
инвестиционните намерения на дружеството. Развитието на емитента зависи оеповно от 
политиката, възприемана и провеждана от Министерство иа икономиката, енергетиката и 
туризма и Министерския съвет. Не могат да бъдат правени надеждни прогнози за развитието на 
тези политически процеси, както и за решенията, които ще вземат компетентните органи.

Годишен доклад за дейността за 20/3 д П
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14, Информация за настъпили промени през отчетния период ч основните принципи 
та управление па емитенти и. на неговата икономическа трупа*

През отчетния период не са настъпили такива промени.

15, Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в 
пропеса на изпитваше на финансовите отчети системи за вътрешен контрол и система за 
управление на рискове.

Финансовите отчети на дружеството са изготвени в съответствие с Международното 
стандарти за финансова отчетност (МСФО), разработени и публикувани от Съвета за 
Международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети за приложение от Европейския съюз* 
приложими за 2013 г.

Международните стандарти за финансова отчетност обхващат:
а) Международни стандарти за финансово отчитане.
б) Международни счетоводни стандарти,
в) Разяснения, дадени от Комитета за разяснения на Международни стандарти за 

финансово отчитане (КРМСФО) или бившия Постоянен комитет за разяснения (ПКР).

16, Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната 
финансова година.

5а годината завършваща към 31 декември 2013 г. няма вписани промени в Търговския 
регистър относно състава на Съвета на директорите, но следва да се има предвид следните 
обстоятелства:

*■ На проведено на 23 декември 2013 г, извънредно заседание на общото събрание на 
акционерите са взети решения за освобождаване на Златко Тодоров Димитров, Иво Симеонов 
Маринов, Константин Димов Лефтеров, Соня Маркова Енилова и Мариела Дамянова Павлова, 
като членове на съвета на директорите на дружеството; избор на нов съвет на директорите в 
състав: Йордан Георгиев Георгиев, Румен Кулев Кулев, Светлодара Енчева Петрова, Веселин 
Преславов Маринов, Таня Иванова Власнаду.

* С Решение № 998-ПД от 30 декември 2013 г., КФН е наложила следната принудителна 
административни мярка на Слънчев бряг АД: „Задължавам „Слънчев бряг” АД гр, Несебър - 
т.к. Слънчев бряг, да не предприема действия до вписване в Търговския регистър, воден от 
Агенция по вписванията, на Йордан Георгиев Георгиев, Румен Кулев Кулев, Светлодара Енчева 
Петрова, Веселин Преславов Маринов, Таня Иванова Влаеиаду, като членове на съвета на 
директорите на дружеството, в изпълнение на взетото в нарушение на чл.118 ал.4 т.2 от 
ЗГНТЦК, решение на общото събрание на акционерите от 23.12.201 Зг. Б случай, че към дахата, 
на получаване на решението за прилагане на админиегративна принудителна мярка, такива 
действия вече са предприети, задължавам „Слънчев бряг” АД гр, Несебър -  т.к. Слънчев бряг, 
незабавно да предприеме съответните последващи действия, в резултат на коото Йордан 
Георгиев Георгиев, Румен Кулев Кулев, Светлодара Енчева Петрова, Веселин Преславов 
Маринов, Таня Иванова Власиаду, да бъдат заличени като членове на съвета на директорите на 
публичното дружество до надлежното избиране на нов съвет на директорите, съгласно 
изискванията наотносимото действащо законодателство ”
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17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите ла всеки 
от членовете на управителните и. на контролните органи за отчетната финансова година, 
изплатени от емитеита и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били 
включели в разходите на езштента, или произтичат от разпределение на печалбата, 
включително:

а) получени суми и венарични възнаграждения;
б) условни иди разсрочени възнаграждеяия, възникнали през годината, дори и ако 

възнаграждението сс дължи към по-късен момеят;
в) (ума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане яа 

пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Lia членовете на Съвета на директорите са изплатени следните парични възнаграждения 
през 2013 т.:

» Златко Тодоров Димитров -  29,338.73 лв.;
• Иво Симеонов Маринов -  4,65230лв.;
•  Соня Маркова Енилова — 10,129.97 лв.;
* Константин Димов Лефтеров ~ 3,999.12 лв,;
♦  Марисла Дамянова Павлова — 10,331.99 лв,

В „Слънчев бряг" - АД не са начислявани суми за изплащане на пенсии, обезщетения при 
пенсиониране или други подобни обезщетения поради малобройния състав.

1S. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на 
управителните и на контролните органи, ирокуриегите и висшия ръководен състав акции 
на е.мнтетга, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като 
процент от акциите от всеки клас, както в предоставени им от емитента опции върху 
негови цев «и книжа - вид н размер да ценните кннжа, върху които са учреден« опциите, 
депа па упражнявано на опциите, иокупна цена, ако има такава, н срок на опциите.

Към 3 1 декември 2013 г. членовете от Съвета на Директорите на “Слънчев бряг’ - АД, 
конто притежават акции от капитала на дружеството, сд както следва:

Име Брой акции Дял от капитала в %

Златко Тодоров Димитров 32 0.0016
Изпълнителен директор

Елштентьт не е издавал опции върху ценните книжа от капитала.

19, Информация за известните на дружест вото договорености (включително п едед 
приключване на финансовата година), в резултат на конто в бъдещ период могат да 
настъпят промени в притежавания относителен дял акцни иди облигации от настоящи 
акционери или обли гаднонери.

На управителния орган на дружеството не за известни договорености, в резултат, на 
които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от 
настоящи акционери.
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20. Информация за висящи еъдебни, административни или арбитражни 
производства, касаещи задължения или вземания на емитенгга и размер най-малко 10 на 
сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на 
емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му 
капи тал, се представя информация за всяко производство поотделно.

През отчетния период дружеството не е имало и няма висящи съдебни, административни 
или арбитражни производства, касаещи задължения иди вземания в размер най-малко 10 на сто 
от собствения капитал на емитента.

21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон н адрес за 
кореспонденция.

Директор за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг’ АД е:
Наталия Асенова
адрес за кореспонденция; ъ\к. Слънчев бряг 
тел; 0554/25S39

УШ. Допълнителна информация съгласно Приложение АЪП (към чл. 32, ал. I, т. 4Т 
чл. 35, ад. 1, т. 5 и чл. 41, ал. 1. т. 4 от Наредба Jfe 2 от 17,09.2003 г. за проспектите прн 
публпчно предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар иа ценни книжа и за 
разкриването на информация от дубдичйите дружества п другите емитептн иа ценни 
книжа).

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които пе са 
допуснати до търговия tia регулираш пазар и Република 'България шш друга държава 
членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с 
всекн от класовете акции, п пастта от обшия капитал, които съставлява всеки отделен 
клас.

Дружеството е издавало само един клас акции. Регистрираният капитал па емитента е в 
размер на 1,9 57,S0S (един милион деветстотин петдесет й седем хиляди осемстотин и осем) 
лева, разпределени в 1,957,S0S акции. Те са обикновени, поименни, безналични, свободно 
прехвърляеми и дават следните права па техните притежатели:

-• право на 1 глас в общото събрание на акционерите за всяка една притежаваш акция;
* право ш  дивидент, пропорционално на обшия брой издадени акции на дружеството;
• право на ликвидационен дял.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за 
притежаването на ценни кннжа иди необходимост от получаване на одобрение от 
дружеството или друг акционер.

Няма ограничения за прехвърлянето или притежаването на акции, издадени от 
дружеството и няма необходимост от получаване на одобрение от дружеството или от негов 
акционер,
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3. Информация относно прякото и непрякото притежаване па 5 ыа сто или повече от 
правата па глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционери те, 
размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към 31 декември 2011 г. в книгата на акционерите са отразени следните лица, 
притежаващи повече от 5 на сто от акциите с право на глас от капитала на дружеството:

1. Министерство на акономаката, енергетиката и туризма на Р. България.
Брой акции: 1,468,3 5 6
Дял от капитала: 75.00 %

2, „  Осьнчея бряг хяндш а”  - А Д

Адрес: так. „Слънчев бряг“ $240, община Несебър, хотел Диамант

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези крава.

Няма такива акционери.

5. Системата за контрол црн упражняване на правото на глае в случаите, когато 
служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява 
непосредствено от тях.

Няма такива случай.

6. Ограничения върху правата иа глас, като ограничения върху кравата на глас на 
акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на 
враната на глас или системи, при коачо със сътрудничество на дружеството финансовите 
права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма такива ограничения,

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които 
могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

На дружеството не са известни такива споразумения.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на 
управителните органи нз дружеството н относно извършването на изменения и 
допълнения в устава.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството могат да бъдат сменявани по време 
на техния мандат с решение на Общото събрание на акционерите взето с обикновено 
мнозинство. Уставът на дружеството може да бъде изменян единствено с решение на Обвдочо 
събрание на акционерите взето с мнозинство 2/3 от представения кагтятал.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото 
да взема решения за издавав е п обратно изкупуване на акции яа дружест вото.

Съгласно действащия Устав на дружеството Съветът на директорите няма правомощия 
за вземане на решения за издаване и обратно изклттувано на акции на компанията.

БУЛСГЛТ: 102184240 

Брой акции:
Дял от капитала;

196,142
10.02%
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10- Съществени договори на дружеството, конто пораждат действие, изменят ее или 
се прекратяват поради промяна в контрола иа дружеството при осъществяване на 
задължително търгови предлага не, н последиците от тях, оепен н случаите когато 
разкриването на тази информация може да прнчинп сериозни вреди ня дружеството; 
изключението по предходното изречение нс се прилага в случаите, когато дружеството е 
плъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Нмма такива.

11. Споразумения между дружеството II управителните му ирганн или служители за 
изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при 
прекратяване на трудовите правоотношения но прнчннн, свързани с търгоио предлагане.

24  януари  2 0 1 4  г. 
кг. к. С лънчев бряг "
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fine. S 420 , 1С .к.С лънче8  б р яг 

Тел.: (0554.} 2 2510 , 2 2 429 , 2 2 4 3 9

e -m a ib  m fo@ sim ntfbeachbg.net 
Ф а кс :  (0554) 2 2 5 2 4 ,2 2 5 1 0

Д О К Л А Д

Директор за връзки с инвеститорите па "Слънчев брягп АД 

за дейността през 2013 година

Уважаеми Дами И Господа - акционери на "Слънчев бряг" АД,

В изпълнение на разпоредбите на чл,116 от ЗППЦК изпъл нявам длъжността Директор за 

връзки с инвеститор т е  в лубличното дружество.
Дружеството- емитект „Слънчев бряг" АД, фигурира в публ ичния регистър на Комисия за 

финансов надзор и неговите акции се търгуват на паза ра на ценни кнмжз в Република България 

Българска фондова борса- София АД.
В изпълнение на тези свои задължения, през изтеклия пер иод съм уведомявала своевременно 

Комисията за финансов надзор, Българска фондова борс а ~ София, Централен депозитар и 
общ ествеността относно обстоятелствата, подлежащи н а разкриване, регламентирани в Закона за 
лубличното предлагане на ценни книжа, свързани с проме ни в правния и икономическия стаг/т на 
Дружеството, както и съм отговаряла за представянето на междинните и годиш ни отчети на 
Дружеството. Била съм на разположение ла посочените и нституции за излагане на обяснения по повод 
дейността на Дружеството и органите на управление.

През 2013 г. Изпълнявах добросъвестно своите задължения съгласно ЗППЦК и актовете по 

прилагането му, Устава на дружеството и друга вътре шни актове. Осъществявах дейността си като се 
водих от принципа за равноправие третиране на акционерите, защ и та на техните права и интереси.

През целия период на работа в дружеството съм полагал а необходимото старание за 
разкриване в законоустановените срокове както периоди чна, така и инцидентна информация на 
Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, където а кциите на дружеството се търгуват и 
общ ествеността. По този начин информацията своеврем енно е оповестявана до настоящ ите и бъдещи 
инвеститори на дружеството, финансовите анализатори и медии.

През 2013 г. в съответствие със законовите изисквания в трид есет дне&ен срок от изтичане на 
съответното тримесечие представях на КФН, БФБ -  Софи я и обществеността, междинни финансови 
отчети на " Слънчев бряг" АД, Приложение № 9 за вътрешна та информация, както и допълнителната 
информация, съгласно изискванията на Наредба №2 на КФ Н.Същ ите бяха изготвени в срок ле чл.ЮОо 

от ЗППЦК и представени на КФН,БФБ и шириката общественост.
През изтеклата година беше подготвено и проведено ред овно годишно общ о събрание на 

акционерите състояло се на 06.06.2016 г. Материалите  и поканата за свикването на общите събрания 
са предоставени в законния срок на КФН, БФБ, ЦЦ и общ ествеността (на сайта www,sunnybeachbg.net:) 
и оставени на разположение на акционерите в дружество то. Поканата бе обявена в търговския 
регистър в изискуемия от закона срок. Протоколите от провед ените заседания са представени в срок на 
КФН, БФБ и общ ествеността. Одиторския годишен финансов отчет на д ружеството бе изготвен и 
представен на КФН.БФБ и шириката общ ественост в сро к по члЛООн от ЗППЦК.Същ ия бе заверен от 
регистриран одитор.При изготвянето на ГФО Бяха спазени  всички изисквания на ЗППЦК, в съответствие 
с МСС и формите на КФН, включващ  Програма за добро ко рпоративно управление, Доклад за 
дейността, Оповестяване на счетоводната политика, Прилож ение № 11 от Наредба № 2 същ о беше 
представен в законоустановения срок в КФН, БФБ и на о бществеността.
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На 23.12.2013г се подготви и проведе извънредно общо събрание  на акционерите. . 
Материалите и поканата за свикването на извънредното общ о събрание са предоставени в законния 
срок на КФН, БФБ, ЦД и общ ествеността (на сайта www.sunnybea chbg n e t) и оставени на разположение 
на акционерите в дружеството. Поканата бе обявена в търговския регистър в изискуемия от закона 

срок.
През разглеждания период 01.01.2013 -  31 12.2013 г. са състав ени 13 протокола от заседания на 

Съвета на директорите на “Слънчев бряг“ АД. Протоколите  са подписани от всички присъствали на 

заседанията членове на Съвета на директорите, при съблю даване на изискванията на чл. 239 от ТЗ. 
Протоколите и приложенията към тях се съхраняват в друж еството, като при поискване се предоставят 

на акционерите.
В изпълнение на задълженията си Директора за връзки с  инвеститорите съм изпратила в срок 

задължителната, периодична и текуща информация за дру жеството на регулаторните органи и на 

обществеността. Спазени са законовите изисквания, касаещи дейността на публичните дружества 
относно начина и сроковете на предоставяне на дължимата по зако н информация.

За предоставяне на необходимата информация относно дружест вото пълно съдействие оказват 
членовете на Съвета на директорите, изпълнителният дир ектор и главният счетоводител, за което 

изкрено им благодаря.

Въз основа на гореизложеното, в периода на прилагане на осн овните принципи на 
корпоративното управление в дружеството е трайно установ ен синхрона в дейността на директора за 
връзки с инвеститорите и управителния орган на дружест вото -  Съвета на директорите, продиктуван 

от желанието за максимапна координация в контактите с акционерите и заинтересованите да 
инвестират в дружеството лица, както и от желанието да б ъдат възможно най-добре защитени и 
гарантирани правата им като настоящи или бъдещи акционер и на “Слънчев бряг" АД.

04.03.2014т Наталия Асенова Шагщърова

http://www.sunnybeachbg


ГОДИШЕН ДОКЛАД  

на

ОДИТВИЯ КОМИТЕТ на  

„СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД  

за 2013 год.

18 март 2014 г.



I* Обща информация

В съответствие е Глава осма, "Б" от Закона за независимия финансов одит и 
дредвщд наличието по отношение па Дружеството на критериите по чр. 40ж от  същия 
закон, с решение на Съвета на директорите на „Слънчев бряг"' ** АД (дружеството) от 26 
март 2009 г. е прието функциите на Однтеи комитет да се осъществяват от Съвета на 
директорите на дружеството.
Във връзка, с решение иа редовно Общо събрание на акционерите, проведено на 
06.06,2013 г. са извършени промени в управителните органи на дружеството. 
Промените еа вписани в Търговския регистър от дата 22.07.2013г г. Считано от тази 
дата членове на Одитния комитет на дружеството стават новоизбраните членове на 
Съвета на директорите на дружеството, както следва: Иво Симеонов Маринов, Соня 
Маркова Енвдюва, Константин Димов Лефтеров, Златко Тодоров Димитров и Мариела 
Дамянова Павлова е мандат три месеца. На същото редовното годишно Общо събрание 
ла акционерите от 06.06.2013 г. за председател на Однтщ г комитет е избрана Соня 
Маркова Бншюва с мандат три месеца.
На проведено на 23.12.2013г. извънредно заседание на общото събрание на 
акционерите са взети решения за освобождаване на Златко Тодоров Димитров, Иво 
Симеонов Маринов, Константин Димов Лефтеров, Соня Маркова Енилова и Мариела 
Дамянова Павлова. като членове на Одтгген комитет; избор на нов съвет на Одитен 
комитет в състав: Йордан Георгиев Георгиев, ЕГН 64041 00446; Румен Кулев Кулев, 
ЕГН 6404170625; Светлодара Енчева Петрова, ЕГН 7504275075; Веселин Преславов 
Маринов, ЕГН 6305300460; Таня Иванова Власиаду, ЕГН 7511154479. Председател на 
однтния комитет е избран Румен Кулев Кулев, ЕГН 6404170625.
С Решение 71? 993-ЦД ох 30.12.2013Г.. КФН е изложила следната принудителна 
административни мярка на Слънчев бряг АД: „Задъ л жава м  „  Слънчев б р яг " АД, гр.  
Н есебър  -  т .к. Слънчев бряг , да  нг  предприем а дейст вия. по вп исване в Търг овския  
регист ър, воден от  Аг ет щ я по вписваният а, на  Й ордан  Георгиев Георгиев, Рум ен  
Кулев Кулев, Свет лодара Енчева Пет рова, Веселин Преславов М аринов, Таня И ванова  
Власиаду, кат о членове на  съвет а на  директ орит е на  дружест вот о, в изпълнение на  
взет от о в  наруш ение па  чя, /75 ал.4 т .2 от  ЗП П Ц К, реш ение на  общ от о събрание на 
а к ц и о н е р и т е  от  23.12.20J За
В случай, че към датата на получаване на решението за прилагане на 
адмгтистратшна принудителна мярка, такива действия вече са предприети, 
задължавам ,,Слънчев бряг” АД гр. Несебър -  пък. Слънчев бряг, незабавно да 
предприеме съответните последващи действия, в  резултат на които Йордан Георгиев 
Георгиев, Румен Кулев Кулев, Светлодара Енчева Петрова, Веселин Преславов 
Маринов, Таня Иванова Втсиаду, да бъдат заличени като членове па егъвета иа 
директорите на публичното дружество до надлежното избиране на нов съвет иа 
директорите, съгласно изискванията на относимото действащо закоподателствоГ

Ц. Дейност на Оди ш ия комитет през 2013 г.

Предвид изискванията на действащото законодателство и с  оглед дейността, на 
Однтния комитет на „Сиш чов бряг” -  АД през 2013 г. можа  да бъде направено 
следното обобщение относно финансовото отчитане, системите за вътрешен контрол и 
управление на риска и независимия финансов однт в дружеството:
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1. Наблюдение ка процесите ш> финансово отчитане

Съгласно Закона за счетоводството, считано от 1 януари 2005 г. всички 
публични търговски дружества, както и тези дружества, конто не са дефинирани като 
малки и средни, са задължени да изготвят финансовите си отчети но изискванията на 
МСС. Дружеството осъществя своята финансова отчетност в съответствие с 
изискванията на нацшшалното на счетоводно законодателство и изготвя: финансовите 
си отчети съгласно Международните стандарти за финансово отчитане (МСФСО, 
приети за приложение от Европейския съюз.

Финансовите отчетя т  дружеството са съставени на базата па принципа на 
действащото предприятие и принципа иа историческата цена, модифицирана в 
определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви до тяхвата справедлива 
стойност към края на отчетния период, доколкото това се изпекла от съответните 
счетоводни стандарти я  тази стойност може да бъде достоверно установена.

Приложението на МСФО изисква от ръководството на дружеството да направи 
някои счетоводни предположения я приблизителни счетоводни оценки при нзготвяпе 
нз годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, 
пасивите, приходите и разходите и условните актива и пасиви. Всички те са извършени 
на основата на най-добрата преценка, която е направела от ръководството .към датата 
на изготвянето на финансовия отчет.

2. Наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол в 
предприятието

Системата за вътрешен контрол съответства да стандартите, определени от 
Съвета на директорите на дружеството. Ефективността на системата за вътрешен 
контрол позволи навременното изготвяне и изпращано на достоверни тримесечни 
финансови отчети на „Слънчев бряг5' - АД до КФН, „БФБ-София” - АД и. останалите 
потребители на финансова информация. Одиттшдт комитет потвърждава, че лрез 2012 
г. системата за финансово отчитане на дружеството е адекватна и представя достоверно 
финансовото състояние на „Слънчев бряг” АД, както и че системата за вътрешен 
контрол в дружеството позволява ефективно управление на финансовите ресурси на 
компанията.

5. Наблюдение на ефектттеността яа системите за управление на рисковете в 
предпряж  I н его

Праз 2013 г. целта на управителния орган на „Слънчев бряг" - АД беше 
осъществяване на ефективен контрол на рисковете чрез прилагане па система за 
тяхяото ранпо прогнозиране, идентифициране и контролиране. В тази връзка и ири 
спазване на законовите изисквания извършването на оценка и управлението на 
рисковете, свързани с дейността на дружеството се извършваха от Одитння комитет.

4. Наблюдение яа независимия финансов одит в  предприятието

В съответствие с изискванията па Закона за счетоводството и язискванпята яа 
Закона за независимия финансов одит към независимия финансов одит на предприятия,
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извършващи дейност от ибществен интерес, на 06.06.2013 г. редовното Общо събрание 
на акционерите па „Слънчев бряг” - АД избра Георги Петров Дочев, с диплома № 0016, 
за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка ла годишния финансов 
отчет на дружеството за 2013 г.

5. Преглед на независимостта па регистрирания одитор на предприятието в 
съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните 
счетоводители и наблюдава предоставянето на допълнителни услуги от 
регистрирания вдитор на одитираиою Предприятие

Извършения преглед на независимостта на избрания от редовното годшпно 
Общо събрание на акционерите сгг 06.06-2013 г. регистриран одиггор, който де направи 
проверка и заверка на годишпля финансов огчет на дружеството за 2013 г., показа, че 
Георги Петров Дочев, с диплома № 0016, отговаря на законовите изисквания и на 
изискнапяята на Съвета па директорите на дружеството.

6. Препоръка за избор на регистрирал одитор за проверка и заверка на 
годишния финансов отчет на дружеството зя 2014 г.

В изпълнение на чи. 40к от Закона за независимия финансов одит и с оглед 
сгриктиото изпълнение па задълженията като регистриран одитор по проверката и 
заверката на годишния фннапсов отчет на Дружеството за 2014 г., Однтштят комитет па 
„Слънчев бряг” - АД т е  изпълни утвърдени от министъра на икономиката и 
енергетиката процедурните правила за избор на регистриран одитор изпратени с язх.Кз 
26-00-105 от дата 31.10.2013г.

Председател пя Одитния комитет к. к. „Слънчев брнг”
На „Слънчев бряг” АД 18 март 2014г.

Соня Енилова:

Златко Димитров:

Константин Лсфтерог

Членове на Однтння ■ 
на „Слънчев бряг” А /

Марнела Павлова:



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До Акционерите 
на „Слънчев бряг” - АД 
к.к. Слънчев бряг

До кла л аьрху  фи нансови я от нет

Ние извършихме однт на приложения финансов отчет на „Слънчев бряг” АД, включващ  
счетоводния баланс (отчет за финансовото състояние) към 31 декември 2013 год., отчет за 
всеобхватния доход, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци за 
годината, завършваща пя този дата, както и обобщеното опоисстявлнс на съществените счетоводни 
политики и другите пояснителни приложения и ннформацня.

О т говорнис/п  на  ръководст вот о  з/т финансовия от чет

Ръководството поен отговорност за изготвянето и достоверното представяне ня този 
финансов отчет, в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, и за такава 
система за вътрешен контрол, каквато ръководството по негова преценка определя като 
необходима за изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неточности,  
отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат иа измама или грешка.

О п и оворност  н а  однт ора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов 
отчет, основаващо сс не извършения от нас однт.

Нашият однт бе проведен в съответствие с професионалните изисквания па 
Международните одиторскн стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, 
както н однтът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен иа 
сигурност доколко финансовият отчет НС съдържа съществени неточности, отклонения н 
несъответствия.

Однтът шипочва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторскн доказателства 
относно сумите н оповестяванията, представени във финансовия отчет, Избраните процедури 
зависят от преценката на однтора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, 
отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или 
грешка. При извършването иа гезн оценки ка риска однторът взема под внимание системата за 
вътрешен контрол, свързана с изготвянето н достинерното представяне на финансовия отчет от 
страна иа предприятието, за да разработи одиторскн процедури, които са подходящи при тези 
обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността па системата за вътрешен 
контрол на предприятието. Однтът също така сключва оценка на уместността на прилаганите 
счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от 
ръководството, както и оценка на пялсстното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит, предоставя достатьчна и подходяща база за 
изразеното от нас одиторско мнение.

Георги Дочев -  регистриран одитор с диплома №  0016 
Адрес: гр, Бургас, ул. „Сердика" N° 2Б, ст.З, офис А 

e-mail: georgi_doc!iev@ abv,bg, тел: 056^ 84 - 5 2 - 0 8

mailto:georgi_dochev@abv.bg


Във връзка е изготвянето на годишния фннансон отчет за 20] 3 г. п в изпълнение на член 22 
от Закона за счетоводство!и. изпълнителният директор на дружеството е издал заповед № 
30/10. {0.2013 ГОЛ- за инвентаризация на всички ДМА. ДЦА и материални запаси. Срокът за 
приключване на инвентаризацията е определен на 27.12.2013 год. Със заповед № 35/14.11.2013 
гад., срокът за приключване ма инвентаризацията с определен на 07.04.2014 год. Не е приключена 
инвентаризацията на:

• Дълготрайни активи с балансова стойност 50,785 хнл, лв.
■  Материални запаси с отчетна стойност 43 хнл. лв.

Не са осчетоводени резултатите от инвентаризацията на активите извършена на основание 
на заповед № 58/13.09.2011 год. и заповед № 61/13.09.2011 гол. Констатирани са лннен с отчетна 
стойност 490 хил.лв. и балансова стойност 98 хнл. лв При инвентаризацията е установено, чс за 
част от недвижимите имоти на дружеството, залисани в инвентарните книги липсват документи за 
собственост.

При планирани разходи и приходи свързани с поддържане на инфраструктурата на к.к. 
Слънчев бряг в размер на 2,341 хил.лп., фактически направените разходи са 2,059 хил.лв. Нс са 
фактурирани и отчетени никакви приходи. Загубата ОТ поддържане н а  инфраструктурата е а 
размер на направените фактически разходи. Подобни сл резултатите от поддържането на 
инфраструктурата на курортния комплекс и в предходните 7 години. Утвърждава сс тенденция на 
декапитализапия и влошаване па финансовото състояние на дружеството.

Квали фи ц и рано  мн ен и е

В резултат на гола удостоверяваме, че с изключение на възможния ефект от въпросите, 
описани в горния параграф „Основания за нзразяпаие на квалифицирано мнение”, финансовият 
отчет представя достоверно във всички съшсствсни аспекти финансовото състояние па 
дружеството х ъ м  31 декември 2013 година, както и неговите финансови резултати от дейността II 
паричните му потопи за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Международните 
стандарти за финансови отчети.

До кла д но други  п расн и  п р егулат орн и  изисквания

Годиш ен доклад за дейност т а на дружест вот о  по изиск ванията на Закона за 
счет оводст вот о (чл. 33)

В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството (чл. 38, пар. 4), ние 
сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на дружеството за отчелиата 
2013 година. Този доклад не предстаоляпа част от годишния му фннансон отчет за същия период. 
Отговорността за изготвянето на този годишен доклад зв дейността се носи от ръководството на 
дружеството. Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за 
дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и 
оповестена вън финансовия отчет на дружеството към 31.12.2013 год., изготвен в съответствие с 
Международните стандарти

О с н о в а н и я за  и зр а зяв а н е  н а  кв а ли ф и ц и р а н о  мн е н и е

20 февруари 2014 година 
гр.Бургас, ул.”Сердика” №26

Г ео р ги  Д и ч са  — реги стр и р ан  о дн то р  с ди п л ом а №  0016  

А дрес: гр. Кургас, ул. „С ер ди ка"  №  2Б, СТ.З. офи с 4 

с -т а Н : g eo rg i_ d o ch ev @ ab v .b g , тел : 0 5 6 / 84 - 5 2 - 0 8

mailto:eeorgl_dochev@3bv.bg


СЛЪНЧЕВ БРЯГ - АД

ГО ДИШ ЕН  ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, 
ГО ДИШ ЕН  ДО КЛАД ЗА ДЕЙН О СТТА

И

О ДИТО Р С Ш  ДО КЛАД  

31 декември 2013 г.

к , к  Слънчев б р яг



С лънчев бряг - А Д

ОТЧЕТ ЗА Ф ИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  

към 31 декември 2013 г.

Прнло- 31.12.2013 31.12.2012 01.1.2012
женпе хнл. лп. хил.лв. хпл.ли.

дъ (преизчислена)

Н е т е к у ш и  а к т и в и

Дълготрайни материални активи 

Дълготрайни нематериални активи 
Всичко нстскушн активи

Текущи активи
Материални запаси 
Вземания и предоставени аванси 
Парични средства

3

4

50,77«
15

52,613
33

54.326

55

50,785 52,646 54,381

5
6 
7

-13
1,653

537

42
1,620

595

195
1,801
1,292

Всичко текущи активи 2,233 2,257 3,288

Всичко активи 53,018 54,903 57,669

Капитал
Основен капитал 
Натрупани резултати

8 1,958
45,506

1,958
47,174

1,958 
49,9 в!

Всичко капитал 47,464 49,132 51,939

Нстскушн пасиви
Задължения по извънсьдебни споразумения 
Задължения по финансов лизинг

9 1.433 1,056
12

1,611
48

Всичко нстскушн пасиви 1,433 1,068 1,659

Текущп пасиви 10 4,121 4,703 4,071
Всичко пасиви 5,554 5,771 5,730
Всичко капитал и пасиви 53,018 54,903 57,669

2 4  януари  2 0 1 4  г.

Приложениет о от  ст р. 6  до  ст р. 24  е н еразделна  част  от  наст оящ ия финансов от чет .

Годиш ен финансов от чет  към 31 декември 2013 г- 2



С лънчев бряг - А Д

О ГЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  

зя годината, завършваща към 31 декември 2013

Прило Г одпнятл, Годиипта,
жение завършваща 

на 31.12.2013
завършпашя 
на 31.12.2012

Лв VIIл. лп. хнл. лв.

Приходи от продажби 1) 1,420 1,057

Други приходи от дейността 12 1,469 134

Об то приходи от дейността 2,889 1,191

Разходи зо материали 13 260 252

Разходи за външни услуги 14 1,257 994

Разходи за персонала 15 518 553

Разходи за амортизация 1,891 2,034

Разходи за обезценка 16 (10) 11

Други оперативни разходи 17 298 238

Всичко разходи по икономически елементи 4,214 4,082

Приход Изразходи} за лихви 18 (396) 89
ПрнходнЛразходи) по валутни операции 57 (1)
Други финансови прнходи/(разходи) (4) (4)

Всичко финансови приход п/(рязхидн) (343) 84

Загуба за годината преди облнпше с данъци (1,668) (2,807)

Прпходп/(рлзходн) за данъци 19 - -
Други всеобхватни доходи - -
Обш всеобхватен доход зп годината (1,668) (2,807)

Загубя на една якимя о ли. 20 (0.85) (1-43)

2 4  януари  2 0 ]  4  г.

Приложениет о от  стр. 6  до  ст р. 24  е неразделна  част  от  наст оящ ия ф и н ш са а  от чет .

Годиш ен финансов от чет  към 31 декември  2013 г. .3



С лъ н ч е в  б р и г - А Д

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА  
за годината, завършваща към 31 декември 2013

Изпълнителен директор 
Златко Дими

Основен Преоцсньчни Други Нсразпрсделсии Загуба Обшо

капитал резерви резерви печалйЩ(испа- капитал

крити загуби)
кил. лв. хнл. лв. хвл.лв. хил. ли. хил. лв. ХИЛ. лп.

Салдо към ] януари 2012 г. (преизчислена) 1,958 238 53,005 (1,180) (2,082) 51.939

Прехвърляне в непокрити загуби (2,082) 2,082
Общ всеобхватен доход за периода - - - - (2,807) (2,807)

Салдо па 31 декември 2012 г. за пренасяне 1,958 238 53,005 (3,262) (2,807) 49,132

Прехвърляне и непокрити загуби (2.807) 2,807 -

Преоценъчен резерв на отписани активи - 0 ) - 3 “

Общ всеобхватен доход за периода - - - - (1.668) (1,668)

Салдо към 31 декември 2013 г. за пренасяш: 1,958 235 53,005 (6,066) (1,668) 47,464

Съставител: 

Маргарита Пологова

^  '^^.Съгласно однторски доклад:

0016 ЙК ..
^гмегрчран г««>ор

2 4  януари 2014  г.

Приложениет о от  ст р. 6 до ст р. 24  е неразделна част  от  наст оящ ия финансов от чет .

Годишен финансов отчет КЪ-Ч 31 декември 2013 г.



С лънчев бряг - А Д

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  

за годината, зпвършваша към 31 декември 2013

Годината, Годината, 
завъришащп завършваща
на ЗГ 12.2013 нп 31.12.2012

ХНЛ. лв. хнл. ль.

Наличности от парични средства па 1 януари 595 1,292

Парични потопи от оперативна дейност
Постъпления от клиенти и други дебитори 2,830 1.892
Плащания на доставчици и други кредитори (3,965) (1,462)
Плащанип за заплати, осигуровки и други (556) (552)
Други партии плащания 178 (352)

Нетни парпчнн потоци от оперативна дейност (1,513) (474)

Парични потопи от инвестиционни дейност
Постъпления от продажба на дълготрайни активи 1,856 295
Плащане за покупка на дълготрайни актнпи (114) (536)

Нетни парпчнн потонн от инвестиционна дейност 1,742 (241)

Плричнп потоци от финансова дейност
Получени лихви 18 21
Платени лихви н банкови комисионни (305) (3)

Нетни парични патоци от финансова дейност (287) 18

Изменение нп наличностите през годината (58) (697)

Нетни нзмепенин иъв валутните курсове - -

Парични наличностл в кран пя периода 537 595

Изпълнителен директор 

Златко Димитров

л чииласмо или горски доклад:
Ж £>

Съставител; 
Маргарита Пологова

0016
'-"■ 1СТГ5Я". - )

24  януари  2 0 ] 4  г.

Приложениет о от  а п р . 6  до  ст р. 24 е неразделна част  от  наст оящ ия финансов от чет .

Годиш ен финансов от чет  към 31 декември  2013 г.



Слънчев бряг - АД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  
към 31 декември 2013 г.

1. Корпоративиа информация

Слънчев бряг (дружеството) е регистрирано като акционерно дружество по фирмено 
дело Агй 3202/1996 г. ъ Бургаски окръжен оьд. Седалището на дружеството е в курортен 
комплекс „Слънчев бряг*. Слънчев бряг -  АД има статут на публично дружество и неговите 
акции се търгуват на неофициалния пазар на Българската фондова борса. Предметът на 
дейност на дружеството е свързан преди всичко с поддръжката на инфраструктурата в 
курортен комплекс „Слънчев бряг“ и свързаните с това услуги.

Дружеството е с едно степенна система на управление. Към датата на изготвянето на 
настоящия индивидуален финансов отчет дружеството се управлява от Съвет на 
директорите в състав от пет души и се представлява от изпълнителния директор. 
Наотояшидт финансов отчет е одобрен от ръководството на 17 февруари 2014 г.

2* Описание на приложимата счетоводна политика

2.1. База за изготвяне на годишния финансов отчет

Съгласно Закона за счетоводството, считано от I януари 2005 г. търговските дружества 
в България имат възможност да прилагат Международните счетоводни стандарти, приети за 
приложение от Европейския съюз (МСС), или Националните стандарти за финансови 
отчети за малки и средни предприятия, приети за приложеше в България (НСФОМСЦ). 
Всички публични търговски дружества, както и тези дружества, които не са дефинирани 
като малки и средни, са задължени да изготвят финансовите си отчети по изискванията на 
МСС. Затова настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на 
Международните счетоводни стандарти, издание на Комитета за международни счетоводни 
стандарти и приети за приложение от Европейския съюз. Към 31 декември 2013 г. МСС 
включват Международните счетоводни стандарти, Международните стандарти за 
финансови отчети {МСФО}, Тълкуванията на Постоянния комитет за разяснения и 
Тълкуванията на Комитета за разяснения на МСФО. Комитетът за МСС преиздава 
ежегодно стандартите и разясненията към тях, които след формалното одобряване от 
Европейския съюз, са валидни за годината, за която са издадени. Голяма част от тях обаче 
нс са приложими за дейността на дружеството, поради специфичните въпроси, които се 
третират. Ръководството на дружеството се е съобразило с всички тези счетоводни 
стандарти и разяснения към тях, които са приложими към неговата дейност и са приети 
офидиално за приложение от Европейския съюз към датата на изготвянето на настоящия 
финансов отчет.

Освен това ръководството на дружеството не счита, че е необходимо да оповестява в 
годишния финансов отчет наименованието на тези М е ж д у н а р о д н и  счетоводни стандарти и 
разяснения към тях, в които са направени промени, формално одобрени или неодобрени от 
Европейския съюз, отнасящи се до прилагането им през 2013 г. и в бъдеще, без те да се 
отнасят до дейността му. Подобно цитиране на наименования на стандарти и разяснения 
към тях, които не се прилагат в дейността на дружеството би могло да доведе до 
неразбиране и до подвеждане на потребителите на информация от настоящия финансов 
отчет.

Гайш иел фи нансов О т чет  кь .п  31 декември  2013  в. 6



Слънчев бряг- АД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТНЕТ  
към 31 декември 2013 г,
( п р о д ъ л ж е н и е )

2.2. Приложима мерна база

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на 
историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и 
пасиви до тяхиата справедлива стойност към края на отчетния период, доколкото това се 
изисква от съответните счетоводни стандарти и тази стойност може да бъде достоверно 
установена. Всички подобни отклонения от принципа на историческата цена са оповестени 
при оповестяване на счетоводната политика на съответните места по-нататък. Всички данни 
за 2013 и за 2012 г. са представени в кил. лв., освен ако на съответното място не е посочено 
друго. Доходът на една акция се изчислява и се оповестява в лева,

2.3. Сравнителни данни

Съгласно българското счетоводно законодателство и регламентираните за приложение 
МСС, финансовата година приключва към 31 декември н търговските дружества са длъжни 
да представят годишни финансови отчети към същата дата, заедно със сравнителни данни 
към тази дата за предходната година, В случай че дружеството е извършило промени в 
счетоводната си политика, които са приложени ретроспективно или ако е извършило 
преизчисления или рекласификацин на отделни пера, то представя сравнителни дашш за 
два предходни отчетни периода в отчета за финансовото състояние и съответстващите му 
пояснителни приложения както следва:

а) към края на предходния отчетен периода
6} към началото на най-ранния сравним период,

В останалите елементи на финансовия отчет и съответстващите нм пояснителни 
сведения сравнителната информация се представя само към края на предходния отчетен 
период.

2.4. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки

Приложението на МСС изисква от ръководството на дружеството да направи някои 
счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки при изготвяне на 
годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, 
приходите, разходите и условните активи и пасиви. Всички те са извършени на основата на 
най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвяне на 
финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените 
в настоящия финансов отчет.

2.5. Функционална валута и валута на представяне

Функционалвага валута на дружеството е валутата, в която се извършват осношо 
сделките в страната, в която то е регистрирано. Това е българският лев, който съгласни 
местното законодателство е с фиксиран курс към еврото при съотношение I евро= 1.95533 
ле. БНБ определя обменните курсове на българския лев към другите чуждестранни валути 
като използва курса на еврото към съответната валута на международните пазари. При 
първоначално признаване, всяка сделка в чуждестранна валута се записва във 
функщкиадтата валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс 
към момента на сделката иди събитието. Паричните средства, вземанията и задълженията, 
деноминирани в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута, като се 
прилага обменния курс, публикуван от БНБ за всеки работен ден.

Годишен финансов отчет към 31 декември 2013 а. 7



Слънчев бряг - АД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  
към 31 декември 2013 г.
(продължение)

1Ь. Функционал па валута и валута на представяне (продължение)

Към 31 декември те се оценяват в български лева, като се използва заключителния 
обменен курс на БНБ към датата на финансовия отчет. Ефектите от курсовите разлики, 
свързани с уреждането на сделки в чуждестранна валута, или отчитането на сделки в 
чуждестранна валута по курсове, които са различни, от тези, по които първоначално са 
били признати, се включват в отчета за всеобхватния доход в момента на възникването им. 
Валутата на представяне във финансовите отчети на дружеството съшо е българският лен.

2.6, Управление на финансовите рискове

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на раз лющи 
финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите 
парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните 
цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е 
рискът, не едната страна то финансовия инструмент ще причини финансова загуба на 
другата, в случаи че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че 
дружеството би мопто да има затруднения при посрещане на задълженията си по 
финансовите пасиви.

През последните години в страната сериозно влияние оказва световната финансова и 
кредитна криза, която постепенно ескалира и на практика прерасна във всеобхватна 
икономическа и пазариа криза. Тя дава своите отражения във всички сектори и отрасли, 
чрез забавяне на икономическия растеж, намаляване на приходите и сериозни проблеми в 
Ликвндността, Това създава предпоставки дружеството да продължи своята дейност в една 
трудна икономическа обстановка. Ръководството очаква, че съществуващите кядиталовн 
ресурси и източници на финансиране на дружеството ще бъдат достатъчни за развитието на 
дейността му. Освен това ръководството на дружеството текущо идентифицира, измерва и 
наблюдава финансовите рискове с помощта на различни контролни механизми, за да 
определи адекватни цени на услугите, цената на привлечените заеми и адекватно 
поддържане на свободни ликвидни средства, без да ее допуска неоправдана концентрация 
на даден риск.

2.6.1. Валутен рнск

Дейността на дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем не е 
изложена на значим риск от курсови разлики поради това, че стоките и услугите се 
заплашат на доставчиците и се продават на клиентите изключително в български левове, 
чиито курс е обвързан с този на еврого,

2.6.2. Лихвен риск

Финансовите инструменти, конто потенциално излагат дружеството на лихвен риск, са 
договорите за финансов лизинг. Договореният лихвен процент при л из и н гите представлява 
фиксирана надбавка над променлив компонент, който се определя от различни 
макроикономически фактори на вътрешния и международни финансови пазари, поради 
което дружеството потенциално е изложено на риск на паричния поток. Ръководството на 
дружеството не счита, че са налице условия за съществена промяна в договорните лихвени 
проценти, които да доведат до допълнителни финансови рискове в резултат на ползваните 
към 31 декември 2013 г. кредити и лизинга.
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  
към 31 декември 2013 г.
(в родьлжмгае)

2.6, Управление на финансовите рискове (продължение)

2.63, Ценови риск

Дружеството нс с изложено на пряк ценови риск, защото неговите приходи се 
ценообразуват на основата на пазарни цени за извършваните услуги, които сс актуализират 
регулярно. Дружеството не притежава активи, чиито цени са пряко обвързани е цените на 
международните пазари.

2.6.4. Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е 
свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в 
обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Финансовите активи на 
дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Паричните 
средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в търговски банки 
със стабилна ликвидноот, което ограничава риска относно паричните средства и паричните 
еквиваленти. Дружество събира своите вземания от клиенти предимно по банков път на 
основата на сключени договори, поради което ръководството не счита, че съществуват 
значими кредитни рискове.

Дружеството управлява кредитния риск посредством наложена политика за оценка на 
клиентите. Основните количествени и качествени фактори, които оказват влияние за оценка 
на потенциалните и настоящите гелиентн са кредитна история на клиента, оценка на 
платежоспособността на клиента, очакван обем на продажбите към клиента, репутация на 
клиента и други. За отдадените под наем търговски обекти се изисква авансово заплащане 
от клиентите.

2.6.5, Ликвиден риск

Ръководството на дружеството поддържа достатъчни свободни парични наличности с 
цел осигуряване на постоянна ликвидноот и погасяване на задълженията на дружеството в 
договорените срокове. При определени случаи дружеството използва финансови 
инструменти, които са с висока степен на ликвидноот, като те допълнително осигуряват 
доходност от притежаването им и възможност за използването на тези парични средства.

2.7, Дефиниция и оценка на елементите на отчета за финансовото състояние

2.7.1, Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от 
покушната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и 
намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки, Дружеството е 
възприело стойноотна граница от 700 лв. при определяне на даден актив като дълготраен. 
Отделни дълготрайните лютериапни активи са били преоценявана на база индекси, 
публикувани от Националния статистически институт в съответствие с изискванията па 
Националното счетоводно законодателство до края на 2002 г. При прехода към прилагане 
на МСС тези активи са били представени на база същата тази проявяваща се тогава 
стойност, която е била приета за справедливата им стойност към датата на прехода.

Годи ш ен  ф и н а н со в  от чет  към 3 1  декември  2013  г. 9
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  
към 31 декември 2013 г.
(продължение)

2,7,1- Дълготрайни материал ад активи (продължение)

Дълготрайните материални активи, които са наети по договор за финансов лизинг са 
представени в отчета за финансовото състояние и се амортизират по начин, по който се 
амортизират собствените дълготрайни активи. Тези активи ггьрвоначадно се оценяват и 
представят по справедливата им стойност към датата на наемането им. Лихвените разходи 
се признават в отчета за всеобхватния доход на линейна база съгласно погасителен план.

Последващите разходи, които водят до подобрение в състоянието на актива над 
първоначално оценената стандартна ефективност иди до увеличаване на бъдещите 
икономически изгоди, се капитализират в стойността на актива. Всички Други последващи 
разходи се признават текущо в периода, в който са направени.

Преносните стойности на дълготрайните материални активи подлежат на преглед за 
обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че 
тази стойност би могла да се отличава трайно от възстаяовимата им стойност. Ако са 
налице такива индикатори, че приблизително определената вьзстаяовима стойност е по- 
ниска от тяхната преносна стойност, то последната се коригира до възстановилата стойност 
на активите. Загубите от обезценка се отчитат в отчета за всеобхватния доход, освен ако за 
дадения актив не е формиран преоценъчен резерв. Тогава обезценкатн се третира като 
намаление на този резерв, освен ако тя не надхвърля неговия размер, като тогава 
превишението се включва като разход в отчета за всеобхватния доход,

2,7,2. Дълготрайни нематериални активи

Дълготрайните нематериални активи са оценени по цена на придобиване, образувана ат 
покупката им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и 
намалели с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки.

Преносната стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за обезценка 
ежегодно, когато са налице събития, или промени в обстоятелствата, които посочват, че 
преносната стойност би могла да надвишава възстановимата им стойност. Тогава 
обезценката се включва като разход в отчета за всеобхватния доход.

2.73, Материалните запаси

При тяхната покупка материалните запаси са оценявани по цена на придобиване. 
Оценката на потреблението им се извършва по метода на средно претеглената цена. В края 
на годината те се оценяват по по-ниската между цената на придобиване и нетната им 
реализируема стойност.

2,7.4. Търговски вземания и предоставени аванса

Търговските и другите дългосрочни и краткосрочни вземания в дева са оценени по 
стойността на тяхното възникване, а тези денолтанирани в чуждестранна валута - по 
заключителния курс на БНБ към 31 декември 2013 г, и са нададени с начислената 
обезценка за несъбираеми и трудносъбирае.ми вземания, Обезценката се определя от 
ръководството на база възрастов анализ на конкретните вземания, за които се счита, че са 
налице за обезценка. Като индикатори за потенциална обезценка на търговските вземалия 
дружеството счита настъпили значителни финансови затруднения на дебитора, 
вероятността дебиторът да встъпи в процедура по несъстоятелност или неизпълнение на 
договорените ангажименти от страна на контрагента и забава на плащанията.

Годишен финансов отнет кън 31 декември 2013 а
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Ш»ШЮЖЕШШ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  
към 31 декември 2013 г.
(продължение)

2.7. Дефиниция и оценка па елементите на отчета за финансовото състояние 
(продължение)

2.7.5. Търговски вземания и предоставени аванси (продължение)

Обезценката се представя в отчета за финансовото състояние като намаление на 
отчетната стойност на вземанията, а разходите от обезценката се представят в отчета за 
всеобхватния доход като текущи разходи. Когато едно вземане е несъбираемо и за него има 
начислена обезценка, то се отписва за сметка на тази обнщеяка. Възстановяването на 
загуби от обезценка на търговски вземания се извършва през отчета за всеобхватния доход 
и се отчита като намаление на статията, в която преди това е била отразена обезценката.

2.7.6. Парични средства

Паричните средства в лева са оценени но номинадяата им стойност, а паричните 
средства, деноминирани в чуждестранна ваш,та - гго заключителния курс- на БНБ към 31 
декември 2013 г. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и 
паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки, в каса, както и 
невьзстановените суми в подотчетни лица.

2.7.7. Основен капитал

Залисаният основен капитал се представя до размера на действително платените акции. 
В Търговския регистър основният капитал се вписва до размера н а  з а п и с а н и я  от 
акционерите, като се определя срок не по-дълъг ат две години за пълното му Е н а с я н е ,

2.7.8. Резерви

Резервите на дружеството се образуват от разпределяне на финансовите му резултати за 
съответния период, след облагането им с данък върху печалбата. Резервите на дружеството 
могат да се използват само с решение на Общото събрание на акционерите, съгласно 
Търговския закон и Устава на дружеството.

2.7.9. Дългосрочни задължения

Дългосрочните задължения в лева са оценени по стойността на тлхното възникване, а 
тези деноминирани в чуждестранна валута -  по заключителния курс на БНБ към 31 
декември 2013 г,

2.7.10. Краткосрочни задължения

Краткосрочните задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а 
тези деноминирани в чуждестранна валута * по заключителния курс на БНБ към 31 
декември 2013 г.

2.7.11. Задължения към наети лира

(а) Планове за дефинирани вноски

Правителството на България носи отговорността за осигуряването на пенсии по планове 
за дефинирали вноски. Разходите по ангажимента на дружеството да превежда начислените 
суми по плановете за дефинирани вноски се признават в отчета за всеобхватния доход.

Годишен финансов отчет към 3 / декември г. 11
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  
към 31 декември 2013 г.
(продължение)

2.7- Дефиниция и оценка на елементите на отчета та финансовото състояние 
(продължение)

2.7.11. Задължения към наети лица (продължение)

(б) Платен годишен отпуск

Дружеството признава като задължение недисконтиракала сума на оценените разходи 
по платен годишен отпуск, очаквани да бъдат заплатени на служителите в замяна на труда 
им за изминалия отчетен период,

(в) Дефинирани доходи при пенсиониране

В съответствие с изискванията на Кодекса на труда, при прекратяване на трудовия 
договор на служител, придобил право на пенсия, дружеството _му изплаща обезщетение в 
размер на две брутни заплата, ако натрупаният трудовия стаж в дружеството е по-малък от 
десет години, шти шест брутни заплати, при натрупан трудов стаж в дружеството над десет 
последователни години,

2.8. Амортизация на дълготрайните активи

Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани, 
като последователно е прилаган ;дшейният метод. Амортизация не се начислява на земите и 
на активите в процес на строителство и подобрение, преди те да бъдат завършени и пуснати 
в експлоатация. По групи активи са прилагани следните норми, изразени в години полезен 
живот:

Групн дълготрайни активи 2013 г. 2012 г.

Подобрения върху земите 20 20
Сгради 50 50
Съоръжения 100 100
Машини и оборудване 3 3
Превозни средства 4 4
Стопански инвентар 7 7
Компютри 2 2
Програмни продукти 2 2

Амортизационните норми, изразени в полезен живот, са определени от ръководството 
въз основа на очаквания полезен живот по групи активи. В края на всеки отчетен период 
ръководството па дружеството прави преглед на остатъчния полезен живот на активите и иа 
преносните им стойности, с цел да провери за наличието на индикации за обезценка и/или 
необходимост от промяна на амортизационните норми.

2.9. Провизии за задължения

Провизии за задължения се начисляват в отчета за всеобхватния доход и сс признава в 
отчета за финансовото състояние, когато дружеството има правно или конструктивно 
задължение в резултат на минало събитие и има вероятност определен изходящ поток, 
съдържащ икономически ползи, да бъде необходим за покриване на задължението. 
Провизиите се дискоитират, когато ефектът от времевата стойност на парите е съществен, 
като се използва дисконтовата норма преди облагане е данъци, отразяваща текущите 
пазарш оценки на времевата стойност на парите и, ако е подходящо, специфичните за 
задължението рискове.

Годишен фтищеаа отчет към. 31 декември 2013 С. 1 2



ПРИЛОЖЕНИЕ ЬГЬМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  
към 31 декември 2013 г,
{продължените)

2,10, финансов лизинг

Финансов лизинг е лизингов договор, който прехвърля по същество всички рискове и 
изгоди, произтичащи от собсггвеността върху актив. Активите, придобити чрез финансов 
лизинг, се признават по по-ниската от тяхната справедлива стойност към датата на 
придобиване или настоящата стойност на минималните лизингоаи плащания. 
Съществуващото задължение към дизингодатедя се представя в отчета за финансовото 
състояние нз дружеството като задължение по финансов лизинг. Лизинговихе плащания се 
разпределят между главница и лихва, така че да се постигне постоянен лихвен процент 
върху оставащото задължение по главницата. Лихвата се признава в отчета зз всеобхватния 
доход

X II. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислявани в момента на 
тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащалия. Признаването на 
приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за ттричинна и следствена 
връзка между тях. Приходите в чуждестранна валута се отчитат по централния курс на БНБ 
към датата на начисляването им.

2.11.1. Приходи от продажба па услуги и активи

Приходите от извършени услуги се признават в отчета за всеобхватния доход 
пропорционално па етапа па завършеност към датата на финансовия отчет. Приходите от 
продажбата на продукция и стоки се признават в отчета за всеобхватния доход, когато 
значителните рискове и облаги от собствеността са прехвърлени на купувача. При 
продажба на недвижими имоти, когато дружеството не е задължено да извърши 
допълнителни дейности, приходът се признава в момента на прехвърляне на собствеността 
и на всички рискове и изгода свързани с нея. Ако дружеството има ангажимент за 
извършване на допълнителни дейности, възнаграждението за тези допълнителни дейности 
се признава в отчета за всеобхватния доход., като приход пропорционално на етапа на 
тяхната завършеност. В слушайте на очаквана загуба при продажба на недвижим имот, тя 
се признава незабавно в отчета за всеобхватния доход.

2.11.2. Финансови приход и/(рззход»)

Приходите и разходите за лихви се начисляват текущо, на база на договорения лихвен 
процент, сумата и срока па вземането или задължението, за което се отнасят. Те се 
признават в отчета за всеобхватния доход в момента на възникването им. Разходите за 
лихви, произтичащи от банкови , търговски заеми и лизинги, се изчисляват и признават- в 
отчета за всеобхватния доход по метода на ефективния лихвен процент. Приходите от 
дивиденти се признават, когато се установи правото на дружеството да получи този приход. 
Финансовите приходи и разходи се представят- в отчета за всеобхватния доход нетно.

2.12, Доход на акднв

Дружеството представя данни за основни доходи на акция или с доходи на акция с 
намалена стойност за обикновените си акции. Основните доходи на акция се изчисляват 
като печалбата или загубата разпредедяема към обикновените акционери се раздели на 
среднопретегления брой на обикновени акции на дружеството през този период.

С лънчев бряг -  А Д       ____________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  
към 31 декември 2013 г„
(продължение)

2*13. Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство за 2013 г. дружеството дължи 
корпоративен подоходен данък (данък от печалбата) в размер на 10 % върху облагаемата 
печалба, като за 2012 г. той също е бил 10 %. За 2014 г. данъчната ставка се запазва на 10 
%.

Дружеството прилага балансовия метод на задълженията за отчитане на временните 
данъчни разлики, при който временните данъчни разлики се установяват чрез сравняване на 
преносната стойност с даиъчната основа на активите и пасивите. Отсрочените данъчни 
активи шш пасиви се начисляват в отчета за всеобхватния доход шш директно в капитала, 
според това къде е възникнал ефекта, за който та се отнасят. Установените отсрочени 
даяьчш активи и пасиви се компенсират и данъчният ефект се изчислява чрез прилагане на 
данъчната ставка, която се очаква да бъде приложена при тяхното обратно проявление в 
бъдеще. Отсрочените данъчни пасиви се признават при всички случаи на възникване, а 
отсрочените данъчни активи, само до степента, до която ръководството счита, че е сигурно, 
че дружеството ще реализира печалба, за да използва данъчния актив.

2Л4- Дивиденти

Дивидентите се признават като намаление на нетните активи на дружеството и текущо 
задължение към акционерите му в периода, в който е възникнало правото им да ги полуттцт,

2,15, Свързани лица

За целта на изготвянето на настоящия финансов отчет акционерите, дъщерни и 
асоциирани дружества, служителите на ръководни постове (ключов управленски персонал), 
както и близки членове на техните семейства, включително и дружествата, контролирани от 
всички гореизброени лица, се третират като свързани лица.

Годишеп финансов отчет към 31 декември 2013 а 14



Слънчев др н * -А Д

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  
към 31 декември 2013 г.
(продължение)
3, Дълготрайни материални активи

Земи, Машини и Разходи за Други Общо

лолобрення съоръжения придобиване дад
и сгради на ДМА
хнл. лв. хил. лв. хил. лв. Jtmna, ХЛЛ.Л»,

Отчетна стойност:
(Заддо към 1 януари 2012 г. 5,404 66,940 13,121 2,526 87,991
Придобити през периода - - 99 199 298
Прехвърлени в група 1.894 (1.894) - -
Салдо към 31 декември 2012 г. 5,404 68,834 11,326 2,725 38,289

Придобити ггрез периода 37 54 35 20 146
Отписани през периода (30) (221) (2) т (336)
Салдо към 31 декември 2013 г. 5,411 68,667 1М 59 2,662 88*099

Натрупана амортизация:
Салдо към 1 януари 201.2 г. 1,744 30,034 - 1,887 33,665
Амортизация за периода 63 1,732 - 206 2,006
Амортизация на излезлите - - - 5 5
Салдо към 31 декември 2012 г. Ш 2 31,766 - 2,098 35,676

Амортизация за периода 67 1,625 181 1,873
Амортизация на излезлите (18) (165) - (37) (220)
Салдо към 31 декември 2013 г. 1*861 33,226 - 2*242 37329

Преносна стойност към
31 декември 2013 г, 3,550 35,441 11,359 420 50,770

Преносна стойност към
31 декември 2012 г. 3.592 37,068 11,326 627 52,613

Преносна стойност към
1 януари 2012 г. 3,660 36,906 13,121 639 54*326

Разходите за придобиване представляват капитализираните разходи за създаване на 
дълготрайни материални активи, които след създаването им, дружеството използва за 
собствени НужДи.

4, Дълготрайни нематериални активи

Дълготрайните нематериални активи на дружеството към 31 декември 2013 г. с 
балансова стойност в размер на 15 хил. лв. (31 декември 2012 г. — 33 хил. лв,}, (1 януари 
2012 г. -  55 хил. лв.) се състоят от софтуер с отчетна стойност в размер на 233 хил. лв. и 
натрупана амортизация в размер на 218 хил. лв. Начислените разходи за амортизация на 
дълготрайните нематериални активи през 2013 г. са в размер на LS хил. лв. (за 2012 г. — 2S 
хнл. лв.)

Годишен финансов отчет /cuit 31 декември 2013 г.



Слънчев бряг - АД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  
към 31 декември 2013 г.
(продължение)

5, Материални запаси

31.12.2013 31.12.2012 1.01.2012
хкл. лв. хил- Лв. ХИЛ. ЛЕ.

(преизчислена)

Материали 32 31 34
Стоки П И 161

Общо 43 42 195

6. Вземания и предоставени аванси

31.12.2013 31.12.2012 1.01.2012
ХиЛ. Лв. ХиЛ. лв. хил, ДВ.

(преизчислена)

Съдебни и присъдени вземания 1,100 1,100 1,061

Вземания от клиенти 841 789 749
Обезценка на вземания от клиенти (375) (385) (385)
Вземания от клиенти, нетно 466 404 364
Вземания по лихви 30 48 43
Вземания по предоставени заеми 15 45 127
Вземания по предоставени аванси 9 8 99
Вземания по ДДС - - 90
Други вземания 33 15 17

Общо 1т653 1,620 1301

Движението на обезценката на вземанията през 2013 г„ 2012 г. и 20II г., е както следва:

Годината, Годината, Годината,
завършваща завършваща започваща на
на 31. П.20 ТЗ на 31.12.2012 1.01.2012

хил. лв. хил. ДВ. хил. лв, 
(преизчислена)

Разходи за обезценка в началото на периода 385 385 76
Начислени разходи за обезценка - И 309
Възстановени разходи за обезценка (Ю) - -
Разходи за обезценка към края на периода 375 385 355

7. Парични, средства

31.12.2013 31.12.2012 1.01.2012
хил, лв. кил, лв. кил. лв.

(преизчислена)

Парични средства в лева 530 588 1,285
Парични средства е чуждестранна валута 7 7 7
Общо 537 595 1,292

Годишен фипшкоо отчет к>,и 31 декември 2013 г. 16



С лънчев бряг -  А Д

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧОЕТ  
към 31 декември 2013 г.
(продължение)

8. Основен капитал

Към 31 декември 2013 г. основният капитал на дружеството се състои от 1,958 хнл. броя 
безшитечни, обикновени, поименни, свсбодно прехвърляеми акции с право на един глас, 
всяка от които с номинална стойност от 1 лев, Акционери в дружеството са:

Брой акции Процент

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 1,468,356 75
Слънчев бряг холдинг -  АД 196,142 10
Други акционери -  физически и юридически лица 293,310________15_
Общо 1*957,808 100

9. Задължения по извънсьдебнн споразумения

31.12,2013 31.12.2012 1.01.2012
КНЛ. ЛЕ. КИЛ. ЛВ. КИЛ, лв.

(преизчислена)

Задължения по извънсъдебни споразумения с
доставчици 927 - -
Задължения по извънсъдебно споразумение
по получен аванс________________________ 506______1,056__________1,611
Общо* 1,433 1,056 1,611

През 2013 г. дружеството е постигнало ювънсьдебяи споразумения с част от неговите 
доставчици за разсрочване на текущи задължения в размер на 927 кил, лв. до 2015 - 2016 г.

През 2012 г. дружеството е начислило задължение към друго търговско дружество във 
връзка с подписано извънсъдебно споразумение във връзка с получени аванси в предходни 
периоди с общ размер 1,884 хил. лв. Част от сумата по извънсъдебно споразумение в размер 
на 1,611 хил. лв. е отчетена към 1 януари 2012 г. в резултат, от което годишния финансов 
отчет към 31 декември 2012 г. е бил преизчислен. В съответствие с включен в 
споразумението погасителен план, една част от дължимата сума, следва да бъде погасена 
през 2013 г. и 2014 г. поради което е представена в текущите пасиви (виж приложение 10 
по-долу). Към 31 декември 2013 г, дълго срочиата част по това споразумение в размер на 
506 хил, лв. и е с падеж 10 декември 2015 г.

Годишен финансов отчет към 31 декември 2013 г. 17



С яънчее ур яг -  А Д

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  
к ъ м  31 д е к е м в р и  2 0 1 3  г .

(продължение)

10, Текущи пасиви

31.3&2013 31.12.2012 1.01.2012
хил. лв. Хи,т. лв. хил. лв.

(преизчислена)

Задължения по получени аванси от клиенти 2,208 1,570 1,549
Задължения към доставчици 723 1,758 1,977
Текуща част иа задължения по
издън съдебни споразумения 642 828 -
Задължения за данъци 352 271 317
Задължения за дивиденти 114 115 117
Задължения към сспиадното осигуряване 9 9 11
Задължения по текуща част по финансов
лизинг 6 31 24
Задължения към персонала 8 35 49
Други задължения 59 86 27
Общо 4,121 4,703 4,071

Дружеството има задължение по договориза финансов лизинг за придобиване
транспор-ши средства. Към 31 декември 2013 г. общият- размер на задължението възлиза на 
б хил. лв, Годишната лихва по договорите за финансов лизинг е формирана от сумата на 
годишното възнаграждение за лизингополучагеля по йизинговата сделка. Крайният срок за 
погасяване на задълженията е от 2014 г.

Дружеството начислява разходи за неизползван платен отпуск на персонала и 
свързаните с тях социални осигуровки и ги отразява в отчета за всеобхватния доход. 
Остатъкът в края на периода е представен в отчета за финансовото състояние заедно с 
текущите задължения към персонала и осигурителните организации.

Движението на тези начисления е следното:

Годината, 
завършваща 
на 31.12.2013 

хил. лв.

■ Годината, 
завършваща 

на 31.12,2012 
ХИЛ. лв.

1.01,2012 
хил. лв. 

(преизчислена)

Остатък в началото на периода 5 17 39
Начислени през периода - - 1
Ползвани през периода ...... (2) (12) (23)
Остатък в края на периода 3 5 17

Годиш ен финапсое от чет  }(ьм 3 ]  де/семери 20 ]3  е.



Слъкчве бряг - А Д

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  
към 31 декември 2013 г.
(п родъли<*в и е)

11. Прихода от продажби

Годината, Годината,
завършваща завършваща
на 31.12,2013 на 31,12.2012

* н Л , ДВ , ХИЛ- Д Е .

Приходи от иаеыи
Приходи от инфраструктурам услуги и

686 727

пропускателен режим 557 156
Приходи от продажба на фотоволтдична енергия 87 93
Приходи от продажба на промишлена вода 60 81
Общо 1,420 1,057

12, Друга приходи от дейността

Годината, Годината,
завършваща завършваща
на 31.12.2013 на 31,12.2012

хил. лв. \ил. лв.

Печалба от продажба на дълготрайни материални активи 1,312 23
Други приходи от дейността 157 111.

Общо 1,469 134

Печалбата от продажба на дълготрайни материални активи се формира,както следва:

Г одинага, Годилата,
завършваща завършваща
на 31.12.2013 на 31.12,2012

хид. лв. ХиЛ. лв.

Приходи от продажба 1,377 23
Балансова стойност (65) -
Печалба от продажба на дълготрайни активи 1,312 23

13. Разходи за материали

Г олчлата, Годината,
завършваща завършваща
на 31.12.2613 на 31,12.2012

хил. лв. Х и я. лв.

Разходи за ел. енергия 134 132
Разходи за гориво и смазочни материали 63 53
Разходи за .малоценни материални запаси 19 18
Разходи за дезинфекционна служба резервни части 14 16
Разходи за резервни части и текущ ремонт 13 14
Разходи за рекламни и канцеларски материали 8 11

Разходи за вода I 2
Други разходи за материали 8 6
Общо 260 252

Годишен финансов отчет към 31 декември 2013 2. 19



Огън че# бряг - А Д

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  
към 31 декември 2013 г.
( п родължение)

14, Разходи за външни услуга

Годината, Годината,
завършваща завършваща
на 31.12Д013 на 31,12.2012

хил. лв. мгл- лв.

Разходи за поддръжка на инфраструктура 654 550
Разходи за консултантски услуги 246 167
Разходи за застраховки 113 118
Разходи за реклама 39 87
Разходи за ремонти 53 7
Разходи за служебен транспорт 27 28
Разходи за комуникации 22 22
Друти разходи за външни услуги 48 15
Общо 1,257 994

Разходите за одиюрскн услуги на годишни.? финансов отчет на дружеството за 2013 г.
са в размер на 10 хил. лв. 

15, Разходи за персонала

Годината, Г одината,
завършваща завършваща
на 31.12.2013 на 31.12.2012

хил. лв. Хщт. лв.

Възнаграждения на персонала 439 470
Разходи за социално осигуряване 79 83
Общо 518 553

16. Разходи за обезденка

Годината, Годината,
завършваща завършваща
на 31,12.2913 на 31.12.2012

хил, лв. хал. лв.

Възстановени разходи за обезценка на вземания (Ю)
Отписани вземания - 11
Общо <10) 11

Годиш ен финансов отчет  към 3 !  декември 2013 г. 20



Слънчев браг -  А Д

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  
към 31 декември 2013 г.
(продължение)

17, Други оперативни разходи

Годината, 
завьршваша 
на 31.12,2012 

хил. лв.

Г одината, 
завършваща 
на ЗЫ2.2013 

.ш . лв.

Разходи за местни данъци и такси 103 96
Разходи за представителни цели 61 43
Разходи за брак на активи 49 -
Разходи за съдебни разноски 19 -
Разходи за дарения и спонсорство 16 4
Разходи за еднократни данъци 14 11
Разходи за глоби 10 12
Разходи за обезщетения по съдебни спорове 3 50
Разходи за командировки 2 8
Други разходи 21 14
Общо 298 238

18, Приходи/(разходи) за лихви

Годината, 
завършваща 
на 31.12.2013 

хнл, лв.

Годината, 
завършваща 
на 31,12.2012 

хнл. ЛВ-

Приходи от лихви 38 94
Разходи за лихви  (434)  (5)
Общо_________________________________________ (396)____________89

19. Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата

Изравняването на приходите/(разходите) за данъци върху печалбата към 3 1 декември 
2013 г. е извършено както следва:

Гбликат а, Годинзтв,
завършваща завършваща
на 31,12/2013 на 31.12.2012

хил. лв. хнл. лв*

Счетоводна загуба преди облагане (1,668) (2.807)
Икономия от данък по приложимата данъчиа ставка 167 281
Непризнат отсрочен данъчен актив (167) (281)
Прихода/(разходи) за данъци върху печалбата - -

Към 31 декември 2013 г. и 2012 г. дружеството не е признало в отчета за финансовото 
състояние отсрочени данъчни активи върху загубата за пренасяне, поради несигурността от 
тяхнспо проявление в бъдеще.

Годишен финансов отчет  яън 31 декември 2013 г. 21



Слъп Ч£в бряг » АД

ДРИЯСИКЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 
към 31 декември 2013 г.
(продължение)

19. Дри*оди/{раз,\.оди} за данъци върху печалбата (продължение)

Натрупаните от дружеството загуби за пренасяне могат да бъдат използвани за 
намаляване на облагаемата печалба в следните срокове:

Краси срок за пренасяне Стойност в
хал. лв.

31 декември 2014 6,162
31 декември 2015 5,959
31 декември 201 б 3,772
31 декември 2017 5,274
31 декември 2018   3,645
Обща сума:  24,621

20. Загуба на едеа акция

Доходът или загубата на една акция е изчислен като нетната печалба/(загуба) за 
разпределение към датата на финансовият отчет е разделена на средно-претегления брой на 
акциите за съответния отчетен период, Емитнраните акции, които са били частично платени 
се включват в изчислението само доколкото емшираниге акции имат право на дивидент от 
момента на записването им,

Годината, 
завършваща 
на 31,1X2013

Годината, 
завършваща 
яа 31.12X012

Загуба за периода (хил. лв.)
Средно претеглен брой на акциите (хил. бройки) 
Загуба на една акция в лева

(1.662)
1,952
(9.8?)

(2,807)
1,958

(1.43)

21, Справедливи стойности и* финансовите инструменти

Политиката, на дружеството е да оповестява във финансовите си отчети справедливата 
стойност па финансовите активи и пасиви, най-вече за които съществуват котировки на 
пазарни цени. Концепцията за справедливата стойност предполага реализиране на 
финансови инструменти чрез продажба. В повечето случаи обаче, особено по отношение на 
търговските вземания и задължения, както и получените кредити, групата очаква да 
реализира тези финансови активи чрез тяхното цялостно обратно изплащане или погасяване 
във времето. Затова те се представят по тяхната номшшта илн амортизируема стойност. 
Голямата част от финансовите активи и пасиви са краткосрочни по своята същност, поради 
това тяхната справедлива стойност е приблизително равна на преносната им стойност.

Ръководството на Дружеството счита, че при съществуващите обстоятелства 
представените в отчета за финансовото състояние, оценки на финансовите активи и пасиви 
са възможно най-надеждни, адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност.

Годишен финансов отчет към 31 декември 2013 а 22



Слънчев бряг - АД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  
към 31 декември 2013 г.
(продължение)

22. Преизчисления в предходни периоди

При изготвяне на годишния финансов отчет към 31 декември 2013 г. ръководството на 
дружеството е направило преизчисления на предходни периоди във връзка с корекции на 
задължения по спечелено съдебно дело по ревизионен акт. Ръководството на дружеството е 
направило съответните изчисления, така че представената в отчета за всеобхватния доход 
към 31 декември 2013 г. сравнителна информация да включва» промените в коригираните 
вземания и задължения възможно най-ранния период на възникването им. Направените 
преизчисления са се отразили па активите, пасивите и капитала към 31 декември 2012 г. и 1 
януари 2012 г. по следния начин:

1.01,2012 
ХИЛ. Л Е .

Текущи пасиви към 1 декември 2012 г. 4,341
Корекция еьгласно решение на съдебно дело по ревизионен акт  (270)
Текущи пасиви след нреизчисление  4.071

1.01.2012 
хил. ла.

Натрупани резултати към 1 декември 2012 т. 49,711
Корекции   (270)
Натрупани резултати след нреизчисление  49,951

31.12.2012 
хал. лв.

Текущи пасиви към 31 декември 2012 г. 4,973
Корекция еьгласно решение на съдебно дело по ревизионен акт  (270)
Текущи пасиви след нреизчисление  4,703

31.12.2012 
ХИЛ. Лв.

Натрупани резултати към 31 декември 2 012 г. 46,904
Корекции  (270) |
Натрупани резултати след нреизчисление  47,174

Годиш ен финансов Отчет  кьм 31 дехомерн 7013 г.



ПРИ ЛО ЖЕН И Е КЪМ  Ф ИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  

към 31 декември 2013 г.
(продължение)

23. Сделки със свързани лпна

Като свързани лица в годишния финансов отчет са представени дружества, в които имат 
участие членовете на Съвета ня директорите на „Слънчев бряг“ - АД. Тези дружества са, 
както следва:

П р огю н ги да  2 0 0 1 - А Д

Българска корпарания семена- АД
Слънчев бряг 97 -  АД
Летище Бургас -  ЕАД
Гама 2002- ООД
Техноимпекс - АД
Горубсо -  Златоград ЕАД
Райвел - ООД
Злато градски мини - АД
Руса- инженеринг ООД
Сдружение „Българска федерация по Дярс”,
Епко в ликвидация -ЕООД 
Картография -ЕООД 
Топлофикация- Самоков -ЕАД 
Експомсд -ЕООД 
Иинсстко.мплекс- 87 ЕООД 
Аквоинженеринг - ЕООД 
Булмекстрейд - ООД 
Мини Марица- Изток- ЕАД  
Кърджали- Булгартабак АД 
Ес енд ем консултинг -  ЕООД 
Ес Енд Ди Консултинг ООД 
Клуб 66- ООД 
Перлнна Еко -  ООД 
Персияна - ООД

През 2013 г. дружеството lie е извършвало сделки е посочените свързани лица,

Слънчев б р я г - А Д______________________________________________________________________________

Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2013 г. е
76 >

24 януари 2014 г. 
к . к. „ Слънчев бряг "

Годиш ен финансов от чет  към 31 декември  2013 г. 24



ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ИЗПЪ ЛНЕНИЕ НА ПРИЕТА ТА  ПРОГРАМА ЗА  
ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРО ДНО  ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ЗА  

ДО Б РО  КО РПО РАТИВНО УПРА ВЛЕНИЕ НА  

„СЛЪ НЧ ЕВ БРЯ Г” АД  

{допъ л нение агьм  Годишен докл ад за дейността за 2013 г.}

Основните цели на програмата за добро корпоративно у правление на .Слънчев бряг" 

АД са:

* Равноправно третиране на всички акционери на друже ството и гарантиране 

правата им;

* Подобряване нивото на информационна обезпеченост н а акционерите;

* Повиш аване прозрачността и публичността на процесит е, свързани с 
разкриване на информация от дружеството;

* Осигуряване не възможност за ефективен надзор вър ху дейността на 
управителния орган от ст рана на държавните регулаторни органи и от страна 

на акционерите;

* Осигуряване на отчетност на управителиите органи пред дружеството и 
акционерите.

От приемане на програмата за добро корпоративно упр авление, включително и през 
2013 г. Дружеството е ръководило и организирало сво ята дейност, като спазва и 
прилага международно признатите стандарти за добро корпоративно управление. 

Спазването на стандартите за добро корпоративно упр авление представляват по 
своята същ ност иялостно организиране на дейността На  „Слънчев бряг4 АД за 
постигане на посочените по-горе цели.

Цялости ата организация на дейността на Дружеството  през 2013 г. на ежедневна база 
не дава възможност за изчерпателно изброяване на вси чки действия, предстаеляващ и 
изпълнение на приетата от «Слънчев бряг" АД програма, кат о в изложеното по-долу са 
посочени основните моменти от прилагането на станда ртите за добро корпоративно 
управление:

1. Защита правата на акционерите

Правото на сигурни методи за регистрация на собствен остта, предаване или 
прехвърляне на акции се реализира чрез поддържането на :

■  договор за регистрация на емисията от ценни книжа на дружеството с 
.Българска фондова борса «  София1' ДД;

■  договор за поддържане на регистър в „Централен де пазитар” АД и за водене на 
книга на акционерите.

Правата по акциите се удостоверяват с документ за ре гистрация {депозитарна 
разписка), издаден на името на техния собственик от “Цент рален делозитар” АД. 
Притежаването на депозитарии разписки от акционерит е улеснява разпореждането и 
търговията с акции на дружеството.



От допускането на акциите до търговия на регулиран пазар до този момент, в това 
число и през 2013 г. акциите на „Слънчев бряг" АД се т ъргуват на „БФВ ~ София' .АД. 
Акциите на „Слънчев бряг11 АД се прехвърлят сеободно, с поред волята на 
притежателите Иги, лри спазване на специфичните изи сквания на действащ ото 
законодателство за разпореждане с без налични ценни к нижа.

Всички акционери на „Слънчев бряг" АД имат право да п олучават информация за 
воденето на дружествените дела, както и всяка друга информация, оъгласно 
изискванията на закона.

Информация на акционерите се предоставя на място, по т елефона, по електронен път, 
както и чрез интегрираните системи за разкриване на информация „Extri" и “ХЗNev/s” на 
БФВ-София АД и „e-Register“ на КФН и интернет страни цата на дружеството -  

wwv/. sunnvbeachba  .net.

С оглед осигуряване на ефективно взаимодействие с в сички заинтересовани лица, 
инвеститори и/или акционери „Слънчев бряг'1 АД и през  2013 г. има назначен Директор 
за  връзки с инвеститорите. Директорът осъщ ествява ефек тивна връзка м ежду съвет а  
на директорите на дружеството и неговите акционери и  лицата, проявили интерес да 

инвестират в ценни книжа на дружеството, като им пре доставя информация относно 
текущ ото финансово и икономическо съст ояние на  дружеството, какт о и осяна  друга 
информация, на която те имат право ло закон в качество то им на акционери или 
инвеститори.

Правилата за добро корпоративно управление трябва д а осигуряват възможността 
акционерите да участват ефикасно и да гласуват на об щ ото събрание на дружеството, 
както и да получават информация за процедурата, по к оято се провежда общото 
събрание на акционерите, включително и за реда за упр ажняване правото на глас.

На своята интернет страница „Слънчев бряг” АД публик ува протоколите от 
проведените общи събрания на акционерите.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото  събрание, също се 
предоставят на разположение на акционерите в седали щ ето на „Слънчев бряг11 АД от 
датата на обявяване на поканата за свикване на общ о  събрание в Търговския 
регистър, както и могат да бъдат открити на интернет  сайта на дружеството - 
■ ■ .у.у.у.sunnvbeachbQ.net. При поискване те се представят на всеки акционер безплатно.

На акционерите ое дава възможност да задават въпроси  към Съвета на директорите. 
Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отгов арят вярно, изчерпателно и 
по същ ество на въпроси на акционерите, задавани на о бщ ото събрание, относно 
икономическото и финансовото състояние и търговскат а дейност на дружеството, 
освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите 
м огатда задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

2. Равнопоставено третиране на акционерите

Правилата за добро корпоративното управление трябва  да обезпечават 
равнопоставено третиране на всички акционери, включи телно на миноритарните и 
чуждестранните акционери. „Слънчев бряг” АД ке е пре дприемало действия, които 
да водят до ограничаване на правата на отделните акцио нери.

Към този момент „Слънчев бряг” АД е емитирало само о бикновени безналични акции. 
Правата по този вид акции са по дребно описани в Устав а, който е публикуван освен в



търговския регистър -  www.brra.bg и на страницата на интернет портала ХЗЫеме, 
предлаган от „Българска фондова борса « София1' АД -  www-x3news.com. Осигуреното 
публикуване и з акт уалния Уст ав даза възможност на акционерите да се запознаят с 
правата си и улеснява и подпомага упражняването им.

3. Роля на заинтересуваните лица за корпоративного управление

На заинтересуваните лица се предоставя необходимата и нформация за дейността на 
дружеството, актуални данни за финансовото състояние  и всичко, което би спомогнало 

за правилната им ориентация и вземане на решение.

Анализът на изпълнение на програмата показва, че всич ки действия на управителните 

органи на дружеството се съобразяват с нея.

4. Разкриване на информ ация и прозрачност

Прилагайки принципа на разкриване на информация и п розрачност, ръководството и 
директорът за връзки с инвеститорите осигуряват свое временно, точно и ггьлно 
разкриване на информация в т.ч. отчети, данни за дейно стта, промени в устава, 

структурата на капитала, управителния орган, информаци я за провеждане на ОСА и 
всяка важна информация, влияеща върху Цената на акциит е на дружеството.

Дължимата последващ а информация се разкрива чрез сист емата ХЗПе\'.г&, с което 
дружеството изпълнява задължението си за разкриване на информация пред 
общ ествеността,

В тримесечните и годиш ните финансови отчети се оповестя ват имената и съответния 
дял на акционерите, които притежават над 5% от капит ала на дружеството, както и за 
лицата, които пряко или непряко могат да упражняват  контрол върху дружеството. Б 
тези документи същ о тага се обявяват и акционерните уч астия на членовете на 
Съвета на директорите.

В годиш ния финансов отчет се обявява възнаграждението , получено от членовете на 
Съвета на директорите през изминалата финансова годи на.

Публичнзта информация е систематизирана, съхранява се при директора за връзки с 
инвеститорите и е на разположение на акционерите,

5. Отговорности на управителните органи

Правомощ ията и начинът на работа на съвета на дирек торите се определят основно 
от Устава на дружеството.

По отнош ение на структурата на Съвета на директорите  лубличното дружество опазва 
нормативните изисквания, най-малко една трета от съст ава на Съвета на директорите 
да са независими директори,

Членовете на Съвета на директорите оповестяват данн и за себе си и представят 
изискуемите от нормативните разпоредби декларации.

Съветът на директорите следи за прилагането на прин ципите за корпоративно 
управление в програмата за добро корпоративно управ ление и извърш ва нужните 
промени.

Съветът на директорите се отчита за дейността си пред Общ ото събрание на 
акционерите.

http://www.brra.bg


На Общото събрание на акционерите, проведено на 06. 06.2013 г. е избран Одитен  

ком итет, като съобразно изискванията на закона функ циите на одитен ком нтеу се  

изпълняват от Съвета на директорите.

11.03.2014 г.

Изпълнител е



Допълнителна информации съгласно Приложение № 11 (към чл. 
32, ал. 1, т. 4 и чл. 41, ал, 1, т . 4 от Наредба №  2 от 17.09.2003 г. за 
проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на 
регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от 
публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа)

1. Структура на капитала на дружеството, шсйючктелно ценните книжа, 
които не са допуснати до търговия яа регулиран пазар а Репу блика България или 
друга държава членка, с посочване на различянте класове акции, правата и 
задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, 
която съставлява всеки отделен клас.

Дружеството е издавало само един клас акции. Регистрираният капитал на 
емитента е в размер на 1 957 808 (един милион деветстотин петдесет и седем хиляди 
осемстотин и осем) лева, разпределени в 1 957 308 акции. Те са обикновени, поименни, 
без налични, свободни ггрехвърляехш и дават следните права на техните притежатели:

- право на 1 глас в общото събрание на акционерите за всяка една притежавана 
акция;

- право на дивидент, пропорцшшално на общия брой издадени акции на 
Дружеството:

- право на ликвидационен дял.

2. Ограничения върху прехвърлянето и а ценните кпнжа, като ограничения за 
притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение ог 
дружеството или Друг акционер.

Няма ограничения за прехвърлянето или притежаването на акции издадени от 
дружеството и няма необходимост от получаване на одобрение от Дружеството или от 
негов акционер.

3. Информация относно прякото и аепрякото притежаване на 5 на сто или 
повече от правата на глас в общото събрание па дружеството, включително данвоа 
за акционерите, размера иа дяловото им участие л начина, но който се 
притежават акциите,

Към 31 декември 2013 г, в книгата на акционерите са отразени следните лица, 
притежаващи повече от 5 иа сто от акциите с право на глас от капитала па 
Дружеството:

1, М инистерство на икономиката, енергетиката и туризма на Р. България

Брой акции: 1 468 356

Дял от капитала: 75.00%

2. „Слънчев бряг холдинг” А Д

Адрес: к,к. Слънчев бряг 8240, община Несебър, хотел Диамант 

БУЛСТАТ: 102184240

Брой акцшт: 196 142



Слънчев бряг АД

Дял от капитала: 10.02%

4. Данни за акционерите със снепиални контролни нрава к описание на 
тези нрава.

Няма такива акционери.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в  случаите, 
когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не 
се упражнява непосредствено ох тях.

Няма такива случаи.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на 
глас за  акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за 
упражняване на правата на глас зли  системи, при които със сътрудничество на 
дружеството финансовите нрава, свързани е акциите, са отделени от 
притежаването на акциите.

Няма такива ограничения.

7. Споразумения между акционерите, които си известни на дружеството и 
които могат да доведат до ограничения в  прехвърлянето на акщпт или правото на 
глас.

На Дружеството но са известни такива споразумения.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на 
управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и 
допълнения в устава.

Членовете на Съвета на директорите на Дружеството могат да бъдат сменявани по 
време да техния мандат с решение на Общото събрание на акционерите взето с 
обикновено мнозинство.

Уставът на Дружеството може да бъде изменян единствено с решение на Общото 
събрание на акционерите взето с мнозинство 2/3 от представения капитал.

9. Правомощията на управителните органа на дружеството, включително 
правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на 
дружеството.

Съгласно действащия Устав на Дружеството Съветът на директорите няма 
правомощия за вземане на решения за издаване и обратно изкупване на акции на 
компанията.

10. Съществени договори на дружеството, к о е т о  пораждат действие, 
изменят се е л и  се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при 
осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, 
освен в случаите когато разкриването па тази информация може да причини 
сериозни вреди на дружеството; изключението но предходното изречение не се 
прилага в случаите, когато дружеството е длъжяо да разкрие инфор1мацнята по 
силата на закона.

Няма такива.
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11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или 
служители за изплащане па обезщетение при напускане или уволнение без правно 
основание или при прекратяване на трудовите прявоотиошенпя по причини, 
свързани е тьргово предлагане.

Няма такива.
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I. И зложение на развитието на дейността на дружеството, неговото състояние, 
рисковете и несигурности , пред които то е изправено.

1. Преглед на дейността на дружеството през 2014 г.

През 2014 г. „Слънчев бряг” - АД (дружеството) продължи да осъществява дейност по 
поддържане на общата инфраструктура на територията на к.к. Слънчев бряг. Въпреки, че на 
28 септември 2007 г. на извънредно Общо събрание на акционерите (ОСА) на дружеството 
беше взето решение за продажба на инфраструктурата в курортен комплекс „Слънчев бряг“ 
(к. к., комплекса), собственост на „Слънчев бряг” - АД, която включва дълготрайни 
материални активи - общокомплексно озеленяване, в това число тротоари, улици и алеи, 
парково осветление, съоръженията, с които се осъществява достъпа до транспортната 
инфраструктура, водопроводи и др., към 31 декември 2014 г. все още няма подписани 
договори за продажба на активи между „Слънчев бряг” АД и Община Несебър, която следва 
да бъде купувачът на инфраструктурата във връзка с гореописаното решение на ОСА на 
акционерите на дружеството.

След неуредиците и споровете, които се водиха през 2009 г. между „Слънчев бряг” - АД, 
община Несебър и собствениците на туристически обекти в к.к. „Слънчев бряг” относно 
начина на заплащане на таксата за поддръжка на комплекса, от началото на 2010 г. между 
хотелиерите и дружеството беше постигнато споразумение първите да възобновят 
заплащането на такса за поддръжка на инфраструктурата в курортния комплекс. Въпреки 
това, конфликтът относно инфраструктурната такса отново се възроди през второто 
тримесечие на 2011 г. В организирани протести хотелиерите, представлявани от 
Управителния съвет на Съюза на собствениците в комплекса изразиха недоволството си от 
задължението да плащат такса за обслужване на инфраструктурата. Събирането на тази такса, 
обаче, е задължение, вменено на дружеството от държавата и ако то не го прави, ще бъде 
подведено под отговорност. От началото на юни 2011 г. започнаха да се водят преговори 
между „Слънчев бряг” - АД и Съюза на собствениците на туристически обекти в комплекса за 
разрешаване на конфликта. Тъй. като инфраструктурната такса е регламентирана от 
приватизационните договори, едно от предложенията на Съвета на директорите на 
дружеството е, таксата да се облага върху квадратни метри РЗП и да се изисква от всички, 
опериращи на територията на комплекса, а не както досега само от приватизираните хотели, с 
цел таксата да бъде по-справедливо разпределена. Друго предложение на дружеството 
предвижда законови промени, които да възстановят статута на Слънчев бряг - от селищно 
образование с национално значение в курортен комплекс. И при новите правила данък сгради 
и такса смет ще се плащат в община Несебър. Дружеството обаче предлага курортната такса 
да се трансформира в държавен туристически данък. С него да се облагат всички обекти на 
територията на курорта, а събраните суми да се използват целево за поддръжка на 
инфраструктурата. Към настоящия момент преговорите между дружеството и хотелиерите са 
замразени, без да е постигнато разрешение на конфликта.

В резултат от изброените по-горе причини през 2014 г. дружеството не е реализирало 
приходи от обща инфраструктура.

През 2014 г. продължава дейността, свързана с производството и продажбата на 
фотоволтаична ел. енергия. След като през февруари 2010 г. на територията на комплекса беше 
пусната в експлоатация фотоволтаична централа, изградена от дружеството, електрическата 
енергия, която то произвежда, се изкупува от „ЕВН България електроснабдяване” - АД. 
Договорът с електроразпределителното дружеството е сключен на 16 февруари 2010 г. и е със 
срок на действие 25 години. .
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2. Ликвидност.

Към 31 декември 2014 г. трите наблюдавани показатели -  „платежоспособност“, „бърза 
ликвидност“ и „абсолютна ликвидност“ се увеличават спрямо 31 декември 2013 г. Най-силно 
влияние върху стойността на показателите оказва намалението на текущите пасиви на 
дружеството от 4,121 хил. лв. в началото на годината до 3,953 хил. лв. в нейния край, което в 
стойностно изражение е 168 хил. лв. Положително влияние върху показателите оказва и 
увеличението на текущите активи от 2,233 хил. лв. на 31 декември 2013 г. до 2,352 хил. лв. на 
31 декември 2014 г. или в размер на 119 хил. лв.

3. Капиталови ресурси.

Към 31 декември 2013 г. коефициентът на обща задлъжнялост намалява до 0,094 при ниво
0.117 към 31 декември 2013 г. Положително влияние върху този показател оказва намалението 
на пасивите и намалението реализираната загуба през 2014 г. През последните няколко години 
се наблюдава тенденция на намаляване на капитала/нетните активи на дружеството. Основната 
причина за това са отрицателните финансови резултати, които то реализира през последните 
няколко годишни отчетни периода. Към 31 декември 2014 г. финансовият резултат на 
дружеството отново е загуба в размер на 873 хил. лв. Въпреки този негативен резултат следва 
да се има предвид, че в сравнение с 2013 г. загубата е намаляла с 795 хил. лв., тъй като тогава 
нейният размер е бил 1,668 хил. лв. Дружеството има значителни по размер дългосрочни 
разсрочени задължения към доставчици в размер на 447 хил. лв., които към края на 2013 г.са 
били в размер на 927 хил. лв. За да може да се стабилизира финансовата автономност на 
дружеството следва да бъде спрян процесът на натрупване на загуби, а това е свързано с 
необходимостта то да генерира положителни парични потоци от основната си дейност, както 
това беше посочено по-горе.

4. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.

Към настоящия момент основните рискове и несигурности, пред които е изправено 
дружеството, могат да се анализират в следните насоки:

Първият съществен риск е свързан с генерирането на приходи от предоставяне на услуги 
по поддръжка на общата инфраструктура на територията на к. к. „Слънчев бряг“., които поради 
изброените в точка 1 по-горе причини не се осъществяват. Очакванията са, че този вид приходи 
могат да бъдат отново перо в отчета за всеобхватния доход на дружеството през 2015 г., в 
случай че бъде разрешен конфликтът за начина на заплащане на таксите за поддръжка. При 
условие че инфраструктурата на комплекса остане част от активите на дружеството, в 
дългосрочен аспект размерът на приходите, генерирани от тази дейност, ще зависи от 
развитието на туристическия комплекс като цяло - брой и размер на туристическите обекти на 
територията на комплекса, както и от атрактивността и конкурентоспособностга му спрямо 
другите курортни комплекси на българското Черноморие.

Вторият специфичен за „Слънчев бряг” - АД риск произтича от сегашната структура на 
активите. След продажбата на активите от електроразпределителната дейност през 2007 г., в 
отчета за финансовото състояние на дружеството с най-голям дял от дълготрайните материални 
активи са ВиК машини, съоръжения и оборудване. Друга част от наличните дълготрайни 
материални активи включват алеи, пътища, сгради и земи. В тази връзка всяко намаление на 
продажната цена на някоя група от тези активи може да окаже негативно влияние върху 
състоянието на дружеството. Тук следва да се отбележи, че на 28 септември 2007 г. на 
извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството е взето решение за продажба на 
инфраструктурата на к. к. „Слънчев бряг“, а именно ДМА - инфраструктура, включващи  
общокомплексно озеленяване в това число тротоари, улици и алеи, парково осветление, 
съоръженията, с които се осъществява пропускателен режим, водопроводи и др.
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Тези активи следва да бъдат продадени в своята цялост чрез една или повече 
разпоредителни сделки между „Слънчев бряг“ - АД и Община Несебър за цена не по-ниска от 
38,056,140 лв., без ДДС. Към момента на подписване на договорите за продажбата на активите 
Община Несебър следва да заплати 7,611,228 лв., която сума представлява дължимия данък 
добавена стойност. Цитираната сума 38,056,140 лв. трябва да бъде платена на пет годишни 
равни вноски, започвайки от годината следваща годината на подписване на договорите. Към 
датата на изготвяне на настоящия годишен финансов отчет все още няма подписани договори 
за продажба на активи във връзка с гореописаното решение на акционерите на дружеството.

На трето място следва да се отбележи дейността, свързана с производството и продажбата 
на електрическа енергия. След като през февруари 2010 г. на територията на комплекса беше 
пусната в експлоатация фотоволтаична централа, изградена от дружеството, електрическата 
енергия, която то произвежда, се изкупува от „ЕВН България електроснабдяване” - АД. 
Договорът с електроразпределителното дружество е сключен на 16 февруари 2010 г. и е със 
срок на действие 25 години.

5. Резултати от дейността.

5.1. Приходи от дейността. •

През 2014 г. реализираните приходи от дейността на „Слънчев бряг” - АД (дружеството) са 
с общ размер 3,850 хил. лв. и се състоят от следните компоненти:

За годината, За годината,
завършваща завършваща

към 31.12.2014 към 31.12.2013
хил. лв. хил. лв.

Приходи от предоставени услуги 1,175 1,325
Приходи от продажба на ел. енергия 79 87
Приходи от продажба на промишлена вода 37 60
Други приходи от дейността 2,559 1,417
Всичко приходи от дейността 3,850 2,889

а) Приходи от предоставени услуги

Реализираните приходи от предоставени услуги през 2014 г. са с общ размер 1,175 хил. лв.
и са намалели със 150 хил. лв. в сравнение с 2013 г. Видовете приходи от услуги през двата
разглеждани периода, са както следва:

За годината, За годината,
завършваща завършваща

към 31.12.2014 към 31.12.2013
хил. лв. хил. лв.

Приходи от наеми, тротоарни такси и други услуги 595 686
Приходи от ползване на транспортна инфраструктура 510 540
Приходи оптична мрежа 17 32
Други приходи от услуги 53 67
Общ о приходи от предоставени услуги 1,175 1,325

Основните причини за намалението на приходите от предоставени услуги е продажбата на 
активи, които са били отдавани по наем и в тази връзка намалението на площите, от които се 
събират тротоарни такси.
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През 2014 г. и 2013 г. не са реализирани приходи от услуги свързани с поддръжката на 
инфраструктурата в к. к. „Слънчев бряг“. Услугите по поддръжката на общата инфраструктура 
включват поддържане на алеи й пътища, ВиК и канализационни услуги, озеленяване, охрана, 
реклама и др. дейности, които са от ключово значение за оперирането на конкретните 
туристически обекти. Както е посочено по-горе причината за липсата на приходи от 
инфраструктура е възникналия през 2009 г. конфликт между дружеството и собствениците на 
туристическите обекти в комплекса, които отказаха да заплащат такса за поддръжката на 
инфраструктурата.

б) Приходи от продажба ел. енергия

През 2014 г. дружеството е реализирало приходи от продажби на ел. енергия в размер на 79 
хил. лв. (за 2013 г. -  87 хил. лв.), която е произведена от изградената фотоволтаична централа в 
курортен комплекс „Слънчев бряг“ (к. к., комплекса). Съоръжението е въведено в експлоатация 
през февруари 2010 г. Електрическата енергия, която дружеството произвежда, се изкупува от 
„ЕВН България електроснабдяване” - АД. Намалението на приходите от продажба на ел. 
енергия през 2013 г. е следствие от по-малкия обем реализирани киловати, поради по-малкото 
слънчеви дни през годината.

в) Други приходи от дейността

За годината, 
завършваща 

към 31.12.2014 
хил. лв.

Печалба от продажба на дълготрайни активи 1,878
Получени обезщетения 527
Отписани задължения 126
Други приходи  28
Общ о други приходи от дейността  2,559____________1,417

Приходите по продажба на дълготрайни активи през 2014 г., включват продажба на 
поземлени имоти и обекти в размер на 2,045 хил. лв. Балансовата стойност на продадените 
имоти е в размер на 167 хил. лв., в резултат, от което е формирана печалба в размер на 1,878 
хил. лв. Получените обезщетения са в размер на 527 хил. лв., като най-съществената част от тях 
представлява сумата по спечелено съдебно дело срещу „ВиК Бургас“ за ползването на 
водопроводната и канализационна мрежа на територията на к. к. „Слънчев бряг“ - изток, 
собственост на дружеството в размер на 512 хил. лв. Отписаните задължения се състоят от 
отписани за задължения към доставчици и за дивиденти, за които е изтекъл давностният срок. 
Другите приходи в размер на 28 хил. лв. се състоят от възстановени такси за ползване на 
електрическата мрежа в комплекса.

За годината, 
завършваща 

към 31.12.2013 
хил. лв.

1,312
105
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5.2. Разходи за дейността.

За отчетния период разходите за дейността на дружеството се състоят от следните 
компоненти:

За годината, За годината,
. завършваща завършваща

към 31.12.2014 към 31.12.2013
хил. лв. хил. лв.

Разходи за материали 249 260
Разходи за външни услуги 852 1,242
Разходи за амортизации 1,925 1,891
Разходи за възнаграждения на персонала 501 439
Разходи за социално осигуряване 109 79
Разходи за обезценка (10)
Други разходи 1,108 313
Всичко разходи: 4,744 4,214

По съществените изменения в размера на разходите за оперативната дейност на 
дружеството през 2014 г. спрямо 2013 г., както следва:

• Разходите за външни услуги, които включват основно разходи във връзка с 
поддръжката на комплекса (озеленяване, осветление, охрана и др.) бележат 
намаление с 390 хил. лв., което е в съответствие в преустановяването на приходи от 
тези дейности.

• Разходите за възнаграждения на персонала и социално осигуряване се увеличават 
спрямо съпоставимия период общо с 92 хил. лв., поради увеличението на персонала 
за нуждите на дружеството.

• По-съществено увеличение имат и другите разходи, които се състоят основно от 
местни данъци и такси, брак на активи, глоби и неустойки и други подобни разходи. 
В сравнение със съпоставимия период тези разходи се увеличават с 795 хил. лв. 
Основната причина за увеличението са начислените неустойки, съдебни разноски и 
такси по загубени дела от дружеството с произход от преди 2010 г. с общ размер 
685 хил. лв. Като други причини за увеличението на тези разходи могат да се 
изтъкнат отчетените резултати от извършени инвентаризации на активи и отписани 
вземания отнасящи се за стари периоди, както и поради увеличението на 
представителните разходи за честването на годишнината от създаването на 
курортен комплекс „Слънчев бряг“.

5.3. Ф инансови приходи и разходи.

През 2014 г. дружеството е реализирало финансови приходи в размер на 232 хил. лв. От 
тях 217 хил. лв. представляват приходи от лихви, като получени от обезщетение по спечеленото 
съдебно дело в размер на 216 хил. лв. Останалите финансови приходи в размер на 15 хил. лв. 
представляват реализирани положителни курсови разлики. Приходите от положителни курсови 
разлики възникват от текущите преоценки на дългосрочните задължения на дружеството част, 
от които са деноминирани в долари на САЩ. Реализираните през периода финансови разходи 
са в общ размер на 211 хил. лв., от които разходи за лихви за 202 хил. лв. -  лихви по загубени 
съдебни дела и подписани извънсъдебни споразумения, реализирани отрицателни курсови 
разлики в размер на 2 хил. лв. и разходи за банкови такси и комисионни за 7 хил. лв. 
Увеличението на разходите за лихви е в резултат от сключени споразумения за уреждане на 
стари задължения към контрагенти на дружеството.
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5.4. Ф инансов  резултат и нетни активи.

Нетни активи в началото на периода
Нетна загуба за периода
Нетни активи в края на периода

Загуба на една акция в лв.

За годината, За годината,
завършваща завършваща

към 31.12.2014 към 31.12.2013
хил. лв. хил. лв.

47,464 49,132
(873) (1,668)

46,591 47,464

(0.45) (0.85)

При анализа на нетните активи на дружеството към 31 декември 2014 г. се установява 
продължаването на неблагоприятната тенденция за тяхното намаление, което е в резултат от 
реализираната загуба за периода в размер на 873 хил. лв. (за 2013 г. -  1,668 хил. лв.). Това се 
отразява пряко на отрицателната доходност на една акция и означава ежегоден спад на нейната 
счетоводна стойност. Следва да се има предвид, че една от основните причини за 
реализираната загуба в дружеството през 2014 г. е големият размер на разходите за 
амортизации -  1,925 хил. лв. Въпреки постоянния стремеж на ръководството към снижаване на 
размера на останалите разходи, разходите за амортизации са почти константна величина, 
поради високата стойност на дълготрайните активи на дружеството. Като положителна 
тенденция може да се отбележи обстоятелството, че загубата на дружеството за 2014 г. 
намалява в сравнение с 2013 г. със съществените 795 хил. лв., или с темп от 52 %. Освен това 
дружеството е реализирало печалба преди разходи за лихви и амортизации в размер на 1,031 
хил. лв., (през 2013 г. -  566 хил. лв.) в резултат, от което е отчетено подобряване на 
отрицателния доход на една акция спрямо предходната отчетна година.

II. Важни събития , настъпили след края на отчетния период.

Между края на отчетния период и дата на изготвяне на годишния финансов отчет не са 
настъпили съществени промени във финансовото и търговското състояние на емитента.

П1. Важни научни изследвания и разработки.

За отчетния период в дружеството няма важни научни изследвания и разработки.

IV. Предвиждано развитие на дружеството.

Дружеството не е в състояние да направи обосновани предвиждания за своята дейност 
през идните години, тъй като развитието му зависи основно от политиката, възприемана и 
провеждана от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Министерския 
съвет. Въпреки това възможните пазарни перспективи пред дружеството може да се анализират 
в три направления:

1. Генериране на приходи от предоставяне на услуги по поддръжка на общата 
инфраструктура и други сходни услуги на територията на к. к. „Слънчев бряг“. Очакванията са, 
че този вид приходи ще бъдат отново основно перо в отчета за всеобхватния доход на 
дружеството през 2015 г., в случай че бъде разрешен конфликтът относно начина на заплащане 
на таксите за под дръжка.
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