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!.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.

Фирмено наименование

''Чайкафарl\Ш Висококачествените Лекарства" АД е търговско дружество, учредено и
развиващо дейносnа си съгласно разпоредби·ге на Търгонския закон и е регистрирано с
решен ие на Окръжен съд гр.Варна , nостановено по фирмено дело

С Решение на ВОС

N2 8866

от

10.10.2007г.

промени седалището и адреса на управление

N2 1096

от 14.03 . 2000г.

и Оnределение на СГС от 09.11.2007г. се

-

от гр.Варна, район При!'.юрски, жк Чайка,

ул." Никола Вапцаров"N2l в гр.София, район Изгрев, бул."Г.М.Димитров"

N21.

Дружеството е вписано в Регистъра на търговските дружества като акционерно дружество
по ф.д.

2.

N2

16559/2007г. от Софийски градски съд.

Дата на учредяване и срок на съществуване:

"Чайкафарма

Висококачествените

Лекарства"

АД

е

учредена

през

2000

година.

Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

3.

Държава, където Дружеството е учредено, седали ще, адрес на управление,
телефон, факс, електронна поща 11 електронна страница в Интернет:
Държава:

България

Адрес на управление:

гр. София, бул. "Г.М. Димитров"

Адрес за кореспонденция:

гр . София, бул. "Г .М. Димитров"

Телефон:

021960 36 34
021962 50 59

Факс:
Електронна поща:

Интернет страница:

4.

N2 1
N2 1

tclшika@tcl1aikapl1aгma. com
l1ttp ://tcl1aikaplшпna.coш

Предмет на дейн ост

Пр едметът на дейно ст на дружеството е производство и

продажба на лекарствени

средства в обработен или преработен вид.

5.

Капитал

Капиталът на дружеството е в размер на

шестстотин хиляди лева), разпределен на
номинална стойност от по

11.

56 600 ООО лв. (петдесет и шест милиона
56 600 ООО бр. обикновени поименни акции

и

с

1 лев.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТ А ПОЛИТИКАН А

ДРУЖЕСТВОТО

По-долу е описана счетоводната политика, приложена при изготвянето на финансовия
отчет . Политиката е била последователно прш1ап1на за nсички представени години,
освен ако изрично не е упоменато друго.

1.

База за изготвяне на годишния отчет

3

Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международните

стандарти за финансово отчитане /МС ФО/, както са одобрени от 13вропейския съюз.
Дружеството е изготвило този неконсолидиран финансов отчет за представяне на
акционерите, данъчните органи и тьрговския регистър съгласно и зискван ията на

българското законодателство.
Финансовият отчет е изготвен при спазване принципа на историческата це на, който се
ограничава в случаите на извършена преоценка на определени имоти , !\ШШИНИ и

съоръже ния , инвестиционни имоти, финансови активи, държани за продажба и финансови
активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата .

Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСФО изисква употребата па
счетоводни приблизителн и оценки. Когато е прилагало счетоводната политика на
предприятието, ръководството се е основавало на собствената си преценка. Елементите на

финансовите отчети, чието представяне включва по-висока степен на преценка или
субективност, както и тези елементи, за които предположенията и оценките имат
значително влияние върху финансовите отчети като I(яло, са отделно оповестени.
Ръководството на предприятието прилага като база МСФО/МСС за текущо оиитане и за

изготвяне на годишния финансов отчет. При съставяне на годишния финансов отчет за
текущата година ръководството е спазвало слещшя състав от стандарти и разяснения:

МСС

1 Представяне на финансови отчети
2 Материални запаси
МСС 7 Отчети за паричните nотоци
МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
МСС l О Събития след края на отчетния период
МСС 11 Договори за строителство
МСС 12 Данъци върху дохода
МСС 16 Имоти, машини и съоръжения
МСС 17 Лизинг
МСС 18 Приходи
МСС 19 Доходи на наети лица
МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и
МСС

оповестяване на държавна помощ

МСС

21 Ефекти от промените в обменните курсове
23 Разходи по заеми
МСС 24 Оnовестяване на свърза ни лица
МСС 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване
МСС 27 Индивидуални финансови отчети
МСС 28 Инвестиции в асоции рани предприятия и съвr-.,tестни предприятия
МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики
МСС 32 Финансови инструменти: представя н е
МСС 33 Нетна печалба на акция
МСС 34 Междинно финансово отчитане
МСС 36 Обезценка на активи
МСС 37 Провизии. условни пасиви и условни активи
МСС 38 Нематериални активи
МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване
МСС 40 Инвестиционни имоти
МСС 41 Земеделие
МСС

4

МСФО

1 Прилагане за първи път на l\·tеждународните стандарти за ф инансово отчитане
МСФО 2 Плащапе па базата на акuи и
МСФО 3 Бизнес комбинации
МСФО 4 Застрахователни договори
МСФО 5 Нетекущи активи , държани за продажба, и преустановени де йности
МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси
МСФО 7 Финансови инстру!\·fенти: оповестяване
МСФО 8 Оперативни сегменти
МСФО 1О Консолидирани финансови отчети
МСФО 11 Съвместни дейности
МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия
МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност
КРМСФО Разяснение 1: Промени в съществуващите задължения за извеждане от
експлоатация, възстановяване и сходинте с тях задължения

КРМСФО Разяснение
КРМСФО
КРМСФО

2: Дялове на членове в кооперации и сходни инструменти
Разяснение 4: Определяне дали дадено споразумение съдържа ли:зинг
Разяснение 5: Права за участие във фо ндове за извеждане от експлоатация и

възстановяване на околната среда

КРМСФО Разяснение

6:

Задължения, въ:шикващи от участие в специфичен пазар 

отпадво електрическо и електронно оборудване

КРМСФО Разяснение
съгласно МСС

29

7:

Прилагане на подхода за преизчисляване на финансови отчети

Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики

КРМСФО Разяснение

8: Обхват на МСФО 2
9: Преоценка на внедрени деривативи
КРМСФО Разяснение 10: Междинно финансово отчитане и обезценка
КРМСФО Разяснение 11: МСФО 2 Операции с акции в рамките на групата и обратно
КРМСФО Разяснение

изкупени собствени акции

КРМСФО Разяснение
КРМСФО Разяснение

КРМСФО Разяснение

12: Споразумение за концесионна услуга
13 : Програми за лоялност на клиентите
14: МСС 19 Ограниче нието на актив по дефинирани доходи ,

минимални изисквания за финансиране и тяхн ото взаимодействие

КРМСФО Разяс нение

15: Споразуl\Iения за строителство на недвижим имот
КРМСФО Разяснение 16: Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестраннадейност
КРМСФО Разяснение 17: Разпределения на непарични активи на собствениците
КРМСФО Разяснение 18: Прехвърляне на активи от клиенти
КРМСФО Разяснение 19: Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения

капитал

КРМСФО Разяснение

20:

Разходи за отсрочване на повърхностния слой в

производствената фаза на открита мина
ПКР Разяснение

7: Въвеждане на еврото
10: Държавна помощ- без специална връзка с оперативната де й ност
Разяснение 15: Оперативен лизинг - стимули
Разяснение 25: Данъци върху дохода - промени в данъчния статут на едно

ПКР Разяснение
ПКР
ПКР

предприятие или неговите акционери

ПКР Разяснение

27:

Оценяване на съдържанието на операаии , включващи правната

форма н.а лизинг
ПКР Разяснение

Споразумения за концесионна услуга: оповестяване

ПКР Разяснение

Приход - бартерни сделки, включващи рекламни услуги

ПКР

Нематериални активи - разходи за интернет страници

29:
31:
Разяснение 32:

Предприятието прилага приетите с Регламент /EC/N21254 от 1 1 . 12.2012 г. нови
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счетоводни стандарти МСФО 1О-Консолидирани финансови отчети, МСФО

11-

Съвместни дейности, МСФО 12-Оповестяване на дялови участия в други 11ре;1приятия,
МСС 27-Индивидуални финансови отчети и МСС 28-Инвестиции в асоциирани
предприятия и съвместни предприятия. Прилагат се и измененията, в сила от

01 .01.2013r., в МСФО 1, МСФО 2, МСФО 3, МСФО 7, МСС 1, МСС 7, МСС 2 1, МСС 24,
:МСС 27, МСС 32, МСС 33, МСС 36, МСС 38, МСС 39, КРМСФО 5 и КРМСФО 17.

2.

Инвестиции в дъщерни, асоциирани 11 дpyrrt предприятия
За притежаваните дЯлови участия
асоциирани

предприятия

изискванията

и

на МСФО

в дъщерни предприятия,

неконсолидирани

12

структурирани

Оповестяване на дЯлови

съвi\Iестни

предприятия,

предпринтия

се

спа:зват

участия в дру ги предп риятия .

Оповестява се информация за значимите преценки и предположения за определяне на
контрол, на съвместен контрол, на значителв о впияние и на вида съвместно предприятие.

За дяловите участия в дъщерни предприятия се оповестява информация за състава на
групата, дяловото участие на неконтролиращите дялови участия, значителните ограничения

върху способността за достъп до активи и уреждане на задължения, естество на рискове с

дЯлов ите участия в консолидирани структурирани предприятия и други изисквания. За
всяко от дъщерните предприятия се оповестява име, основно .място на стопанска дейност,

дела на участието на неконтролиращите дялови участия, печалбата или загубата за
неконтролиращите

дялови

участия,

натрупаните

неконтролиращи

дялови

участия

и

обобщена финансова информация. Оповестяват се естеството и степента на значителните
ограничения.

За дяловите участия в съвместни и асоциирани предприятия се оповестява информация за
естеството, степента и финансовото въздействие и естеството на рист<Овете . За всяко
съществено

съвместно

и

асоциирано

предприятие

се

оповестяват

им е,

естество

на

отношения, основно място на стопанска дейност, дялово участие, оценка по метода на

собствен

капитал

или

по

справедлива стойност,

обобщена финансова информация.

Оповестяват се естеството и степента на съществените ограничения.
За

дяловите

участия

в

неконсолидирани

структурирани

предприятия

се

оповестява

информация за естество и обхват и естество на рисковете. За естеството на дяловите
участия се оповестява качествена и количествена информацин . За естеството на рисковете
се оповестява допълнителна информация.
Инвестициите се отчитат чрез себестойностния метод, според който съучастията се

отчитат по цена на придобиване, намалена с патрупаните загуби за обезценка. В отчета за
всеобхва:rпия доход се отчитат приходи от инвестициите само дотолкова, доколкото се

получава дял от натрупаната печалба на дружеството, в което е инвестирано, под формата
на дивиденти.

3.

Отчитане по сегменти
Стопансi<ият сегмент представлява

груна активи и стопански операции, участващи в

предоставянето на продукти или услуги, и изложени на рискове и ползи, ра:злични от тези

на други стопански сегменти.
продукти

или

услуги

Географският сепvrепт е ангажиран в предоставянето на

в отделна икономическа среда и с

изложен на рискове и

ползи,

ра:злични от тези в други икономически среди . Отчитането по сегменти сегменти не се
изисква за представяне в неконсолидиран финансов отчет на предприятие извън група.
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4.

Сделки в чуждестранна валута

(1)

Футщионалиа валута и валута на представяне

Отделните елементи на финансовите отчети на Дружеството се (Щеняват във валутата на
основната

икономическа

среда,

в

която

предприятието

("функционална валута"). Финансовите отчети са представени

извършва

n

дейността

си

български лева, която е и

функционалната валута. Българския леn е с фиксиран курс към еврото от

1 януари 1999

по

силата на въведения в България валутен борд .

(2)

Сделюt

u салда

Сделките в чуждестранна nалута се трансформират във функционална валута, като се
прилага официалния курс за съответния ден.
валутните
валута,

курсове, възникиали

както

и

от

преоценка

в

резултат

по

Печалбите и загубите от прОJ\·1Яна във

на разплащания

заключителен

валутен

по сделки
курс

ва

в чуждестранна

деномивираните

в

чуждестранна валута активи и пасиви се признават в отчета за всеобхватвия дох од .

Значими валутни курсове :

31 декември 2016 г.
Лева

1 щатски долар се равнява на
1 евро се равнява на
1 британски паунд

1 швейцарски
Промените

в

чуждестранна

1.85545
1.95583
2.28437
1.82124

франк

справедливата
валута

стойност

класифицирани

на
като

парични

ценни

финансови

книжа,

активи

на

деноминирани
разположение

в
за

продажба, се анализират и се разделят на резултат от промени в амортизираиата им
стойност и от други промени в преносната им стойност. Валутни разлики, свързани с
промевите в амортизираната им стойност, се признават в печалбата или загубата, а
другите промени в преносната стойност се признават в собствения капит~uт.
Разлики от преизчисления на непарични финансови активи и пасиnи, такива като акции,

отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, се признават в печалбата или
загубата като част от нечалба или загуба свързани с преизчислението им по справедлива
стойност. Разлики от преизчисления на инвестиции, държани до падеж се приз нават в
отчета за всеобхватния доход.

5.

Имоти, машини и съоръжении (ИМС)
Зеl\.щте и сградите (с изключение на инвестиционните имоти), са nредставени по
справедлиuа стойност. При използване на справедл иви стойности се спазват изискванията
и правилата на МСФО 13-Оценяване по сnраведлива стойност. Изхожда се от сделки за
продажба на актива или за прехвърляне на пасиuа, които се изnършват на основния пазар
или на най-изгодния пазар, като включва транспортните разходи и изключва другите
разходи по сделките.

Ръководството

използnа

nъзм ожност оценката е на ниво

йерархията

1

невъ3можност за прилагане на ниво

на

справедливите

стойности,

според обявените цени на актиuните

1,

се пре!l.шнава към ниво

косвено на цени . Последният вариант е ниво

3,

2

като

при

пазари. При

за набюдаване пряко или

при което се разработват ненаблюдаеми

хипотези. Цялостното оценяване на справедливата стойност се категоризира на пивото от

7

йерархията на справедливите стойности, където е намиращата се на най-ниско ниво
хипотеза от значение за цялостната оценка.

При оценката по справедлива стойност се използва най-подходящия nодход.
Подходът

на nазарните сравнения се

основава

па текущата пазарна цена, наскоро

постигната пазарна цена или коригирана пазарна цена за сходен обект. Прилага се за
инвестиционни

имоти, дългови

или капиталови инструмент на борсата /акции

и

облигации/, инвестиции извън борсата и биологични а1пиви. Подходът на базата на
разходите се основава на преценки за стойност на замяна с нов актив , възраст и състояние

на актива и икономическа степен на износеност. Прилага се за дълготрайни материални

активи и дълготрайни нематериални активи. Подходът на базата на доходите се основава
на преки методи за изчисляване на икономия на разходи, ценообразуване с премия ,

освобождаване от лиценциовни възнаграждения, свръхпечалби или nък на косвени
1\·rетоди

за

възвръщаемост

съответствие

между

на

активите,

предположенията

остатъчна печалба,

за

паричните

потоци

при
и

което

се

дисконтовия

постига
процент.

Прилага се за обезценка на нефинансови задължения, финансови инструменти и единици,
генериращи паричен поток.

Ръководството оповестява отчетните обекти , чиято справедлива стойност е в
баланса. Оповестява се при необходимост и същественост и справедлива стойност на
отчетни обекти, които не фигурират в баланса. Справедливата стойност се определя, на
база

редовни

амортизация

оценки
на

от

сградите.

независим

външен

Натрупаната

оценител,

амортизация

към

намалена
датата на

с

последващата

преоценката

се

елиминира срещу отчетната стойност на актива и получената нетна сума се коригира с

преоценената стойност на актива. Всички други машини и съоръжения са представени по

историческа цена намалена с начислената от придобиването им а!\юртизация и обе:щенка.
Историческата стойност включва разходи, които директно се отнасят към придобиването
на актива.

Стойностния праг на същестненост за имотите, машините и съоръженията, приет . от
дружеството е

700 лв.

Последващите разходи се прибавят към балансоnата стойност на актива или се

отчитат като отделен актив, само когато се очаква, че Дружеството ще nолучи бъдещи
икономически

изгоди

свързани

с

употребата на този

аi<ТИВ

и когато отчетната им

стойност може да бъде достоверно определена. Всички други разходи за поддръжка и
ремонт се отразяват в отчета за доходите в периода, в който са извършени.

Увеличенията в балансовата стойност, произтичащи от преоценка на земите и
сградите, се отнасят в преоценъчния резерв. Намаления, които компенсират предходни
увеличения относно един и същ актив, са за сметка на преоценъчния резерв; всички други

намаления се отнасят в отчета за всеобхватния доход. При отписване на преоценените
активи натрупаният за тях преоценъчен резерв се прехнърля в неразпределената печалба от
предходни периоди.

Земята

не

се

амортизира.

Амортизацията

на

останал ите

имоти,

машини

и

съоръжения се начислява по линейния метод с цел разпределяне на разликата между

балансовата стойност и остатъчната стойност върху полезния живот па активите, като се
прилагат следните амортизационни норми (в проценти):

Сгради и съоръжения
Машини и оборудване

Компютри и периферни устройства
Стопански инвентар

4%
30%
50%
15%
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Остатъчната стойност и полезния живот на активите се преразглеждат, и ако с

необходИl\Ю, се правят съответни корекции към всяка дата на изготвяне на финансовия
отчет.

Балансовата стойност на актива се намалява незабавно до възстановимата му стойност в
случаите, когато балансовата стойност на актива е по-голяма от неговата очаквана
възстановима стойност (Прил.

2.8).

Печалбите и загуб ите от продажба на ИМС се определят като се сравнят приходите от
продажбата с балансовата стойност и са включени в резултата от дейността.

Разходите по заеми за ИМС се отчитат като текущи разходи през периода за който се
отнасят.

6.

Инвестиционни имоти
Инвестиционните имоти най-често представляват сгради или части от сгради, които не се
ползват, но се притежават от Дружеството, за да бъдат отдадени под формата на
оперативен

наем .

Инвестиционните

имоти

се

оценяват

по

справедлива

стойност,

представляваща пазарна цена определяна от независими оценители ежегодно или на по

голям период от време при съществена промяна в сnр(:)ведливите стойности. Промените в
справедливата стойност се nризнават в отчета за всеобхватния доход като част от други

приходи. Към края на текущата година . в дружеството няма налични инвестиционни
имоти .

7.

Нематериални а1пиви
Разходи по придобиване на патенти, лицеюи , софтуер и фирмени марки се отчитат като
актив по истори•1еска стойност намалена с начислените амортизация и обезценка.

Те се

амортизират по линейния метод за периода на техния полезен живот, но не повече от
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години. Нематериалните активи не се преоценяват. Ръководството извършва годишни
прегледи на подлежащите на обезценка активи и в случаите, когато балансовата стойност
на

актива

е

по-висока

от

неговата

възстановима

стойност,

той

се

обезценява

до

възстановимата си стойност.

Стойностния праг на същественост за имотите, машините и съоръженията, приет от
дружеството е

700 лв .

За нематериалните активи се използват следните амортизационни норми в проценти:
Права върху интелектуална собственост

Програмни продукти

15%
50%

Други нематериални акт иви

15%

Обезценка на активите
Активи, които се амортизират, както и инвестициите в дъщерн и и асоциирани предриятия,

се преглеждат за наличие на обезценка, когато са н алице събития или има промяна в
обстоятелствата, подсказващи, че балансовата стойност на активите не е възстаиовима. За
загуба

от обезценка се

нризна ва сумата,

с

която

балансовата стойност

надхвърля

възстановимата . Възстановимата стойност е по-високата от нетната продажна стойност и
стойността в употреба. За да се определи стойността в употреба, активите се груnират в
най-малките възможни разграничи~ш единици, генериращи парични потопи.

8.

Финансови активи
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Дружеството класифицира своите инвестиции в следните категории: финансови активи,
отчитани по сn раведлива стойност като печалба и ли загуба, заем и и вземания. държан и до
nадеж инвестиции, и финансови активи на разположенис за продажба. Класификапията се
извършва сnоред целта, за която са придобити инвести ци ите. Ръководството определя
класификацията на инвестициите си в момента 11а nокупката.

(а) Фшюпсоаu активи, отчитети по справедлиаа cmoй/lo cm в печалбата uл u загубата
Финан сови а1пиви , отчитани по справедлива стойност в п ечалбата или загубата са
финансови

активи, държани за търгуване.

Фин а н соu актиu

се

класифицира в тази

категория , ако е оридобит с цел да бъде продаден в t<paткocpOLICil ннан. Активите в та:ш
категория сс класифицират като текущи актиnи.

(6)

Заел4и 11 вземетия

Заем и

и

вземания са недеривативни финансови активи с фиксирани или определени

плащания , l<оито не се котират на активен п а..1ар. Те са включ е ни в текущи активи, с
изключение н а тези с падеж повече от

12 1\·t есеца след датата на баланса, които сс

класифицират 1<ато нетеку щи. Заемите и

вземанията

на Дружеството се включват в

счетоводния баланс в категорията на .,търго вск и и /\руги взема11ия " и парични средства и
парични еквиваленти ( Приложение

2.1 О и 2.11 ).

(в) Иивестиции, дърJ1сани до паде:ж
Инвести циите, държан_и до падеж, са недери вати вни финансови активи с фиксирани и л и
оnределими nлащания и фиксирани падежи, които ръководството на Дружеството има
н амерени е и възможност да държи до падеж.

(г) Финаи сови aюnuau на разполо:жеиие за прода.Jitба
Финансови активи на разположение з а продажба са недер ивативни активи, които са
nреJ{ назначсни за тази категория, или не са определени в д руги J<атеrории. Те се включват в
дългосрочните

активи,

инвестиции в периода до

освен

ако

ръководство

им а

намерение

ла

продаде

своите

12 месеца.

Пакунката и нродажбата на инвестиции се отчита като се взе ма предвид датата на
търгуване , т.с. датата , на която Дружеството се ангажира с nокупка или nродажба н а
акти ва .

Инвест ициите nървоначално се признават

no

слраведл и вата стой ност плюс разходите ло

транзакц ията за всичхи финансови активи , които н е се водят по справедливата стойнос,1

като печалба и л и загуба. Финансовите активи

от(Iитани

по с праведнива стойност в

печалбата или загубата, първоначал но се нризв ават по сnраведлива стойност и разходите
по сделката се отразяват в отчета за доходите. Иноестицни сс отпи с ват, когато правата за
получаванс н а nаричните потоци от инвеетииии са изтекли или са били прехвърлени и

Дружеството

е

прехвърлило

в

съществена

сте нен

всич ки

рискове

и

изгоди

от

собствен остта .

Фин а н со ви а ктиви на разположение за продажба и фин а~:1 совите активи, отчитани

по

спраседл ивата стойност в печалбата или загубата, се отчитат в слелващите отчетни периоди
по сnраведлива стой1:1ост. Заеми, вземания и юшестиtщ и , 1\Ържа ни до падеж, се оценяват по
амертизирусма стойност, използвайки метода на е фективния J IИXl3eн процент.

Печалбите и загубите произтичащи от промяна 13 справедлината стойпост на финансови
активи , отчитани по справедлива стойпост в печалбата ини загубата, се вкшоч:ват в отчета

за всеобхватния доход на реда ,.нетни финансов и nри ходи ", за nериода, през който са
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възникнали . Приходите от дивиденти от финансови активи, отчитани

по справедлива

стойност в печалбата или :зю·убата, се посо•Iват в отчета за доходите като част от "петни
финансови приходи", когато Дружеството придобие I I JЖBO да получи плащане.
Промените

в

снравсдливата

стойност

на

nаричните ценни

книжа ,

деном инирани

в

чуждестранна валута и класифицирани като ,,на разположение за rrродажба'', се разделят на
валутни разлики , прои зтичащи от промени в амортизираната стойност на ценните книжа и

друти промени

в

балансовата стойност

на

ценните книжа.

Валутните

разликите от

преизчислявансто на паричните ценни книжа се отразяват в nечалбата или загубата, докато
валутните

разЛЮ<и

от

преизчисляването

на

Lrенаричните

ценни

книжа

сс

отразяват

в

собствения капитал. l l ромените в справедливата стойност на пари•тите и непарични.те
ценни

книжа ,

класифицирани

като "на

разnоложение за uродажба",

се

приз нават в

собствен ия капитал.

Когато цеюш книжа, класифициран и като активи, държани за продажба се продават и ли
обезценяват, натрупаните корекции гrа сnравелливата стойност се вюrючиа и огiета за
лоходите като печалби или загуб и от инl3сстиuиоi ши ценни книжа.
Диви де нтите по капиталови инструменти на разположение за продажба се отразяват в
отчета за доходите като

част от нетните

финансови

приходи ,

когато Дружеството

придоб ие право да 110лу~rи плащане.
С праведливата стойност на котираните инвестиции се определя на база данните за цените
на пазара . Ако пазара на финансовите активи е неактивен (и за нер егистрирани ценни
книжа),

Дружеството

оценяване,

които

инструменти,

уста новява

сораведливата

включват използването

анализ

на

дисконтирани

стойност,

па н оследн и

н ар ични

и зnолзвайки

п азарни

nотоци

и

оnсраrщи

1\юдели

за

техники

за

с аналогични

оценка на

опции,

отразяващи максимално пазарните усло вия и колкото се може п о-малко информация ,
специфична за компанията .
На датата на баланса Дружеството оцешша дал и съществуват обеr<тивни ;щказателства , че
финансов актив или груна от финансови активи са обезценени. Когато се тестват за

обезценка калиталовите пенни книжа, ю1аС11фицирани като на разположение за продажба,
се

взима

nредвид

шurичието

на

съществен

или

продължителе н

с н ад.

в

справедливата

стойност под отчетната.
Ако съществува доказателство за обезценка на финансовите активи на разположение за

п родажба, то натруnа ни те загуби (изчислени като разлика между це н ата на придоб иване, и
теJ<ущата справелливата стойност минус oбcз rteHI<a, отчетена в предходен 1 1ериод в отчета

за доходите), се отпr.-rсват от калитала и се нризнават в отчета за всеобхватния доход. Загуба
от обезценка на канмталови инструменти, 1 1 ри зната в отчета за лохолитс , нс може да сс
сторнира п рез отчета за

всеобхватния доход

при

проявнение

11а

обратен

ефект от

обезценката. Тестването за обезценка на тьрt ·овски вземания е описано в Прил.2.1 О.

9.

Матероалн и за п аси

Материалните запас и са оценени по по-ниската от nената на при доб иване и нетната
реализирусма стойност. Разходите, които се ~ввършват с цел готовност на продукта за

нродажба в определено състояние и место 1r ахожде н ие, се включват в себестойността
(цената на придобиване). Тези разходи включват:
а) материали и сток и
транспорни

разходи,

-

всич ки достав ни разходи , включителво вносни мита и такси,

невъзстановими

данъци

и

други

разходи,

които

допринасят

1а

лри веждане на материалите и стоките в готов за нолзване вид;
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6)

продукция и незавършено производство

nр исп маща

капацитет

сс

на

част

от

-

нроизводешелите

прои зводствените

общопро из водствени разходи

непреки

мощности.

no продукти е

nреките разходи на материали и труд и

База

разходи

за

при

нормално

разпределе ни е

на

натоварен

постоянните

КОJ i ич еството произведен а nродукция .

1Iри отписване за използва н е и продажб а материалните запаси се оце 1 ншат по мето;щ на
стандартната
нормалните

себестойност
нива

на

за

раз ходите.

материа..тш

и

Ста н~артната себестойност

доставки, труда. еф икас1 юс1·1·а

взима

и

nредвид

изnолзване

на

капацитета. Те се преразглеждат редовно и ако с н еобходимо се преизч исляват съобразно
новите условия. Отклоненията от стандартна себестойност до фактическа себестойност се
отписват текущо за nродаден ата продукuия и стоки, а съшо така и в края 11 а всеки отчетен
период.

Нетната реализир уема стой н ост предетавнява приблизително определената 11родажна цена
на даден актив

в

нормалния ход на

сто п анска дейност,

нам алена

с

приблизително

определените р азходи за реализация. Тя сс o npeдeJlЯ на база на из п олзвана информация от

външ ни или вътрешни източ ници, като е съобразен а със спецификата

lla различните видове

материални зап аси .

Когато се продават материални за п ас и . тяхната балансовата стойност се признава като
разход през uериода, през който съответният приход е бил п ризнат.

Сумата на вся ка

обезценка на материалните запаси до нетната им реализуема стойност. както и всички
зш-уб и от материални за nаси се признават 1\ато разходи з а периода н а обез цен ката или на
възникването на загубите . Сумата на еве11туалното обратно възстшюв5шане н а стойносn·а
на обезценката на матсриалните заnаси , възник нала

u резултат

н а увел ич ени ето на н етната

реализуема стойност, се признава 1\ато намаляване на сумата на нри з 11 атите разх оди ·ш
материални за n аси nрез периода, през който възстановяването е възникнало .

1О.

Тъ рговски вземан ня
Търговските вземания се признават първона ч ал110 п о справедлива цена. а впоследствие по
амо рти з ирана стойност

(като се използва метода на ефекти n ния лихвен проuент),

наl\шлена с евентуална провизия за об езце нк а. Провизия за об еще нка сс прави в случай ,
че съществува обективно доказателство , че Дружеството ням<:~ да бъде в състояние да
събере всички

дълж ими

сум и ,

съгласно

nървоначалните

условия

no

ОТ1.юшение

на

съответния разчет. З начими финансови затруд11 е ния на задълженото лице, вероятност за
обявява не

в

н есъстоятел н ост

и

л и квидация,

невъзможност за изплащан е на дълта (нове ч е от

30

финансово

11рест руктуриране

или

дни) се приемат като индикатор.

търговското вземане е обезценено. Сумата на провизията е равна 11а

•te

разликата между

бала н совата стойност на вземането и сегашната стой н ост н а очакваните бъдещи парични
пото ци дисконтираNи с първоначалният ефектиuе 11 лихвен про цент. Балансовата стойност

на актива се намашша чрез изnолзването н а корективна см етка, а стой ността на загубата
се отразява в отчета за доходите като разход и за де йноста. Когато тъ рговско вземане е
несъб ираемо , то се отписва от корективна сметка 11 а търговските взе м а ния. llоследващо
възстановяване н а стой н остта, която е отписана, се отразяnа в н амале ни е на разходите ·ш

дей ността в текущи я резултат.

11.

Парични средства и парични еквивалснтн
Паричните средства и парични еквиваленти включ ват пари в брой, п ари
с м етки, други nисоко ликви~ни краткосроч11и инвестиции с падеж JIO

3

no

банкови

м есеца, както и

б анкови овърдрафти. В б аланса овърдрафти тс сс включват като краТI<осрочно задължение
в категорията па крат1<осро чните заеми.
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12.

Ак ци о н ерен юнштаJI

Обикновените акции се класифицират като каnитал. Разходите по емисията на нови
акции, които са пряко свързани с нея, се отчитат в собствения канитал като намал ение на
постъпленията от ем исията, като се елиминира ефекта на данъ ците върху дохода .
Когато

Дружеството

изкупува

собствешr

акции,

ппатената

сума,

включваща

и

съответните nряко свързани допълнителни раз ходи , (нетирана с е фекта на данъците върху
дохода), се изважда от принадлежащия на собствениците на Дружеството капитал, докато
обрап-тс из купеtJите акции не се обезсилят, продадат или nрсизrщ;щт. Когато тези акции
по - късно

се

продадат

или

преиздадат,

всеки

ДОJJЪJLпитеJши разходи по транзакцията и

nrиxo)l,,

нетиран

с

nряко

свързаните

съответ 11 ия данъчен ефе 1<Т, се включва в

каnитала, пр и надлежащ н а собстnениците н а Дружеството.

13.

Тьр rо•~ски зад1>ЛЖСJШЯ
Търговските задълже ния се признават първонаtшлно по с 1 1раведлива цена, а в ! Юследствие
по амортизирана стойност като се използва мстода н а ефективния лихвен 11роuент .
Търговските задължения се класифинират като краткосрочни задължения, освен ако
Дружеството има безусловно право да отсрочи уреждането на задължението за период
най-малко

14.

12 месеца след датата

на счетоводния баланс.

Заем и

Заемите се признават първоначално по справедлива стойн ост, намалена с направените

разходи

по извършването на транзакцията.

амортизируема

стойност;

всяка

разлика

В

последствие заем ите

между

дълж имите

се

nлащания

отчитат по
Снетирани

с

разход и те по и звършването на транзакциите) и стойнос·1v1·а на заема се признава в отчета

за доходите nрез периода на заема, като се използ ва метода 1 1а ефективната лихва .

Заемите се класифицират I<ато краткосроч н и задътке н ия, освен ако Дружеството има
безусловно nраво да отсрочи уреждането на задължението за период най-малко

12 месеца

след датата на счетоводния баланс.

15.

Теку щи 11 отсроч ени данъ ци

Текущият данък върху дохода се изчислява на база да нъчни те зако ни в сила към датата на
баланса в страната. където Дружеството генерира облагаеми доход и. Ръководството
период ично преоценява позициите си, отразени в данъчни те деклара 1 ~ии , по отношение на

обстоятелства,

о

които

вриложимата

данъчна

н о рмативна

у редба

е

обект

на

интернретаuия и отчита провизии, където е н еобходимо, з а cyi\IИTe, които се очаква да

бъдат дълж ими като данъ ци.

Отсрочен rщнък се начислява по балансовия метод за всичi<И временни разлики , яnяващи
се

между

д811Ъчвата

основа

на активите и

пасивите

и

отчетната

им

стойност

във

финан сови отчети. Ако обаче , данъчните временни разлики въз н икват от първоначалното
nризнаване

на

актив

или

n асив,

n ри

което

не

е

засе 1'н ато

нито

счетоводната,

нито

данъч ната нe•taJtбa (загуба) по време на транзакцията, то тази разлика пе се осчетоводява.

При изчисляване на отсрочените данъ ц и се ИЗ I JOJIЗ uaт данъчните ставки (и нормат и вна
уредба), действал и към датата н а съставя н е на баланса, които се отнасят за периодите на
о•-шкваното обратно проявление на данъtrните временни разл ики.
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Отсрочен данъчен актив се признава само в случай , че е вероятно наличието на
достаТhчни по размер бъдещи данъчни печалби, срещу които тези активи да м01·ат да
бъдат използвани.

16.

Доходи на наети лица

По линия на план за дефи нирани вноски Дружеството изплаща вноски на държавно
управлявани пенсионни и социалноосигурителни планове на задължителна база. След
като вноските веднъж са изплатени, Дружеството няма повеtiе задължен ия за плащане.

Вноските се признават като разход за nерсонала когато станат дължими . Предплатените
вноски се признават за разход за бъдещ период до размера, до който сумите ще бъдат

присnаднати от бъдещи плащания или възстановени.
От 2015г. Чайкафарl\Ш Висококачествените лекарства АД заделя проnизии за възникване
на обезщетения при пенсиониране на nерсонала, съ гласно изискването на чл . 222 от

Кодекса на труда. Международен счетоводен стандарт (МСС)
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Доходи на наетите

лица третира това изискване като дългосрочно задължение на работодателя за изплащане

на дефинирани доходи nри напускане и изисква прилагането на акпоерски методи за
изчисляване на задължението на работодателя. Стандартът изисква да бъде определена

еегашиата

стойност

на

бъдещите

задължения

на

работодателя

за

изплащане

на

дефи нирани доходи, чрез прилагане на кредитния метод на прогнозираните единици.
Изчисл енията се извършват индивидуално за всички служители, наети на трудов договор
при работодателя на базата на отработения и предстоя щия им трудов стаж. Общото
задължение

се

разпределя

през

целия

очакван

трудов

стаж

на

наетото

лице

nри

работодателя, t<ато разrvrерът на задължението К'LI\1 мor-..reiп'a па оцеш<ата 11редстаrшюза
пропорционална част, отнасяща се за годините на отработения трудов стаж.
единица

-

година

отработен

трудов

стаж

се

измерва

отделно

за да

се

Всяка

опредени

окончателния размер на задължен ието. На базата на структурата на служителите по пол и
възраст са nриложени

статистически вероятности л ицата да не доживеят до

възрастrа,

необходима за придобива на право на пенс И5L или да наnуснат работодателя по други
прич ини преди да са придобили право на ленсия за осигурителен стаж и възраст.

Изчислеиието

на размера на тези задължения

налага участието на квалифицирани

актюери, за да може да се оnредели тяхната сегашна стойност към датата на финансовия

отчет, по която те се представят в отчета за финансовото състояние, а респекти вно
изменението в стойността им, се представя в отчета за всеобхватния доход като: а)
разходите за текущ и минал стаж, разходите за лихва и ефектите от съкращенията и
уреждани ята се признават веднага, в периода, в който възникнат, и представят в текущата

печалба или загуба, по статия "разходи за персонал", а

6)

ефектите от последващите

оценк и на задълженията, които по същество представляват актюерски печалби и загуби,
се призна ват веднага,

в периода,

в

който

възникнат, и

се nредставят

към другите

компоненти на всеобхватния доход, по статия "носледващи оценки на пенсионни планове
с

дефинирани

доходи " .

Актюерските

печалби

и загуби

произтичат

от

промени

в

актюерските предположения и опита.

Към датата на всеки годишен финансов отчет дружестnото назначава сертифицирани
актюери,

които

издават

доклад

с

техните

изчисления

относно

дългосрочните

му

задължения към персонала за обезщетения nри nенсиониране. За целта те nрилагат

кредитния метод на прогнозните единици. Сегашната стойност на задължението по

дефинираните доходи се изчислява чрез ди сконтиране на бъдещите парични потоци,
които се очаква да бъдат изплатени в раl\шите на матуритета на това задължение и при
използването на лихвените равнища на държавни дъшосрочн и облигации с подобен срок,

14

котирани в България, където функционира и самото дружество .
Тъй

като

провиз иите за обезщетения

на

t Jepcorшлa имат дългосрочен характер

на

задължение те се отразяват в некущите пасиви в Отчета за Финансоtюто състояние п а
Llайкафарма Висоr<О r<аlrествените лекарства АД.
Демографските л.опускаtrия отразяват всроятностr·а лицата, назнач е ни на трудов договор
да останат

nри

осигурителен

обезщетение.
отrегляне,

работодателя и

стаж

и

възраст

в момента

и

за

тях

на п ридобиванс на

,ца

възникне

Лицата могат да отпадн ат nреди

нраrю на nенсия за

задължение

за

изnлащане

на

пенсиониране по различни приtmни:

съкращаване на щат, заболя ване, см ърт и др. Деr-ю графски те до пуска ния

отразяват специфични вероятности, които се базират на стати стическа информация за
населението на страната и са прилож ен и към. стру ктурата на пер со н ала по пoJI и въз раст
към момента на изоършuане на оценката.

Таблицата за смърт tюст отразява вероятно стта лицата да дожи 13еят о прелслената възраст
за придобиване н а nраво на пенсия. Изч и сшша се за всяко лице индивидуал но на базата на
н еговия пол и на възрастта му кыi момента lia из вършване на оценката. Използвана е
Таблица за смъртност и сре,цна продължителност на nредстоящия живот на населе ни ето
н а Бъл гария за nериода

2010-2012

годин а на Н ационалния стат и ст ич ес.ки ин <;т итут.

На базата на пр едоставена информация за те к у чеството на nерсонала през последн ите
ч етири

години

години

е

и

Оtt акоа ното

отразена

вероятност!

е

преструктури ра не

вероятността

nри ложе н а

разнределението н а JJицата

към
110

за

t Jа п ускане

съществуваrrщта

на

дружеството

или

през

предстоящо

структура

на

следващите

съкращаване.

n е рсо нала,

две

Тази

съобразно

пол и възраст към момента на извър111ване на оценката .

Финансовите доnус кания се прилагат към разв итието на паричните rютоци във времето и
се отразяват върху раз м ера на бъдещото задължение и определян ето на неговата настояща

стой н ост. При етите лихвени nроценти прсл.ставл яват много важна част от процеса н а
оценката, тъй като се използ ват за диско н тира не на оtшкваните бъдещи парични n ото ци , в
резултат на което се получават каnипurи зира ните стой н ости н а бъдещите плащани я.
Финансовите допуска ния отразяват ре алн ите о чакв ания за развити сто и бъдещия раз11'r ер
на

някои

основни

параметри

като

доход н ост

на

инвестиции те,

ръст

на

заnлатите,

инфлация и др. При оt r ределянето на финан сов ите nараметри следв а ла се има в предвид
дългосрочния

хараr<тер 11а задължението към

по-голямата част от нает ите лица, според

1\·юмента на въЗ JJИI<Ba rJ e ва задължението за изплащане на обезщетен и е.

Приложения проце нт за ръст на заплатите с от съществено з нач е ние за определяне на
размера на задължението към момента на н еrо13ото въз никване. Разм ерът на този проце н т
е оnределен на базата на статисти ческа ин формаuия за ръста н а заплатите в дружеството
нрез nоследните п ет годи ни и на прогнозн ите очаквания за следващите години , сnоред

Оlшкваното ниво на инфлация . Като се има предв ид статистич еската информаuия за
доходите

и

инфлация та

в

страната

и

очакванията

на

работодатсля

е

определен

пропюзният ръст на заплатите. Прогноз ираният ръст на заплатите е в размер на

2

на сто

годишно.

Сноред изискването на стандарта проuента с r<ойто ще се дисконтира з адъюкението трябва
да съответства

на nаза рните доходи

към дата на счетоводния баланс,

който н осят

nървокачествените корпоратив ни облигации. При условие, че няма развит капиталов
n азар следва да се използват пазарните доходи на правителствените обл и гации. Удач н о е
съ що

така

като

възвращаемост
задължението

nр оuент

на
и

па

активите

лин сата

дисконтиране
на

да

предп риятието.

на такива

финансови

доходност за по -дълъг срок е преценено , lfe

изчисляJЗането

на

Поради

и

бъдсrаата

дългосрочния

инструменти,

нор~tа

на

характер

на

отразяващи

фиксирана
може ла сс

инструменти с по-лългосрочен падеж от

съществуващите следвайки изискванията на М СС

при

използ ва

като норма на д и сконти ране

nриложи очаквания nроцент на доходност nри

използван

се

19.

задълженисто

Процента н а дисконтиране, който е

на

"ЧАЙКАФАРМА

ВИСОКО15

КА ЧЕСТВЕНИТЕ Л ПКАРСТВА" АД към

·ш 1tелия срок на задължението, а към

31.1 2.2015 год. е в размер на 4 на сто годишно
31.12.2016 r. е в раз.мер на 3 на сто годишно за Itслия

срок на задължението.

При определянето на момента на пенсиониране за всички лица, работещи па трудов
договор

в

комnанията

се предполага,

ч е те

ще се

пенсионират с норед

изискването за

пенсия за осигурителен стаж и выраст за работещите при условията н а трета категория
труд.

Към 31.12.2016 г. "ЧАЙКАФАРМА ВИ СОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД е
заделила nровизии за възникване на обезщетения при пепсиониране на персонала и те са
отразени в междинния от•1ет.

17.

П JЮIШЗlШ
Провизии за п равни искове се признават к01·ато Дружеството има сегашно правно или
конструктивно задължение като резултат от минали събития; по-вероятно е да въз1шюшт
(отколкото да н е възникнат) изходящи пари•1ни потоци за погасяванс на заJ{ължението и

когато може надежJ{но да се определи сумата на самото задължение. Провизии за бъдещи
загуби от дейносn·а не сс nризнават.
Когато има няколко подобни задължения. вероя·шостrа да възникнат изходящи париtши
нотоци за тяхното погасяване се оценява като сс взема предвид цеJIИЯ юшс от задължен ия.

ll ровизия се nризнава дор и и в случите, 13 които ве роятиостга да възникне изходящ
паричен поток за дадено задължение в класа е малка.

18.

Л IIЗ IIIIГOBИ ДOГOBOJ>II
Оперативен лизинг

ДpyJJcecmвomo r.:anю нсtе. нодател и 1што нае.нател

Лизингавите договори, nри които значителната част от рисковсте и изгодите се nоемат от
наемодателя, се класифицират като оnеративен лизин г.

Пос1ъn лен ията по оперативните

лизинrи (коrvmенсирано с отстьпките от страна на наемодателя) се нриз11ават като приход в
OTLieтa за доходите tJ a равни части за периода 11а лизингсвия договор съгласно nринципа на

текущо наLrисляване. Плащанията по оперативните JIИЗи нги (комп енсирано с отстьпките от
е1рана на наемодателя) се признават като разход в отчета за доходите на рав11и части за
периода на лизингавия договор съгласно принципа на текущо начисляване

.

Финансов лизинг - Дру.жеството като лизиlf?Оnолучател и тtзиигодател
Jlизинr на имоти, машини и оборудване, нри който Дружеството реално носи всички рискове и
облаги, произn1чащи от nравото на собстве11ос.,·т, се класифицира като финансов ШIЗИiiГ с
nроизтичащо задължения. При започването им, фи11ансовите лизинги се кап итализират по по
н исl<ата от
ми нималните

спраuеднивата
rrnзияrови

цена

на лизиш·овото

nJJащания.

Всяко

оборудване

лизингаво

и

плащан е

сегашната
се

стойност

разnределя

на

между

задължението и финансовите разходи, така че низи ш ·о1юто задължение да наманява с

постоянен темп . Съпътства щите задължсJ-J ИЯ по наема, намалени с финансовите разходи,

се включват в други дългосрочш1 задължения. Час-п·а на л ихвата във фи11а11совата цена се
отчита в отчета за доходите, така че през nериода на JlИзию·а нейню1 размер, отнесен към

оставащото лизингаво задължение да дава ностоянна веJJичина.

Имотите, машините и

оборудването, придобити под формата на фина нсов лиз ин г се амортизират за но-късия от
сроковете на nолезен живот на актива и срока

1 1 а лизинга.

Лизинг на имоти, машиш:1. и оборудване, при който Дружеството реалио е nрехвърлило всички

рискове и облаги , произтичащи от правото на собствен ост, се юшсифицират като финансов
лизинг с произпrчащо вземане. Пра заrю\.шането им , финансовите J1ИЗЮ I ПI се каnитализират

no

ло-ниската от сараведливата цена на лизин говото оборудване и се1·ашната стойност на
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минималните

лизингсви

плащания.

Всяко

л изингаво

плащане

се

разпределя

между

задължението и финансовите приходи, така че ли3ипговото вземане да намалява с

ностоянен темп . Съпътстващите задьлжения по наема, намалени с финансовите приходи,
се включват в други дългосрочни вземания . Частта на лихвата вън финансовата цена се
отчита в отчета за доходИте, така че през периода на лизинга нейния размер, отнесен КЫ\·1
оставащото лизингова задължепие да дава постоянна величина.

19.

Признаване на приходите и разх одите
Приходите включват справедливата цена на продадените стоки и услуги, нетно от данъци
върху добавената стойност и предоставени отстъпки. Приходи се признават като следва:

(а) Прода:жби иа продукция и стоки
Приходите от продажби на продукllия и стоки се признават, когато всички съществени

рискове и nолзи, произтичащи от тяхнатd собственост, преминават в купувача. Оценката на
приходИте се извършва на база справедливата цена на продадените продукция и стоки, нетно

от косвени данъци (данък върху добавената стойност) и предоставени отстьпки и рабати .
По-конкретно приходът от продажбата на стоки се признавава, когато са
изпълнени всички посочени условия:

а) предnриятието е прехвърл ило на купувача съществените рискове и ползи от собственоС'rта
върху стоките;

б) предприятието не запазва продължаващо участие в управлението на стоките, докол кото то
обикновено се свързва със собствеността, нито ефективен контрол над продаваните стоки;
в) сумата на прихода може надеждно да бъде оценена;

r)

вероятно е икономическите ползи, свързани със сделката, да бъдат получени от

предприятието;

и

д) направените разходи или тези , които ще бъдат направени във връзка със сдеm<ата, могат да
бъдат надеждно оценени.

(б) Прода:жбu на услуги
Приходите
извършени ,

от предоставени
на

базата

на

услуги
степе нта

се
на

признават в
и зпълн ение ,

отчепшя

период,

определена

като

в

който

са

процент

на

извършените услуги до МОl\·1ента от всички услу ги, които трябва да бъдат предоставени.

(в) Приходи от лихви
Приходите от лихви се разсрочват, като се използва метода на ефективната л ихва . При

обезценка на вземане, Дружеството намалява балансовата му стойност до възстановимата
му стойност, която представлява очакваните бъдещи парични потоци , дисконтирани на

база на първоначалната ефективна лихва. Приходите от лихви по обезценените заеми се
признават или при събиране на дължимите лихви, или на базата на призна ване на
свързаните условни гаранции .

(г) Приходи o1n дивидеmпи
Приход от дивиденти се признава когато е установено правото да се получи п люлането.

Разходите се признават в момента на тяхното възникване на база на докумеитална
обоснованост.

Спазват се

принципите

па текущо

пачисляnапе

и

съпоставимост

с

приходите .

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода,
през който договорите , за които се отнасят, се

изпълняват .

Стопанската изгода на

разсроtiените разходи е обвързана със следnащ отчетеа период.
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20.

Раз пр едеJJени е н а ди виденти
Разпреденени ето

н а дивиденти

на

акционерите

на

Дружеството

се

признава

като

залължен ие във финансоuите отчети в псриол.а, в който е одобре н о .

2J.

З н а чи м 11 счето в од ни прибл изител ни оце н кн и nр сцешш
Прибл и зител ните оценки и преценки са базирани на н атруnа н опит и други фактори ,

вю r ючитешю очаквания за бъдещи събития при нал ич11ите обстоятелства . Достоверноспа
н а приблизител н ите оцен ки и п реценки се нреразrлежл.а редов но.

21.1.

Зна чи м и с~Jетовол. ни при близителни оценки и пр едп ол оже ни я
Дружеството извършва приблизителни оцею<и и н ре це н ки за целите на счетоводното
отчитане и оповестяване, които могат да се раЗJ r ич ават от фактическите резултати.
Значимите

счетоводни

приблизителни

оце нки ,

при

l<оито

има зн ачителен

риск

от

последваща съществе на корекция на балансовите стойности н а активите и пасивите, са
ди скутирани по-долу:

(а) ДaiiЪlfU върху дохода
Дружеството е данъчен субект. поп адаш под юрисл.и rщнята на да нъчната адм инистрация.
З начителна nре ценка е необходимо да бъде направена за оnредел ян ето на данъчната

пров и зия.

Съществу ват

множество

о перации

и

изчисле ния,

за

к оито

окончателно

опредсле ния данък с неуто чнен в норм ал ния ход на дей ността. Дружестnото призн ава
паси ви за очаквани данъчни задължения на база н а nреценка н а ръководството. Когато
о конч атет r ия да нъчен резултат е различен от първонач ално от чете ните суми, тези разл ики
ще им ат олияние върху краткосроч н ия данък и nровизиите за вре м е нни данъчни разлик11 в
п ер11ода на данъчните ре в из и и .

(б) Справедт юа

cmoimocm JIO финансови ииструмеипт

Справедливите це н и на котираните инвестиции на активни пазари са базирани на текущите
пазарни цени . Ако няма активен пазар за фин а нсов инстр уме нт, Дружеството установява
сп раведл и в ите цени, като и з полз ва оценъчни модели . Това включва изnолзване на nоследни
сдеЛL<и , извършени п о справедливи цени , дисконтира ни парични 110тоци , модели за оценки

на опuии,
отразяват

и други модели, използван и
текущите

nазарни

услови я

на

от пазарните увастн ицн .
датата

на

оценката,

Модеmпе за онснка

които

.може

и

да

не

са

n редставител ни за nазарните услови я nреди и след тази дата. Към датата н а баланса
ръководството

n регледа

неговите

модели за

да

подс и гури ,

че

те

подходящо

отразяват

текущите nазарни усло вия. включително относителната л иквидн ост на nазара и кредитния
сn ред.

П оради nроме1-rите на финансовите паз а ри в последно в реме справедл ивата цerra на
финансовите ин струменти може значително да сс промен и през следващия финансов
н ериод.

(а) Обезцешш

ua взема11ия

При из 13ършван е на обезцеюш ва вземанията ры<ОВОJ"tството 11 а Дружеството оценява
размера и nериода на очак ван ите бъдещи nарични nотоц и свързани с

вземанията въз

основа на своя опит за сходн и по характер взема н ия , като взема под внюvr ание и текущите

обстоятелстаа за вземанията, преглежданиза обезценка.
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III.

ПОЯ С Н Е НИЯ ПО ОТЧЕТИТЕ
Информация за дсйносrrа по оперативни сегменти сс изисква съгласно МСФО

8.

Предприятието е п ублич но и попада в обхвата на изисква11ията за оповестяване на
сектор на информация.

Оперативен сегмент е компонент на предприятието:
а)

който 11редприема бизнес дейности, от които може да получава приходи и

понася разхоли (вюiючително nриходи и разходи , свързани със сделки с други комлоненти
на същото предприятие);

б)

чиито оперативни

резултати

редовно се nреrлсж;щт от ръководителя

на

предприяти ето, вземащ главните оперативни ре ше ния, при юемането н а реше ния относно

ресурси те, които да бъдат разпределе ни към сегме iiТа, и оценяван с н а резултатите от
J1СЙ:НОС1'Та му;

в) за който е налице отделна финансона информация.

Оперативен сегмент може да предприема бю н ес дейiюсти. за които още не получава
приходи, например , операциите по създ.ава11е н а предп рия тие 1\Юrат да бъдат оперативен
сегмент преди да печелят приходи.

Предприятието отчита отделно информация за всеки снеративен сегмент, който: с бил
идентифициран или е резултат от обединяването 11а два или повече от тези сегменти и

надхвърля количествен ите прагове в п араграф

13 на МСФО 8.

Оперативните сегменти често показват сходни дългосро чни резултати на дейност. ако
имат

сходни

дългосрочн и

икономически
средни

брутни

характеристики.
маржове

за

икономически характеристики са сходни.

Нанример

два

биха

оперативн и

се

очаквали

сегменти ,

ако

сходни
техните

Два или повече оnерат ивни сегмента могат да

бъдат обедиыени в един оперативен сегмент, ако обединява н ето е в съответствие с
основния

принцип

на

н астоящия

МСФО ,

сегментите

имат

сходни

икономически

характеристики и сегме нтите са сходни във всяко от следните отношения:

а) естеството н а продуктите и услугите;
б) естеството на производствените процеси;
о) вида или класа клиенти за техните пролукт.н и усJ i уги;

I')

методите,

използвани, за

разпростра11яване

н а техните

проду кти

или за

предоставяне техните услуги .

Бизнес дей ностите на дружеството, от които то получава nрихоJщ и понася разходи, следва
да

се третира

като един единствен оперативен

сегмевт

-

nроизводство на лекарствени

форми. Оnеративните резултати редовно се преглеждат от ръководителя на пред приятието,
вземащ,

главните

оперативни

решения,

при

вземансто

на

решения

относно

ресурсите,

които да бъдат разпределени към сегмента, и оценяване на резултатите от дей н остта му. За
лекарствените форми е налице отдел н а финансова ин формания.
В такъв аспект посочен ите във финансовия отчет приходи, разходи, финансов резултат,
активи

и

н асиви

се

отнасят за един единствен

оперативен

сегмент

-

производство

на

ле карст ве ни форми в България. Няма эъзможност и н еобходимост от разграничение на
други оперативни сегменти .

1.

Имот и , маш шш и съо ръж ения
Сто п а н ски
З емя 11
сград и

MatiНI HII и

инв ентар и

съоръже шш тран с nорпш

Общо

с редства
хил . лв.

Па

1 януари 2015

ХИЛ.ЛIЗ.

хил.лв.

хил . лв.

г.
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Отчетна (11реоценсна) стой J юст
Натрупана амортизация
Балансова стойност
Към

31 дeKCI'IIBpit 2015

12 383
(998)
11385

24 766
{9 851 2
14 915

379
(1992
180

37 528
(1 1 048)
26 480

11 385

14 915

180

26 480

2 782
(2)

124

640
(520)

(2 579)

(50)

2 906
(2)
640
(3 149)

11 505

15 11 6

254

26 875

г.

Бал ансова стойност в нач алото на
пери оf\а

Н о воп ридоб ити

Отписа ни п о бала нсова стойност
llpeoueн J<a

Разход за амортюаJ tия
Отписа 11а аморти зация
Балансоnа стой ност в краи на
n ериода

На

31

декември

2015 г.

Отчетна (преоценена) стойност
Натрупана а м ортиза ция

Балансова стой н ост

На

1 януар11 2016

~ 12

27 546
430)
J5 116

504
{250)
254

39 589
(12 714)
26 875

11 539
(34)
11 505

27 546
(12 430)
15 116

504
(250)
254

39 589
(127 14)
26 875

11 505

15 11 6

254

26 875

1. 256
(3)

76

(l)

496
(433)
(467)

(2 381 2

{67)

1 331
(5)
496
(2 881)
(467)

11568

13 988

261

25 817

11 568

28 799
( 14811 )
13 988

583
{322)
261

40 950
(15 133)
25 817

1·.

Оrчстна (п реоценена) стой н ост
Н атрупа н а амо рти за ция

Бала 11соnа стойност
Към

11 539
(34)
1 1 505

31 д екемn рн 2016 г.

Балаиеова сто йн ост в началото на
периоl\а

Н ов0 11ридоб ити

От11иса ни 110 балансова стой ност
Прео це нка
Разход за аi\Юртизацин

От ниса на амортизация
Бала11сова стоiiност в кран на
пер11 ода

На

31

декемв рн

2016 г.

Отчетна (преоцене на) стой ност

1Iатрупан а

(О)

амортизация

Балансова стой н ост

11 568

в стойносrга н е са посочени сумите , които предстаоля nат разходи за придобиван е на

дъл rотр ай 11и материални активи. Посочените активи са

3 1.12.2015 r.
Към

3l

са

270 хил.лв .

и

71

хил.ло. към

491 х и л . лв . към 31.12.2014 r. , към

31. 12.201 6 r.

де кемори на текущата година имотите, машиr 1 ите и съоръже нията включват по

балансова стой J·юст зем и за

10 790 хин.Jш.
година IIОказатсJiите са съответно 716 хил.лв.и 1О 789 XИJ I.JJI3.
778

хил.rш.и сгради за

Към края на предход ната

Друж еството и з ползва в дейностга си напълно амортизирани активи от груllата Имоти ,
машини и съоръжения с от~tетна стойност към

3 1. 12.201 61·.13 размер

на

5 964

хил.лв.

20

В стопанската дейност се
собственост

-

използват значими дълготрайни активи, които са чу>Iща

ПОI\·1ещения като част от сграJ tИ и автомобили. За тез и активи се плаща

rо; (ишен наем в раз м е р на

180 хил . лв .

Имотите, r-.·tашините и съо ръже нията са оце н е ни с 1 ·одишна оце11ка - себестой ност, намале на с
н атру наните аморти зации . Сп о ред ръководството на лружсството баJiансовата стойност на всич i< И

н асоч ени активи н е е по-малка от възстаJЮ IНI Мата Иi\·t сто йност, п о ради което няма необходимост
от обезценка.

2.

Нематериашш акт н ви
Права върху
шщ уст р11ал на

C06CTBCII()CT
ХИЛ .J IВ .

На

ПрограмНit
nродукпt
х ил .лв.

Друпt

Общо

Х ИЛ.ЛIЗ.

ХИЛ.Л13.

1 януари 2015 r.

Отч ет на (пр ео ценена) стойност
Н атрупан а амортюация

Бала нсова стойност
Къ м

4 524
(2 652)

752
(752)

5
(5)

5 281
(3 409)

1 872

о

о

1872

1 872

о

о

1 872

31 декември 20 15 r.

l)ал ансова стойност в началото на
11 ериода

Н овопридоб ити

530

529

Отписани по бала н сова стой н ост
П реоценка

Разход за амортизация

(553)

(О)

о

(553)

о

1849

753
(752)
1

5
(5)

5 856
(4 007)

о

1849

753
(752)

5
(5)
о

5 856
(4 007)
1 849

о

l 849

Отписана амортиза ни я
Бал ансова стой ност в края на
11 ернода

Нн ЗJ декември 2015 r.
От ч етна (прео ценена) стой ност
Н атрупана аморт и за ция

Балаиеова стойност

На

] 848

5 098
(3 250)
1 848

1 януар11 2016 r.

Отчет11а (nреоценена) стой ност
1/ атру пана амортиза ция
Бала нсова стойност
l(ъм

5 098
(3 250)

1848

3 1 декемврtt 20161·.

Балансова стойност в началото на
11ериода

Новопридобити

1 848

1

538

9

(648)

(4)

о

(652)

1738

6

о

1 744

547

Отписани по бала нсова стойност
Прео 1 ~енка
Разход за аморти за ция
Отnисана ам ортиза ция
Балансова стойност в крм1 а ш
н е рttода

21

На

31 декемвр11 2016

г.

Отчетна (nреоценена) стойност

762
(756)
6

5 636
(3 898)
1 738

Haтpymt tla амортизация
Бала нсо ва сто liно ст

5
(5)

6 403
(4 659)

о

1 744

В стойността не са посочени сумите, които представляват разходи за придобиване на
дълготрайни нематериални активи. Посочените акт11ви са
към

1·. са

31.12.2015

Дружеството

2 113 хил.лв.

използва

в

и

1 900 хил .лв.

дейно стта

си

нап ълно

Немате ри юш и актив и с отч.епtа стойно ст към
Нематериалните

активи

са

оцен ен и

с

1 968 хил.лв.
към 3 1.12.2016 г.
амортизирани

3] . 12.20 lбr.в

годи шн а

ра1мер на

оце 11 ка

-

към

31.12.2014

акти в и

от

г.,

групата

2 373 х ил . лв .

себестой ност,

н амалена с

натру п аните ам о ртизаuии . Според ръко водството н а дружеството баланс о вата стой пост на
активите 11 е е н о-мал ка от възстановимата им сто йност . nор~щ и к оето няма необходим ост

от обезцен ка .

3.

И н в ест иции с маJщинствено участие
Дружеството пр и тежава малцин ствено участие в следните кшvта н ии:

2016

2015

ХIIЛ.ЛВ.

ХШl. Л В.

Чайкафарма В исококачествените Лекарства Достьпни за

Всеки АЛ: (преди ш но наимен ование Кеъ р Фармасютикълс)
Общо

4.

1

Н ет е ку щн nр ед о ставени з аеми и нет е ку щн търгов с кн в зе маtнш
Към

31 д екември

2016

201 5

ХIIЛ.ЛВ.

хил . л в.

Матур итета н а дъл госроч ните вземан ия е к акто следва:
о

о

6 025

6 100

6 025

6 100

До ед н а година
М ежду едн а и т ри год ини

Н ад тр и rодю1и
Общо

Балансовата стой н ост на дългосрочн и те взем ания и заеJvl. и те с
Към

деноминирана в след н ите валути :

31

декември

2016

2015

ХИ .II.Л В .

Xlf.I1 ..11B.

Евро
Българскн лев

6 025

6 100

Общо

6 025

6100

Ръководството на Дружеството счита, че справедливата цена на дългосрочните вземания и
прел.остазен и те заеми е приблизително равна на тях н ата балансова стойност .

Вземанията в лева са оценени по сто йн остта на тяхното възникване. Преглед за обезценка
се извършва от ръководст вото н а дружест вото в края на вся ка год ин а и а к о има индикации

за

подобна

обезuенка,

загубите

се

начисл я ват

в

от ч ета

за

всеобхватни я

доход .

Ръ ководството н а т~ружеството счита, ч е предстапе ните вземан ия са съб ираем и и няма
необходим ост от н ачисляв ане на обезценк и.

5.

Матерпа.rани з апаси, търговски и други вз еманни
Към

31 дс1сември
22

Търговски взема пия от клиенти

2016

2015

XII.II.ЛB.

ХIШ.ЛВ .

49 072

36 596

332
24
938

640
116

1
зо

2
49

50397

38 315

Лвапси от доставчици

Предоставени заеми
Съдебни и n рисъдени вземания

912

Данъци за възстановяване
Друr и вземан ия
Разход и за бъдещи периоди
Общо тъ р гов с1ш и други вземании

През отче·ПJиЯ не рнод са отвиеnани nземания поради и зт ичане н а давностния им срок в
размер на ЗО хил.лв.
Взема п ията са отчетени като годишна оценка п о п ърво н ачална це11а на придобиване.
Ръководството на Дружеството счита, че справедливата цена в а дългосрочните вземания и
прелоставе ните заеми е приблизително равна на тяхната баJiа н сова стойност .

Ръководството на дружеството счита , че пр едставе шпе вземания са събираеми и няма
11еобходимост от н а числ яване на обезценки Ji a вземания от предход ни години, които са в

размер н а

6 025

хи л.лв . , за които има сключен о споразумение за полу чаване до края на

20 18 г.
Бала нсовата сто йност на търговските и други вземания н а Дружеството с деноминиран а в
следните валути:

Бъпrарски л ев

2016

2015

хил. л в.

хил.л в .

50 043

Е вро и щатски долар и
Общо

38 3 15

354

50 397

Към

31

38 315

декемв ри

2016

2015

X II JI.ЛB.

хил . лв.

Матер иали

4 629

4 21 1

Проду кция

138
192
123

152
95
253

5 082

4 711

Сто ки
Н езавършено nроизводство
Общо матср11ашш запаси

Матсри ал ните за паси са представени по ста ндартна сто йн ост, коригирана с отклонения до
цената на прилоб ив ане. Няма условия за обезценка на матери ал ните 3апаси до по-ниска
нетна реализируема стойност.

6.

Парич11и средства и еквиваленти
Към

2015

31 д екември
2015
хил.лв.

XИJI .JIB.

Каса в лева и чуждестранна валута

6

Банкови сметки в лева и ч уждест ранна валута

28

Блокирани п ар ични средства

16

9
31

23

Всичко

40

50

Балансовите

стой ности

на

паричните

средства

и

еквиваленти

на

Дружеството

са

деноми н иран и в следн ите валути:

2015

2015
ХИ JI. Л В.

ХJI Л .Л В.

Български лев

49

38
2
40

1

Чуждестранна валута

Всичко

50

Пари чните средства в ле ва са оценени по номинал н ата и м стой iюст, а парични те средств а
в ч у ждестра н на валута

-

по з аключителния ку рс н а БJТБ къ м

За нуждите на

31.12 .201 6 r.

из 1 ·отвян ето н а отчета за п аричния поток в пар и ч н ите средства и екви вале нти се включват

всичк и нали чt-LИ пар ичн и средства в каси и ба нки.

7.

Акцноп е рен ка питал
Обикновени

Л tЩIIII в

х ил .бр .

AKЦIIII
X IIЛ . Л В.

Към
Към
Към

3 1 декември 2014 г.
31 декември 2015 r.
31 декември 2016 r.

43 500
49 600
56 600

43 500
49 600
56 600

Регистрираните обикновени акции са

броя, nрез

56 600 ООО броя (са били през 2014r. 43 500 ООО
20 15r. 49 600 ООО бро я) с номи нал на стойl"юст 1 /един/ лев за акция (20 1 4г.: l

/еди н/ лев за ак ц ия). Емит ираните акции са напълно платени. Всички акции дават равни
права на акционерите.

8.

Преоценъчен и други резерви, неразпределена печалба

Резерв от
преоценка на

име
ХИЛ . J113 .

Са лдо на

1

ян у ари

2015

г.

2 190
588
(63)
525

Промен и от п реоцеш<а

Отсрочени данъци
Дру г всеобхватен доход
Разнределение на печалба
Салдо на

31 дексмвр11 2015

Салдо н а

1 ян уари 2016

г.

г.

2 715
2 715
496
(50)
446

Промен и от n реоuенка
Отсро ч ен и да н ъц и
Друt · всеобхв~1тен до ход
Раз п ределе ние н а п е чалба

С алдо на

31

дек ември

201.6

г.

3 161

Рез ерв от

Законов

нреоценка на

))СЗеJЩ

IICIJCИOHIПI

Общо

фонд ове
хил . лв.

хил.лв .

Х И Л.J Ш.

3 200

о

(5)
1
(4)
681
3 881

{4)

3 881

{4}
(9)
1
(8)

780
4 661

Резервите от n реоце н ка н а зем и и сгради се форм ират

1з резултат

(12)

5 390
583
(62)
521
681
6 592
6 592
487
(49)
438
780
7 810

на сра внение между

24

справедливи

стойности

и

досегашните

балансови

стойност и

съгласпо

доклад

на

лицензиран оценител.

Преоценени са земите и сградите в Пловдив съгласно оценка от лицен:зиран оценител

Консултантска

I<ъща

(22.12.20 16 r.).

Ампуl\Iа

Преоценени

чрез

оценитеJIИ

са сградите

Емилия Стоянова и Диляна

във Варна съгласно

оценка

Иванова

от л ицензирав

оценител съгласно доклад за резултати от експертва оценка на активи от

28.11.2016 r .

Използван е методът за отписване на начислената амортизация, след което балансовата
стойност се коригира до справедливата стойност .

Резервите от преоценка на земи и сгради не подлежат на разпределение под формата на
дивиденти.

Законовият резерв е формирап съгласпо изисквапията на Търговския зако н и не подлежи
па ра:зnределение съгласно действащото законодателство .

Резервите от преоценка на пенсионни фондове се формират в резултат на ефектите от
последващите

оценки

на

задълже нията,

които

по

същество

представляват

актюерски

печалби и загуби съгласно доклад на лицензиран актюер. Докладът е от Ангел Терзиев,
лицензия

.N'Q03-A0/19.04.2007 г., от 28.01 .2017

г.

Резервите от актюерски преоценки нс подлежат на разпределение под формата на
дивиденти .

Неразпределената

печалба

предходните години. През

печалба с

6 1ОО

формирана

2015 l' .e

неразпределената печалба със

9.

780

текущите

резултати

от

7

35

дейността

през

увеличен капитала за сметка на неразпределената

хил.лв, увеличени за резервите (фонд "Резервен") с

разпределен дгв идент в размер на
със

от

хил.лв . През

2016

681

хил .лв и е

г. е увеличен капитала за сметка на

ООО хил . лв. и са увеличени резервите (фонд "Резервен")

хил . лв .

Заеми

Нетекущи задължения по финансов лизинг

2016

2015

хи:л.лв.

ХИЛ . JШ.

1 015
869
11 349
13 233

Текущи задължения по финансов лизинг
Краткосрочен заем

Всичко
Условията по краткосрочни банкови заеми към

31.12.2016

1 653
1 790
8 420

11 863

година са както следва:

Банка кредитор:

СИБАНКЕАД

Договорен размер на кредита :

7 823

Годишна лихва :

Тримесечен ЕURIВОК+ надбавка от

Падеж:

19.12.2017 година

Обезпечение:

Ипотеки и залози

Цел на кредита :

Рефинансиране на съществуващ кредит и за

хил . лв.

(4

ООО хил . евро)

2 пункта

оборотни средства

Задължение към края на текущата година:

7 823

хил.лв

Банка кредитор:

СИБАНКЕАД

Договорен размер на кредита:

1 956 хил.лв . (l

Годишна лихва:

Тримесечен ЕU IНВОR+надбавка от

Падеж:

19.1 2.2017 година

Об езпечение:

Ипотеки и залози

Цел на кредита:

Оборотни средства

ООО хил.евро)

2 пункта

25

Задължени е I<Ъм края на текущата година:

1 956 хил.лв.

Банка кредитор:

YHИKPF:JtИT БУ ЛЬАНК АД

Договорен размер на кредита:

2 347 хш1.лв.(1 200 хил.евро)
Между 3.5 114%
30.03.20 18 I 'OД IIH З

Годишна л нхва:
Падеж:

Обезпечение:

И потеки и зюю1 11

Т~сл на кредита:

Оборотни сренства

Задължен и с към края на текущата година:

) 565

ХИЛ.Л13.

Задълженията по договорите за финансов люиш · са дсноr-.11tнирани в евро. Брутната сума за
изnлащане включ ва
I IЛШ

1О.

1 884

х и л.лв . главни ца и nолагащите се Л II ХВи съгласно rюгас и тешште

IOBC.

Отсро ч с шs данъц и

Отсроч ени те данъци се отчитат за всич ки времен ни разл11ки между данъчната основа ~la
активите 11 пасивите и тяхната балансова стойност -за Jtcmпc на счетоводното отчитане при

да нъч н а етаока в размер 11а

10% (nредход11ата: 10%)

при ложима 1а ,·оюmата, в която се о•шква

да се пrоявят с обратна с и ла.

Движен11ята на отсро•Jсюsте да нъци са както следва:

2016

2015

1Ш .

Х11Л ..

В началото на годината
(Приход)/разход в отчета за всеобхватния доход

(23)
(51)

(П ри ход)/разход в отчета за собствения кап нтал
В края на годнн ата

(J 284)

Отсро •1 с юt да tt·ь чttи ШI C II I31f

Към

ХIIЛ . ЛВ.

(J 210)

1 sш у а рн 2015

33
(62)
(1 2 10)

Зсl\'111 11 с • ·ра)щ

Амо рпва цttll

Об що

XИJI. J IIЗ.

ХИЛ.ЛВ.

хил.лв.

(161)

Деб ит /(~< рС/\ИТ) в собстnен ка п итал поради

( 1 181)

(1 03 1)

(1 192)

(63)

(63)

промяна на времен ните разлики

32

Разхо/\/(11риход) в отчета за всеобхватния
дОХО/\ nоради промяна на Rременпите

Към

31

дC t(CMBpll

32
разл и ки _________________ _

2015

(224)

Дебит /(кредит) в собствен капитал порад11

(51)

(999)

(1 223)

(51)

nромяна на временните разлики

РазхоJV'(нриход) в отt1ета за всеобхватния
дОХО/\ поради промяна на временните разтsки

Към 31 дск ем в р и 20 16

Отс р очен и д анъч н и акти ви

Към

1 януари 2015

(26)

(26)

__________________---=~
(._2_75_.)_ __"._
(1_0_2_5") _ _____,_(1_3_0_0"-)

Отnусю r 11

Доход 11 11 а

n e н ctiOIIШI

ф iiЗ II 'I CC IC I·I

Обез ЩCT C IIII S1

л ица

10

Об що

11
26

(Разход )/приход в отчета з а всеобхватния

2

2

ДОХОД

Към

31

декември

2015

12

1

L

2

13

3

(Разход) /nриход в отчета за всеобхватния

13
..,
.)

ДОХОД

Към

31 декември 2016

Общата сума на отсрочените данъчни активи и пасиви с пас иu о размер на

(2015:

пасив за

16
l 284

хиляди лева

l 210 хиляди лева).

Отсрочените данъчни активи и nасиви се комnенсират. понеже се отнасят за една и съща
данъчна адм ини страция.

Дългосрочни задължении към персонала
Към

31

деке мври

20J6

2015

X lfЛ . J IВ .

х ил.лв .

Дългосрочни задължения КЫ\1 персонала при пенсиониран е

67
67

Общо

49
49

Дружеството е назначило сертифицирани актюе ри , които издават доклад с техните
и з числения отн осн о дъл госроч ните му задължения към персонала за обезщетения при

п ен си ониране. За целта те п рилагат кредитния ~1етод на про гнозн ите единици. Сегашната
сто йн ост на задължени ето по дефинираните доходи се н зч и сю1ва чрез дисконтиране на
бъдещите парични потоци , които се ОL!аква да бъдат и з платеии в рамките на матуритета н а
то ва задължение

и

при

из по лз ването

на л и хвените равнища на държавни

дългосрочни

облигации с nодобен срок, котирани в България , I<ЪJtcтo функцио нира и самото дружество .

11.

Търговски и д ругн задължен11я

Към

31 декемв ри
2016
2015
хил.лв.

Задълже ния I<Ъм доставч и ци

2 566
257
620
55
10

Задължения към персонала
Данъци и социалliо осигуряване
Теку щ кор11оративе н данък
Други задълже liия
Неизплате ни д иви денти

хил.лв.

2 277
204
572
121
6
131

Провиз ии
Общо

3 508

3 180

БъЛI·арски ле в

1 666

1 349

Евро

1 561
281
3 508

1 561
270
3 180

Търговски те и други задължения са ден оминира ни в:

Долари на САЩ

Задъюкенията 13

лева

са

о ценени

110

стойността

на тяхното

чуждестранна валута по заключителния курс на БТ·:ТБ към

пъз 11и кване,

а тези

п

31.12.2016 r.

Търrовсr<итс з а~tължения се отчитат но първопачална пена на нридобиване по ноr-.шнална

27

стойност на лева и по левовата равностойност на чуждестранната валута по централния

курс на БНБ.
Всички търговски и други задължения са деноr>.шнирани и оценени по номинална стойност
на лева. Ръководството на дружеството счита, че няма необходи 11юст от начисляване на
провизии във връзка с претенции или поети ангажименти за лихви, неустойки и други
плащания по задълженията.

1.2.

Приходи

2016

2015

хил.лв.

хил.лв.

Продажби на продукция

Продажби на стоки
Продажба на услуги

25 708
7 280
88

25 501
4 445
42

11
33 087

41
30 029

Изменение на заnасите от продукция и незавършено
производство

Други ДОХОДИ
Общо

Продажбите на продукция и стоки са свързани с лекарствени форми. Те се осъществяват на
територията на страната.

Приходите се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежащо на
получаване плащане или възнаграждение, като се измерват по номинална стойност на лева.

13.

Разходи за дейността

2016

2015

хил.лв.

хил гш .

Балансова стойност на продадени стоки
Изменение на заnасите от продукция и незавърш ено

..

(3 379)
(107)

(1 986)
(200)

(8 275)
(4 022)
(2 731)
(520)
(3 532)
(545)
(23 111}

(7 878)
(2 891)
(3 088)
(561)
(3 652)
(536)
{20 792)

производство

Материали
Външни услуги
Разходи за заплати
Разходи за социално осигуряване

Разходи за амортизация (Прил.

5,6)

Други
Общо

Разходите за дейността са свързани с производството и продажбите на лекарствени форми.
Разходите се оценяват по справедливата стойност на платеното ищ1 nодлежащо на плащане ,
като се измерват по

номинална стойпост на лева или по левовата равностойност на

чуждестранната валута по централния курс на БНБ за деня на операцията .

Значителен дял от разходите за материали зае1\ШТ таблетките

(2 868

(6 518

хил.лв . ) и субстанциите

хил.лв.).

Основен д ял от разходите за външни услу1 ·и се пада на маркетирането на стоките

- 3 012

ХИJI.ЛВ .

Разходите за амортизации се формират най-веtJе от амортизацията на машини и оборудване

-2 380 хил.лв.
Възнагражденията по трудови правоотношения са съществена част от разходите за заплати

-2 397

хил.лв.
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14.

Финансови приходи и разходи

14.1

Финансови приходи

2016

2015

ХИJl.ЛВ.

Приходи от лихви

ХИJl.ЛВ .

139

10

38

11

177

21

Приходи от валутнокурсови разлики
Други финансови приходи
Общо
Приходите,

създадени

от

използването

от

други

лица

на

лихвоносни

активи

на

предприятието, каrпо и по други финансови операции, са признати когато е вероятно
предприятието да има икономически ползи , свързани със сделката и сумата на приходите

може да бъде надеждно оценена.

14.2.

Финансови разходи

Разходи за лихви
Разходи от валутнокурсови разлики

Други финансови разходи
Общо

2016

2015

ХИЛ.JlВ.

XИJI.JШ.

(425)
(8 1)
(83)
{589}

(586)
(17)
(42)

{645}

Разходите, съ:щадени от използването от предприятието на лихвоносни активи на други
лица , както и по други финансови операции, са признати , когато е вероятно предnриятието
да намалява икономически ползи, свързани със сделката, и суl\шта на разходите може да

бъде надеждно оценена.

15.

Разход за данъци и друг всеобхватен доход за периода

Текущ разход за данък върху дохода
Общо

2016

2015
хил.лв.

(955)
(24)
(979)

Отсрочени данъци

За

2016
хил .дв.

година данъч ната ставка остава непроменена на

(866)

33
(833)

10% (20 15 r. - 10%)

съгласно

изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Да нъкът върху печалбата на Дружеството се различава от теоретичната сума, която би се
получила при прилагане на приложимата данъчна ставка към счетоводния резултат преди
данъци както следва:

Печалба преди данъци
Данък, изчислен при ефектюзна данъчна ставка

(2015

г.:

10%

2016

2015

хил.лв.

хил.лв.

9 564
(955)

8 613
(861)

(1)

(6)

10%)

Корекция от неnризнати приходи и разходи

29

(23)

34

(979)

(ЮЗ)

Корекция на активи и пасиви за отсрочени данъни
Разход за данък в отчета за доходите

2016

2015
хил.лв.

XII.fi.ЛB.

Друг всеобхватен доход от преоценка на ДМА

496

588

(50)

(63)

(9)

(5)

1

1
521

Друг всеобхватен доход от отсрочен данък от преоценка на
ДМА

Друг всеобхватен доход от преоценка за пенсионни фондове с
дефинирани доходи

Друг всеобхватен доход от отсрочен данък от преоценка на
пенсионни фондоnе с дефинирани доходи

Обща сума на друг всеобхватен доход

438

В резултат на преоценка на земи и сгради е реализиран друг всеобватен доход

496

хил.лева

от по-в исоки справедливи стойности в сравнение с досега шните балансови стойности
съгласно доклад на лицензиран оценител . Данъчният ефект от преоценката на земи и сгради
е

-50 хил . лв.като

влияние на отсрочен корпоративен данък .

В резултат на преоценка на пенсионни фондове с дефинирани доходи е реализ иран друг
всеобватен доход

-9

хил.лева от актюерски предположения съгласно доклад на лицензиран

актюер . Данъчният ефект от преоценката на пенсионните фон дове е

1 хил . лв.като

влияние на

отсрочен корnоративен данък .

16.

Печалба на акция
Ос11овна пе чалба на акция

Основнната печалба на една акция се изчислява като се раздели нетната печалба за
разпределение между основните акционери на средно-претегления брой издадени през
годината обикновени акции, от които се вадят средния брой

обратно

изкупени

от

Дружеството обикновени акции.

ua акция с намале11а стойност

Печалба

За целите на изчислението на печалба на акция с намалена стойност, средно nретегленият
брой

на

издадените

обикновени

акции

конвертируеми в обикновени акции . Към
година

Дружеството

няма

юдадени

е

коригиран

31

с

всички

кннжа,

потенциално

де кември на текущата и на предходната

конвертируеми

ценни

книжа,

което

обяснява

равеиството иа двата коефициента.

2016

2015

хил . лв.

хил.лв.

Печалба, подлежаща иа разпределение (в хиляди лева)

8 585
52 755
0.1 6

Среднопретеглен брой акции в обръщение (в хиляди лева)
Основна печалба на акuия (в лева иа акция)

17.

7 780
47 567
0.16

Дивиденти на акция
Дивидентите, подлежащи на плащане , се отчитат едва след като бъдат гласувани на
годишното общо събрание иа акционерите. Общото събрание иа акционерите се очаква да

се състои до края на месец юни

201 7

г. Поради това този финансов отчет не отразява

дивидента за плащане, който ще намери счетоводно отражение в отчета за капитала като

разпределение на резултата за годината, приключваща на

3l

дек ем ври

2017 r.
зо

На Общото събрание на акционер ите, проведено 11 рез
диви дент на стойност

11 О

2014

г. с гласувано раз вредел ян с на

хил.лв . и увеличение н а кап итала за

11 500

хиJt.лв. През

2015

гласувано на Об що съб ран ие на акци он ерите раз пределяне н а дивидент на сто й пост
хил.J ш. и увели че 11 ие н а ка питала за

6 1ОО

г. е

35

х и л . шз и увеJ шчеви е н а резервите с

681 х ил . J113 . На
20 1 6г. беше реш е но 7 ООО лв от печалбата за
капитаJ t а, 780 хил.лв за уоеJ tи че н ис н а резервите.

про веденото Общо събра ни е пр ез месе ц ю н и

20 15

г. да отил.с за уnеJiиче ни.е на

Ди видент не беше разпределен.

18.

У сл овни з адължения
Понастоящем се водят съдебни дела, от t<оито сс очаква положителна развръзка за
предпри ятието. Дружес·шото H ЯJ\·ta други ноети услов н и задължения и а н гажименти със

съществен ха рюпер съглас но с кл юч е ните договори , воде ни те съдеб н и дела и други
документи.

Д анъчно облагане

Данъчн ите власт и са и звърш ил и пъл на п роверка на Дружеството Jto

2005

г. включително.

Не са ко нстати рани знач и м и нарушен и я или забележки.

Данъчните служби могат по вся ко вpcl\t e да вроверят отчетите и регистрите в ра!\·t ките н а

1

петте последо вателни годи ни , с читано от

я н уар и на годината, следваща годината, 1 1 рез

която е следвало 1~а се плати данъчн ото задълже ни е, и да н аложат лопълнителни данъч11 и

задължения или гл оби .

lla

ръководството на Дружеството н е са И3 вестни об стоятелства.

ко ито би ха мо гли да доведат до възн и к в ан е н а съ ществени задълже ни я в таз и област .

19.

Въз награжденп е ш1. кл ючовия у прав ленсюt nер сонал 11 одит
Н ачислен и са краткосро <ш и доходи н а ръководството през
договори. Наqислен и са разходи за одит nрез

20.

2016 г.

съглас н о сключеш1те

2016 1·.

съгласно сключения договор.

Управление на финансовия риск
Осъществявайки
ф инансо в и ри скове .

де йно стта

си,

Дружеството

е

изложе н о

м н о гооб р аз н и

Прогр амата н а Дружеството за цялостно уп равлен и е на риска е

съсредоточена върху неп редв идимостта на търговски те пазари. и

еве нтуалн ите

на

неблаr'О!Iриятн и

ефекти

върху

фина нсови я

има за цел да на!\шли

резуJ rтат

н а Дружеството.

Дружеството н е използва деривативн и фи н ансови инструменти , за да хеджира опреденеш 1
рискови ексnозиции.

(а) Валут ен рн с t~

Дружеството н е е изложено на съществе н риск, свързан с JЗaJ I YTitитe к у рсо ве, тъй
като неr·овите акти в и , n асиви и сдел ки са де н оми нирани в бът ·ар сt< и Jie в a и л и е вро, и

левът е вързан за ев рото, с поред прав и лата на П алутпия съвет. И:шършва се редовен
контрол въ рху елементите на баланса с цел минимизир ане излагането н а JJалутно-курсоu
риск.

(б) Ценови риск
Дружеството

не

е

изложено

на

р и ск от

п ромяна

на

нената

на

финансови

ин струменти, тъй като не п ритежава такива. Дружеството е изложено ва р и ск от лромяна
в

нените

н а продукцията

и

стоките .

За

целите

на управленисто

на ценовия

риск ,

n р оизтичащ от продажб и н а услуги , Дружеството систематич но сJiе,ц и пазарните це ни ,
о пти мизира разходите и тър си подходящи ОС !ЮIЗНИ кл и енти.

(в) Лихвен рис•~

Лих вонос н ите активи н а Дружеството могат да бъдат с ф иксира н и и плаващ и
лихвени про центи.

Заем и с проl\·!енлив лихвен процент излага Дружеството на лихвен

31

риск от промени на бъдещите парични нотоци, а заемите с фиксиран лихвен процент- на

лихвен риск от промяна на справедливата стойност. Политиката на Дружеството е да
nолучава заеми и да предоставя заеl\Ш, като минимизира лихвения риск. Към

31

декември

на текущата и на предходната година Дружеството не притежава лихвоносни активи и
пасиви, отчита ни по справедлива цена, и съответно не е изложено на риск от промяна на

паричните потоци и справедливата стойност.

(r)

Кредитен риск

В Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск . Дружеството е
установило политики, подсигуряващи извършването на нродажби на основен клиент с

незабавно плащане или плащане в разумен срок от време съгласно споразумения .
Кредите ният риск произлиза основно от пари и парични еквиваленти в банки и друти
финансови институции, също както и от предоставени заеми. За банки и други финансови
институции. се приемат само институции с висок кредитен рейтинг. Ръководството не
очаква загуби , в следствие на неи зпъл нение на 3адълженията на своите контрагенти.
Всички финансови активи са с контрагенти , които нямат външен кредитен рейтинг
и нямат неизпълнение за минали периоди.

(д) Ликвиден риск
Предпазливото
достатъчно

управление

количество

парични

на

ли квидния

средства

и

риск
други

предполага
ликвидни

поддържане

средства .

на

Поради

динамичната природа на основните типове бизнес, Финансовия отдел на Дружеството има

за цел да постигне гъ вкавост във финансирането, като поддържа достатъчно парични
средства и търговски вземания, които да се и:нюлзват за ликвидиране на :задълженията в
разумен срок от време.

Управление на I<апиталовия риск
Целите на Дружеството при управление на капитала са да защитят способността на
Дружеството да продължи като действащо предприятие с цел да осигури възвръщаемост
за акционерите и поддържане на оптимална капиталова структура.

За да

поддържа или

ИЗt-.·tеня

капиталовата

структура, Дружеството

може

да

коригира сумата на и:зплатените дивиденти, да върне капитал на акционерите, да емитира

нови дялове или да продаде активи, за да изплати дългове .

В допълнение на това,

управлявайки лиrшидността и каnиталовата структура, Дружеството може да увел ичи
акционерния капитал, както и да вземе заеми .

Дата на изготвяне:

25.03.20 17

г.

Съставител~~·· · ·

....

(Бисер Ив но
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