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1.

Фирмено наименование

" Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД е търговско дружест во , учредено и
развиващо дейността си съгласпо ра:шоредбите на Тър1 ·овския закон и е ре пкгрирано с
решение на Окръж ен съд rp.I3apпa , поставовено но фир r·лено деJ ю
С Реше ни е на ВОС

N2 8866

от

пром е ни седалището и адреса на унраш1ение

N2 1096

от 14.0 3 . 2000г.

и Определепие на СГС от

10.1 0.2007r .
-

09 .11.2007г.

се

от гр.Варна, район Приморски, жк Чайка,

ул." Н икола В ю щаров"N~I в rр.София, район И з гр ев, бул. "Г .М.Ди ~штров"

N2l.

Дружеството е вписано в Регистъра па търговските дружества като акционе рно дружество

по ф.д.

N2 16559/2007r. от Софийски

гр адски съд.

От 2 1.05 . 2015г. "Чайкафарма Висококачестве вите Лекарства" ЛД е публично дружество
съ глас но Закона за публично п редлага н е на ценни книжа .

2.

Дата на учредяване и срок на съществуване:

" Чайка фарi\НI

Висококачествените

Лекарства"

АД

е

уLtреде н а

през

2000

година .

Съществувапето на Дружеството н с е ограничено със срок.

3.

Държава, I\:Ъдето Дружеството е учредено, седалище, адрес на управление,
телефон, фа1сс, електронна поща и елеtпронна страница в Интернет:
Държава:

България

Адрес н а управление:

гр. София , бул. " Г.М. Димитров"

Адрес за ко респо нден ния. :

гр. Со фия , бул .

Телефон:

02 1960 36 34
021962 50 59
tcl1a ika@ tc lш i ka рl1 апп а. с ош
l1ttp ://tcl1ai kaplшппa.coш

Факс:
Електро н на поща:
Интернет страница :

4.

N2 1
" Г.М. Димитров " N2 1

Предмет на дейност

Пр едм етът на дейност на дружеството е

прои зводство

и

п родажба на ле карствени

средства в обработен или пр еработен в и д.

5.

Капитал

Капиталът на л.ружеството е в р азме р н а
шестстотин хиляд и лева) , разпределен на
номиналн а стойност от по

6.

56 600 ООО лв . (петдесет
56 600 ООО бр. обикновени

и шест милиона и
поименни акции с

1 лев.

Членове на увравителните и на контролните органи, висш ры,оводен състав и

служители

"ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКА ЧЕСТВЕНИТЕ JШKAPCTI3A" АД има едностепенна
u състав:

форма паунравление Съвет на л.иректорите

Бисер Росенов Георгиев- Изпълнителен директор и член на Съnета на директорите
Красимир Петров ВидеJюв- Пр едседател на Съвета на директорите
Иван Бойчев Николов- член на Съвета на ди ректорите
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"ЧАЙКАФ АРМА ВИСОКО КАЧF:СТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД
О БЯ С НИТЕЛНИ БЕЛF:ЖКИ КЪМ
МЕЖДИ НЕН ФИНА Н СОВ ОТЧЕТ КЪМ

За nтор ото тримесеч ие н а

20 17 г.

30

ЮН И

201 7•··

членоRете на Съвета н а ди ректор и те са получ и ли

въз награжден и я съ гласно сключе н ите до1 ·оnори . Н е съ i нестnуnат услонни или разсрочени
възнагражлсни я, възн и кнал и през 1·оди ната. Дружеството нс дължи cyi\IИ ·~а изплащане на
пенсии , компенсации н ри пенсиониране ил и други подобни обезщетения н а чле н овете на

сд.
Ср едно с писъч ният

б рой

на

персо н ат1

ВИ С О КО К А Ч J2СТВ Е НИТЕ J ШKA P CT RN ' АД

31.12.20 \бг.

126

чо nека) .

Основ н ият

къ м

.,ЧА ЙКАФАРМА

на
е

30.06.2017 ,..

нерсан ал

е

с

човека (към

139

висше

обрюован и е

и

висококвал и ф и циран . Помощн ият н ерсонал е със средно образование.

7.

Отго ворности н а ръ к оводствот о з а и з готвян е Ш\ фин а нсо в ия от ч ет

Отго ворн остта за изготiЗя н ето и до стовер н ото предстаiЗя н е н а н еко н солиди ра н ия фи ш:~ н соА
отчет

в съответствие

с

Между н аролните

ста ндарти

за финансо в и

отчети ,

приети

о

Евро пейския съюз, се носи от ръководстRото. Тюи отговорн ост включоа: разработване,
внедрява 11 е

и

н омържа н е

досто вер ното

нрелставян е

на

система

за

н а финансоu и

вътрешен

конт р ол,

отчети, ко и то да

свързана

с

11

изготвянето

н е сълъ ржат съществе ни

неточ н ости , ОТКJI Онения и н есъответств ия , н е·зависимо дш 1 и те с е дъJiжат н а изМШ\Ш или 11 а

гре ш ка;

подб о р и приложе ни е на подходянtи счетоводн и

IIO Л ИTI·'II<и ; и изготвяне на

прибJi и зитслн и с ч етоводн и о ценк и . които да са разумн и лри ко н кретните обстоятелства.

11.

О СНОВ НИ ПОЛОЖЕ НИЯ ОТ С Ч ЕТОВОДН АТА П ОЛ И Т ИК А Н А ДРУЖЕСТВОТО

По -долу е о n исана счетеволната п оJ 1итика. приложена нри изготвянсто на финш 1 соuю1
отчет. П олити ката е била nоследователно nрилагана за вси'lк и nредставени години , освен
ако изр и чно не е упоменато друго.

J.База з а

из готвяне н а фшtан с овиs1 отч ет

Настоящият

ф и нансов

отчет

е

изготвен

в

съответстви е

с

из и ск ванията

на

Между н ародните станларти за фи н ансово отчита н е /МСФО/, както са одобрени от
Европейски я съ юз .
Дружест вото

е

изготu ш ю този

а кцио н ерите,

да нъчните

орпнш

неко нсол и диран
и

тър 1 ·о вски я

ф ин а н со в
рсгистьр

отч ет

за

съгласно

пр едставяне

на

и ·3 искванията

II Э

бъл гарското зако нодателство.
Фи н ан сови ят отчет с из готвен nри сп азване н ринщш а на историческата Itcнa , който се
ограничава

в

съоръжени я,

слу ч аите

на

из върш ена

инвестицио нни

и м оти ,

прео цен ка

финансов и

на

оп ределе н и

актив и ,

имоти,

държа н и

за

машини

и

н родажба

и

фина н сов и а ктиви и n аси в и , отч и тани по с н раведл ива стой н ост в n е ч албата или загубата.
Изготвянето н а фи нансовите отчет и в с1~ответспше с МСФО изисква уnотребата на
счетовални

нри близи телш1

оцен ки.

Ко 1 ·ато

с

nри л апu ю сч етовалната

политика

на

п редприятието, ръководството се е основавало на собстве н ата си преце н ка . Елементи те
на фин а н совите отч ети , чието 11 релста .в я н е в клю ч ва п о-IЗ исо ка сте п е н н а пре цепка ИJ I И
субе ктив н ост,

както и тез и

елем е 11 ти , за които

нреююложенията

и

О l tе нкитс имат

з н ачител 11 о вл и я н ие върху ф и нансовите отч ети като цщю, са отлелно оноnесте ни .
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Ръководството на предприятието прилага като база МСФО/М СС за текущо отчитане и за
изготвяне на годишния финансов отчет. При съставяне на r ·одишния финансов отttет :за
текущата година ръкоuодството е спазвало сл с~tния състав от стандарти и разяснения:

МСС

1 llредставяне на

финансоnи отчети

МСС

2 Материални запаси
МСС 7 Отчет и за наричните потсщи
МСС 8 Счетоводна полити ка , промени в счстовощrитс приблизителни оrtснки и грешки
МСС 10 Събития след края на отчетния псрио~t
МСС 1 1 Договори за строител ство
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 дъ ржавата,

и

оповестяване па държавна помощ

МСС

21 Ефекти от проl\-tените в обменните курсове
23 Разходи но заем и
МСС 24 Оповестяване па свързани лица
МСС 26 Счетоводство и отчитане на 11.11анове :за пенсионно осиr ·уряване
МСС 27 Индинидуални финансоnи отчети
МСС 28 Инвестиrщи в асоциирани предприятия и съnместни предприятия
МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики
МСС 32 Финансови инструменти: представяне
МСС 33 Нетна печалба на аrщия
МСС 34 Междинно финансово отчитане
МСС 36 Обезценка на акти ви
МСС 37 Провизии, условни nаси ви и условни активи
МСС 38 1-Iематериашrи активи
МСС 39 Финансови инструменти : nризн анане и оденяване
МСС 40 Инвестицио11ни имоти
МСС 41 ЗемедеJrие
МСС

МСФО

1 Прилагане за върви път на меж~tународните стандарти за финансово отчитане

МСФО

2 Плащане на базата ва акции
3 Бизнес комбинации
МСФО 4 Застрахователни договори
МСФО 5 Нетекущи активи , държани за продажба , и преуста новени дейности
МСФО 6 Проучване и оценка на минерални ресурси
МСФО 7 Финансови инструменти : оповестяване
МСФО 8 Оперативни сегменти
МСФО l О Консолидирани фюrапсоnи отчети
МСФО 1l Съвместни дейности
МСФО 12 Оповестяване на дялоuи участия в други предnриятия
МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност
КРМСФО Разяснение 1: Промени в съществуващите задължения за извеждане
МСФО

от

ексrшоатация, възстановяване и сходипте с тях задължения

КРМСФО Разяснение
КРМСФО
КРМСФО

2: Дялове на членове в кооперации и сходни инструменти
Разяснение 4: Определяне ~tали ,rщдено споразумение съ~tържа лизинг
Разяснение 5: Праuа за участи е във фондове за ювеждане от експлоатадия

и
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nыстаношшане на околшш1 среда

КРМСФО Разяснени е

ЗаJl,ължения, nъзникnап(и от участие

6:

n

спеuиф ич ен пазар

-

отпадво електрическо и еJ tектронно оборудuа н е
КРМСФО Разяс н ен и е
съгласно МСС

29

7:

llpилaгarre на пoJ(XO/l3 за rrреиз чи сшш анс на финансови отчети

Финансово отчитан е при сврьхи нф Jiационни икоFЮNI ИКи

КРМСФО Разясн енис

8: Обхnат на МСФО 2
9: П реоценка на внедре ни дери натини
Разяснени с 10: Междинно ф иншt соuо отчитане и обещенка
Разяснение 11: МСФО 2 О t 1ернцtн1 с ак 11и и в рамките н а

КРМСФО Разясн енис

КРМСФО
КРМСФО

групата и обратно

ИЗI<упсни собствени шщи и

КРМСФО Рюяснение

12: С поразумение 'Ja концесионна услуга
КРМСФО Разясн е ни с 13: Проt·рш\1И за лоя J ш ост н а кл иентите
КРМСФО Разясне н ис 14: МСС 19 Ограничението н а актив

п о лсфинирани доходи.

минимални изискван ия за фина н сиране и тя х ното нзаимодействие

КРМСФО Р азясне н ие
КРМСФО Разяснение
КРМСФО Разясненис
КРМС ФО Разясненис
КРМС ФО Разясненис

15: С норазумения за строителство на недвижим имот
16: Хеджиране на н етна инвсетиция в чуждестранна дейност
17: Разпрелслен ия на ненарични активи на собствен иците
18: Прехвъ рляне на актиuи от клиенти
19: 1Iогасявшtе на фин а нсови пасиви с ин струме нти на собствения

ка питал

КРМСФО

Раз ясне ни е

20:

Разходи

за

отс рочван е

на

п овърх н остния

слой

в

нроиз водствената фа за н а открита 1\Ш на

КРМСФО

21

Налоз и

ПКР Разяснени е
П КР
ПКР
ПКР

7: Въвеждане на еврото
Разясн ени е 10: Държав н а помощ - бе3 специал н а в ръзка с ОIIерапшната ; (ей ност
Разяснени е 15: Оперативен лиз и нг - ст и i\Iули
Разяснение 25: Ланъци върх у ;юхол.а - промени в данъ •н1ия статут на едно

11рел.приятие или н еговите акцио н ер и

ПКР Разяснение

27:

Оце няване на съдържанисто на о пе рац и и, uю н очва щи правн ата

форма на лизиш ·
ПКР Разяснение

С норазумсния за ко н цесион н а услуга : о п овестяванс

1IKP

Приход - бартерни сделки. включващи рекнамни услуги

ПКР

29:
3 1:
Р азяснен ие 32:
Разясненис

11 ематериал ни активи - разходи 'За интернет стра ници

Предпри ятието п р илага измсненията и доi tън н енията в Международните счетовощш

ста н дарти, които са в сина за годишните периоди. запо чващи на или сл сл

1 януари 2016

годи на. Пром е ните са nриети със следните нормативни актове :

(IZC) 2015/2 11 3 нr~ Комис ията от 23 н оемвр и 20 15 година за
N2 11 26/2008 за nриемане н а някои междунароюtи
с• 1 етоводни стандарти u съответствие с Реt·шtм е нт (ЕО) N2 1606/2002 на Свропейския
nарламе нт и н а Съвета във връзка с межлунаролни СLrетоводни стандарти 16 и 4 1.
2.
РЕГЛАМ ЕНТ (ЕС) 2015/2173 н а Koi\IIIcиятa от 24 ноеl\шри 2015 година за
измен ен ие на Р егламент (ЕО) N2 1126/2008 за прис\<Jан с на някои международни
счетоводн и станларти 13 съответстви е с i>егла\tепт (ЕО) N2 1606/2002 на Европейския
нарламснт и на Съвета във връзка с Междунаролсн стандарт за фин а 11 СОUО отчитане 11.
3.
РЕГЛА М EllT ЩС) 20 15/223 1 на Ком и си я та от 2 }1сксмври 20 15 година за
изменение, по отн о шен и е на междунnролните счетоuод ни ста 11ларти 16 и 38, на
Регламе нт (ЕО) N~ 1126/2008 за при емане на ня кои мсждународн и счетоводни стющарти
в съответстu и е с Регламент (ЕО) N!! 1606/2002 на [вропейски я ti apJ t aмe н т и на Съвета.
4.
РЕГЛ АМЕ I\Т (.СС) 20 15/2343 на Комисията от 15 декември 20 15 година ·щ
1.

Р Е ГЛАМ ЕНТ

из м е н ение

на Регламент (ЕО)

6
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N!:! 1126/2008

за приемане на някои международни

счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)

N2 1606/2002

на Европейския

парлru\-Iент и на Съвета във връзка с международни стандарти за финансово отчитане

7и
5.

международни счетоводни стандарти

5

и

19 и 34.

РЕГЛЛМЕНТ (ЕС)

2015/2406 на Комисията от 18 декемв ри 2015 година за
изменение на Регла!\Iент (ЕО) N2 1126/2008 за приемане на няко и международни
счетоводни стандарти в сJ>ответствие с Регламент (ЕО) NQ 1606/2002 на Европейския
парламент и на Съвета във връзка с Междуна роден счетоводен стан11.арт 1.
2.Инвестиции в дъщерни и асощшрапн предприятия
За притежаваните дялоnи
асоциирани

предприятия

участия
и

из искванията на МСФО

в дъщерни

неконсолидирани

12

Оповестяване

предприятия,
структурирани

на дялови

съвместни

пре11.приятия ,

предприяти я

участия

сс

спазват

в други нредприятия.

Оповестява се информация за з начимите преценки и 11редположения за определяне на
контрол, на съвместен контрол, на значително влияние и на вида съвl\tестно 11редприятие.

За дяловите участия в дъщерни предприятия се оповестява информания за състава на
гру пата, дяловото участие нанеконтролиращите дялови участия , з начителните ограничения

върху способността за достъп до активи н уреждане на задължения, естестnо на рискове с

дяловите уtшстня в консолиди рани структурирани nредприятия и други изисквания. За
всяко от дъщерните пре11.приятия се оповестява име, основно място на стопанска дейност,

дела на

участието

неконтролиращите

на

неконтрОJшращите дя лоu и

дялови

участия,

участия , печалбата или загубата :за

натрупаните

неконтролиращи

дялови

уlrастия

и

обобщена финансова информания . Оповестяват се естеството и степента на значителните
о грани чения.

За дяловите участия в съвместни и асоциирани nредприятия се оповестява информация за

естеството, стеnента и финансовото въздействие и естеството на рисковете. За всяко
съществено

съвместно

и

асоциирано

предnриятие

се

оповестяват

име,

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 дяло nите
участия се оповестява качествена и количествена информация. За естеството на рисковсте
се оповестява допълнителна информация.
Инвестициите се отчитат чрез себестойностния

метод, според който

съучастията се

О'l'LIИтат по цена на придобиване, намалена с натрупаните :загуби за обезценка. В отчета за
всеобхватния доход се отчитат нриходи от инвестициите само дотолкова, докол кото се

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

З.Отчитане по сегменти
Стонанският сегмент представл ява

група активи и стопански онерации , участваri(И в

предоставянето на продукти или услуги, и изложени на рискове и полз и , различни от тези

на други стопански сегменти.
про11.укти или услуги

Географският сегмент с ангажиран в предоставянето на

в отделна икономическа сре11.а

и

е

И3Jюжен на риско ве и

полз и ,

7
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различни от тези в други иконоi\нtчески среди. Отчитането по сегменти не се изисква за
представяне в неконсолидиран финансов отчет на предприятие извън група .
4.Сдслки в чуждестранна ва.11ута

(1)

Футщионална валута и валута 1ю представя11е
Отдел ните слементи на финансоnите отчети па Дружестnото се оценяват във

валутата на основната икономическа среда, в която предприятието извършва дейността си

("функционална валута"). Финансовите отчети са представени в български лева, която с и
функционалната валута. Българския

Jlen е с фиксиран курс към еврото от 1 ш1уари 1999 по

силата на въведения в Бъл гария валутен борд .

(2)

Сделки и салда

Сдел ките в чуждестранна валута се трансформират nъв функционална валута, като
се при лага официалния курс за съответния ден.
валут ните
валута,

курсове,

както

и

възникнали

от

преоценка

в

резултат

по

на

Печалбите и загубите от промяна във

рюплащания

заключителен

nалутен

по

сделки

курс

на

в

чуждестран н а

деноминираните

в

чуждестранна валута активи и насиви се прюнават в отчета за всеобхватния доход .

Значими валутни курсове :

ЗО юни

2017 r.

Jl eвa

l щатски долар се равнява на
1 евро се равнява на
1 британски паунд
1 швейцарски франк

1.71384
1.95583
2.22423
1.78941

Промените в справедливата стойност на парични ценни книжа, деноминира ни в
чуждестранна

валута

класифицирани

като

финансови

активи

на

разположение

за

продажба, се анализират и се разделят на резултат от промени в амортизираната им
стойност и от други промеви в nреносната им стойност. Валутни разлики, сnързани с
промените в амортизираиата Иl\-1 стойност, се признават в печалбата или загубата , а
другите проме ни в преносната стойност се nр изнават в собствения капитал.

Разлики от nреизчисления на неnа ричн и финансови актиnи и пасиви, такиnа като
акции, отчитани

по справедл ива стойност

n

nечалбата или загубата, се nризнаnат

n

печалбата или загубата като част от nечалба 1ши за~ ·уба свързани с преизчислението им по
справедлива стойност. Рюлики от пре изчисления на инвестипии, държани до падеж се
признават в отчета за всеобхватния доход.
S.Имоти, машини и съоръжения (ИМС)
Земите и сградите (с изключение на инвестиционните имоти) , са представени по
справедлива стойност. При използnане на снраведJiиви стойности се с назват изискnапията

и прави лата на МСФО 13-Оценяване по справещ1иnа стойност. Изхожда се от сделки за
продажба на актива или за прехвърляне на пасива, които се изn·ьршват на основния пазар
или на най-изгодпия на:зар, като включва транспортните разходи и изключва другите
разходи по сделките.

Ръкаводетnото и:шолзва йерархията на справедливите стойности, като при възможност
оценката е па ниво

1

сноред обяве ните цени на активните пазари. При невъзможност за
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се преминава

1,

Носледният

вариант с

ниво

Цялостното

оценяване

на

3,

ниво

K'h1\lt

2

нри което

спранедливата

за набюдаване пряко или косвено на цени.
се

разработnат

стой ност

се

ненаблюдаеми хипотези .

категоризира

на

нивото

от

йерархията на справедлиnите стойности , където с ншлиращата се на най-ниско пиво
хипотеза от значение за цялостпата оценка.

При оценката по справедлива стойност се изnолзuа най-tюдхолящи~t полхол . Полхол.ът на
пазарните сравнения се основава на текущата пазарна це на, наскоро постишата нюарна

цена или коригирана пазарна цена за сходен обект. Прилага се за инвестиционни имоти ,
лългови

или капиталови инструмент на борсата /ющии и облигации/, инвестиции извън

борсата и бJЮJ IОI·ични активи. Подходът на базата на разхо;щтс се основава на преценки
за стойност на замя на с нон актив , възраст и състояние на актина и икономическа степен

на

износеност.

Прилага

се

:щ

лълготрайни

материашш

активи

и

дълготрайни

нематериални активи. Подходът н а базата на доходите се ocrюnana на nреки методи за
изчисляване

на

лиценциовни

икономия на разходи ,
възнаграждения,

ценообразуване

свръхнечалби

или

с премия, освобождаване от

пък

на

коснени

мстол.И

за

nъзвръщасмост на активите, остатъчна печалба, нри което се постига съответствие между
предположенията за паричните потоци и дис контовия проi(снт . Прилага се за обезнснка

на нефинансови задълже ния, финансови инструr-.,tенти и единици, генериращи паричен
поток .

Ръководството оповестява отчетните обекти, чиято справедлива стойност с в баланса.
Оповестява се при необходимост и същес-rвепост и справедлива стойност на ОРiетни
обекти, които не фи гурират в бала нса. Справедлиnата стойпост се о пределя , на база
редовни оценки от независим външен оценител , намалена с послелващата амортиза r~ия на

сградите. Натрупа ната амортизация към датата на преоценката се елиминира срещу
отчетната стойност на актива и п олучената нетна сума се коригира с преоценената
стойност на актива. Всички други машини и съоръжения са представени по историческа
цена

намалепа

с

начислената

от

придобиването

им

амортизация

и

обезценка.

Историческата стойност nкюоtша разходи , които директно се отнасят към придобиването
на актива.

Стой но стния праг ва същественост за имотите, машините и съоръженията, приет от
дружеството е

700 лв .

Последващите разходи се нри бав ят към балансовата стойност па актива юш се отчитат
като

отдеJtен

икономически

актив,

изгоди

саl\ю

когато

се

очаква,

свързани с употребата

че

Дружеството

на този

актив

и

ще

получи

бъдещи

когато отчетната им

стойпост 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

n балансоната стойност, произтичащи от преоt~снка на земите и сградите, се

отнасят в преоценъч ния резерв. Намаления, които компенсират предходни увеличения
относно един и същ актив, са за сметка на преоценъtшия резерв; всичк и други намаления се

отнасят

в

отчета за

nсеобхватния

доход.

При

отписване

на

вреоценен и те

актиuи

натрупаният за тях преоценъчен ре:зерв се прехвърля в неразпределената печалба от
нредходни периоди.

Земята не се амортизира . Амортизацията ш1 останалите имоти , машини и съоръжения сс
начисляuа по

ли нейния метод с цел разпрслеляне на разликата между балансоuата

стойност и остатъчната стойност върху ПОJ i е:ши я живот н а активите , като се прилагат
следните амортизационни норми (в проценти) :

Сгради и съоръжения

4%
9
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Машини и оборудване

30%
50%
15%

Компютри и перифер ни ус·тройстна
Стопански инвентар

Остатъчната стойност и полезния живот на активите се преразглеждат, и ако е необходимо ,
се правят съответни корекции кы.,1 nеяка дата на юготвя1Iе на финансовия отчет.

Балансовата стойност на актива се намалява незабавно до възстановимата му стойност
случаите,

когато

балансовата стойност

възстановима стойност (Прил.

на

актюза е

но-1·оняl\Ш от

не говата

n

очакнана

2.8).

Печалбите и загубите от продажба на ИМС се 011ре,цешп като се сравнят приходите от

продажбата с балансоnата стойност и са включени в резултата от де йността.
Разходите по :щеми 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, :щ да бъдат отдадени
наем.

онеративен

Инвестиционните

имоти

се

оценяnат

по

под фор мата на

справедли ва

стойност,

представляваща пазарна цена определяна от независими оценители сжегодно или на по

голям период от време при съществена промяна в справедливите стойности. Промените в

справедливата стойност се нризвават в отчета за всеобхватния доход като част от други
приходи. Към края на текущата год ина .в 11.ружеството няма налични иrшестиционни
имоти.

7.Нсматериални активи

Разходи по придобиnане на патенти , лицензи, софтуер и фирмени марки се отчитат като
актив по историческа стойност намалена с начислените аi\юртизация и обе:щенка.

Те се

амортизират по линейния метод за периода на техния полезен живот, но не новече от

20

години. Не.материалните актнви нс се преоuсн яват. Ръководството извършва годишни
прегледи на подлежащите на обезценка актиnи и в случаите , когато балансовата стойност
на

актива

с

по-висока

от

негоnата

възстановима

стойност,

той

се

обезценява

до

възста новимата си стойност.

За нематериалните активи се използват следните амортизационни норми в пропенти:
Праnа върху интелектуална собственост

Програмни продукти
Дру ги нематериални активи

15%
50%
15%

8.0безцсюса на активите
Активи, които се амортизират, както и инвестициите в дъщерни н асоцинрани предриятия,

се преглеждат за наличие на обезпенка, когато са налине събития или има нромяпа в
обстоятелствата, подсказващи, че балансовата стойност на актшзите не е възстановиrvш. За
за губа

от

обеЗI\енка

се

признава

сумата,

с

която

балансовата стойност

надхвърл я

възстановимата . Възстановимата стойност е по-високата от нетната продажна стойпост и
стойноспа

u унотреба. За да се определи стойността в употреба, активите се групират в

най-малките възможни раз грани чими единици, генериращи парични потоци.
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9.Финансови акпши
Дружеството класифицира своите и нвссти ltИИ в следвите кате 1 ·ории: финансови активи,
отч ита ни по справелл ив а стой ност като печ алба или загуба, заеми и взема н ия , държани до

падеж инвестиции , и финансови активи на ра·mоложс ние за продажба. Класификацията се
извършва според целта , за която са придобити инвестициите . Ръкаволството определя
класификацията н а инвсстиltиите си в мо~1ента на покупката.

(а) Фииаllсови aюnurm. оmчшпш m по спрсюед.111 mа
Финансови активи ,

отчитани

cmoimocm в пе ч албата ШIU зшубата

по справещ 1и nа стойност в

финансови активи , държани :ш търгуване .

nечалбата или загубата са

Фишшсов актив се

класифИJtира в тази

категория, ако е нрило б ит с цел да бъде пролален в краткосрочен ннан. Активите в таз и

категория се класифицират като текущи активи.

(6)

Зае.нuи взе.на11ш1

Заеми и вземания са нслеривативни финансови активи с фиксирани или определени
I JЛаiцания, които н е сс котират на активе н пюар. Те са включ ени в текущи активи, с
и з ключение на тези с палеж повече от
класифицират като

н етеку щи. Заемите

12

и

месеца след латата н а баланса, които се

взе манията на

Дружеството

се включват в

счетоводпи я бала н с в катего рията н а "търговски и други вземания " и н арич ни средства и
nарич ни еквиваленти (Приложен ие

2. 1О

и

2. 11).

(в) Инвестицuu, дърJ!СС/ /111 до паде.ж

Инвестициите, държани ло падеж. са н едери вативни финансо ви акти ви с фиксирани или
о предел и ми nлаща ния и фиксирани палежи, които ръководството н а Дружеството има
намерение и възможн ост да държи до падеж .

(<')

Фииансови m<mlюuнa ;юзnоло.JJсение за п;юдажба

Финансови активи н а раз н оложение за nродажба са rrедериватиJJJIИ акти nи, които са
11рсдназначепи за та1и категория, или не са определе пи
Jtългосрочните

активи ,

инвестиции в периода до
[J окупката и

освен

ако

ръко водство

n други

има

кате r ·ории. Те се ш<лючrшт 13

намерени е

да

продаде

своите

12 м есеца.

nролажбата на инвестици и сс отчнта като сс взема предвид датата на

1ъргуване, т. е. датата, н а която Дружеството се ан r ·ажира с п оку r1ка или пролажба на
актива.

Инвести циите първо начално се nри з нават по справедливата стойност п л юс разходите 110
транзакцията за всички финансови активи, които не се водят по снраведл иnата стойност
като

печалба

и ли

загуба.

Финансовите

ш<тиви

отчитани

по

снраседлиnа стойност 13

nечалбата или загубата, nървоначал но се 1 1ри 'ш а ват по справедлива стой ност и разходите
по слелката се отра·зяват в отчета за доходите . Инвестиции сс отписват, когато правата за
п олу чаван е на nаричните !Ютоци от инвестиции са изтекл и или са б или прехвърле ни и
Дружеството

е

прехвърлило

в

същеспзе н а

степен

всички

р искове

и

изгоди

от

собствеността.
Финансови активи на разположение :~а про;щжба и финансовите активи , отчитани

110

свраведливата стойност 13 п ечалбата ил и за i'убата , се отчитат в СJiещщщите отчеп-ш периоди
п о справедл и ва стойност. Заеми , взеf\·IСшия и инАсстиции, държани до наде ж , се оценяват по
амортизируема стойност, използuайки метода на ефективния лихвен про тtент.
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Печалбите и загубите произтичащи от промяна R справеднивата стойност на финансови
активи , отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, се включват в отчета

:за всеобхватния доход па реда " н етни финансови приходи", за периода, нрез който са
възникнали. Нриходите от дивиденти от финансови активи , отчитан и по справедJIИ13а
стойност в печалбата или загубата, се посочват в отчета за доходите като част от "нетни
финансови приходи", когато Дружеството придоб ие r rpaвo ла получи плащане.

Промените в справещшвата

стойност на паричните

uеппи книжа, де ноr-.шнирани

в

чуждестранна валута и класифиr(ИJЖНИ като " на рюrюложение за продажба ", сс разделят на
валутни разл ики , произтичащи от промени в амортизираната стойност на ценните книжа и

други промени

балансовата стойпост на

13

ценните

книжа.

Валутните разликите

от

преизчислява вето на паричните ценни книжа се отразяват в печалбата или загубата, докато
валутните

рюлики

от

преизчисля ването

на

непаричнитс

нснни

книжа се

отразяват

в

собствения капитал. Пром ен ите в справедливата стойност на паричните и не паричните
ценни

книжа , класифицирани

като "на разположе ви е за

нродажба",

се приз нават

в

собствения капитал.

Когато ценни книжа, класифицирани като активи, д,ържани за продажба се продават или
обезце няват, натрупаните корекции на справедливата стойност се вюrючна в отчета за
доходите като печалби или загуби от инвестиционни ценни книжа .
Дивидентите по капиталови инструменти на раз положени е за продажба се отразяват в
отчета за доходите като част от нетните финансови

nриходи , когато Дружестното

придобие право да пол учи шrащан е .

Справедливата стойност па котираните инвсетиции се определя на база данните за цените
на пюара. Ако пазара на финансовите активи е неактивен (и за нерегистрирани I lенни

книжа),

Дружеството

оценяване,

които

инструl\·tенти ,

установява

справедлиnата

включnат и :толзването

анализ

на диско нтирани

стойност,

на последни

парични

отрюяващи максимално пазарните услов ия и

потоilИ

изпш rзвайки

пазарни операции
и

техники

за

с аналогични

модели за оценка

на

опции ,

колкото се може по-малко информация ,

специфична за компанията.

На датата на баланса Дружеството оценява дали съществуват обективни докюателстnа, че
финансов актив ИJ I И група от финансови актиnи са обезценени. Когато се тестват за
обезценка капиталовите ценни книжа, класифицирани като па рюположение за продажба ,
се

юима

предвид

наличието

на

съществен

ил и

продължителен

спад

в

справедливата

стойност под отчетната.

Ако съществуна доказателство за обез ценка на финансовите активи на разположение за

продажба, то патрупаните загуби (изчислени като разтша между цената на придобиване, и
те кущата справедливата стойност минус обезненка , отчетена в предходен период в отчета
за доходите), се отписват от капитала и се вризванат в отчета за всеобхватния дохол. Загуба
от обезценка ва капиталови инструменти, призната u отчета :ш доходите, не може да се
сторнира през

отчета за всеобхватния доход при

проявление на обратен

ефект от

обез r (енката. Тестването за обезrlенка на тьрговски вземания е описано в Прил . 2 .1 О .
l О. Матсриашш запаси
Матер и алните запаси са оценени по IIO-Ш1CI<aтa от цената на нридобиване и нетната
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реализируема стойност. Ра:зходите, конто се изnт,ршnат с цел готовност на нродукта за

продажба н определено състояние и 1\·1естонахожденис, се включнат в себестойностга
(цената на нридобшзапе). Тези разходи включват:
а) материш1и и стоки
трапспорни

разходи ,

-

nсички доставни разходи , включително вносни мита и такси,

певъзстшювиl\ш

данъци

и

други

разходи,

които

допринасят

за

привеждане на материалите и стоките в готов за ползване вид;

б) продукция .и незавършено nроизво}l.ство

-

приспадаща

непреки

капацитет

се

на

част

от

производствените

nроизводствените

мощности.

11реките разходи на материали и труд и
База

разходи

за

при

нормално

разпределение

на

натоварен

постояаните

общопроизводствени разходи по продукти е коли чеството произ13едена продую~ия.
При отписване за използшше и продажба материал ните запаси се оценяват по метода на

стандартната
нормалните

себестой ност
ни ва

на

за

разходите .

материали

капацитета. Те се прерюгнеждат

и

Стандартната

доставки,

pe;.I013IIO

труда ,

себестойност

ефикасността

взима

и

вредвид

ИЗIЮЛзnане

на

и ако е необходимо се преизчисляват съобразно

новите условия. Отклоненията от стандартна себестойност ло фактическа себестойност сс
отписват текущо за продадената продукция и стоки, а cъ ii ~o така и в края на всеки отчетен
период.

Нетната реализ ируема стойност прелста влява 11рибли з ително определената продажна це11а

на даден актив

в

пормалния ход

на

стопапска дейност, намалена с

приблизително

определените разходи за реализация. Тя се определя на база на използнана информация от
външни или вътрешни източници, като е съобразена със спецификата на разшРшите видове
материални запаси.

Когато се продават материални запаси, тяхната бшшнсовата стойност се признава като

разход през периода, п рез който съотnетrшят приход е бил приз нат.

Cyl\·taтa па всяка

обезпенка на материалните запаси до нетната им реализуема стойност, както и всички
загуби от материални запаси се признават като разходи за периода на обезценката или на
възникването на загубите. Сумата на евентуалното обратно възстановяване на стойността
на обезценката на материалните запаси, възникнала в резултат на увеличението на нетната
реализуема стойност, се признава като намаляване на сумата на признатите разходи за
материални за паси пр ез периода , през който възстаноllяването е nъзникнало .

ll.Търговски вземания
Търговските nземания се признават първоначално по справедлива цена , а впоследствие по

амортизирана стойност

(като се използва метода на ефе кти1311ИЯ лихвен процент) ,

намалена с евентуална провизия за обезценка . Провизия за обезценка се прави в случай ,
че сыдсетвува обективно доi<азателство , че Др ужеството няма да бъде в състоянис да
събере

всички дъл жими суми, съгласно първоначалните усноnия

по отношение

на

съотnетния разчет. Значими финансови затруднения на задълженото лице, вероятност за
обявяване

в

несъстоятелност

и

ли кllи да цня,

финансово

преструктуриране

шш

невъзможност за изплащане на дълга (поnече от ЗО дни) се приемат като индикатор, че

търговското вземане е обезценено Сумата на пронизията е равна ва

разликата между

балансовата стойност на вземането и сегашната стойност на очакваните бълещи парични

потоци дисконтирани с пърnоначалпият ефективен лихвен процент. Балансоnата стойност

на актива се намалява чрез използването на корективна сметка, а стойвостта на загубата
се отразява в отчета за доходите като разходи :щ де йноста. Когато тьрrовско вземане е
несъбираемо, то се отписnа от коректи вна сметка на търговските вземания . Послед13ащо
възстановяване на стойността, която е отписана , се отрюява

n намаление

на разход ите за

дейността в текущия резултат.

13

"ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВRНИТЕ ЛЕКЛРСТDА" АД
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖ КИ КЪМ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ ЗО ЮНИ 2017г.

12 .Парични средства 11 парични еквнваленти
Паричните срелетва и наричии еквивю1енти вкл ючват н ари в брой, n ар и по банкови
сметки , дру 1 · и високо ликв и дни краткосрочни инвсстищ 1и с надеж !{О

3

месеца, както и

ба нкови оnърдрафти . В баJ1анса овърдрафтите се включват като краткосрочно задъюкенис
в категорията па краткосроч ните :зael\m.

lЗ.Аiщнонерсн кап илш

Обикнеnените акции се класифицират като капитаJI. Разходите по емисията на нови
акции , които са пряко ссър:зан и с нея , се от читат в собстве ния капитал като намаление на
посп, ш1 енията от ем и сията , като се елими ни ра ефекта на щшъците върху ; ~охола.

Когато

Дружеството

и зку пува

собствени

акции.

JJJJaтeнaтa

сума.

( н етирана с ефекта

съответните пряко свързани допълн ителн и разходи,

сключваща

11

на ла нъците върху

дохола) , се и з важда от нриналлежащия на собствениците на )l,ружеството капитал, докато

обратно изку п ените акции нс се обе3СИ J IЯТ, продадат иJJи прсиздадат. Когато тези шщии
по-къс н о

сс

продадСtт

допълнителни

разходи

или

1 1ре и :щадат,

по тран:закцията

всеки

и

приход,

нетиран

с

пряко

съответния !{анъчеп ефект,

свързаните

сс включва в

капитала, принадлежа щ на собствениците на Дружеството.

14.Тъ рговск и

задъ.г1жсшш

Търговските задължения се IIризн ават първона ч ално по с нраведлива цена, а в последствие
по аморти з ирана стойност като се изпол зса метода н а ефективния л ихвен npOiteнт.
1 5 .Засм н

Заемите се признасат първоначално по справедли в а стойност, нам але н а с направените
разходи

110

извършването

амортизи руеl\Iа

стойност;

на транза~щи я та.

всяка

разлика

В

посJ i едств ие

между

заемите

дължи мите

се

плю1~ания

110

отчитат

(нетирани

с

разходите по извършван ето на транзакциите) и стойността на заема сс признава в отчета
за доходи те през периода н а заема, като се използва метода на ефективната лих ва.
Заемите се юшс иф ицират като краткосроч ни задълже ния , освен ако Дружестсого има
безусJювно право да отсрочи уреждансто на 'Задълже ни ето за п ер иод най-малко 12 месеца
след датата на счетоводния баланс.

16.Теку щн 11 отсрочени данъци

Текущият ланък върху ; ~охода се изчислява па база данъчните 'Закони в сила към датата на
баланса

13

страната , къ;~сто Дружеството ге перира облагаеми дохоли. Ръководстnото

периодично 11реоценява IIО'3 Jщиите си , отрюсни в данъчните де кларации. по отноше11ие 11 а

обстоя телства,

в

които

нриложимата

данъчна

н о рмати вна

уредба

е

обект

на

интернрета itия и отч ита провизии, където е необходrшо, за сумите, ко нто се очСtква ла

бъдат дЪJJжими като данъ1~и.
Отсроч ен данък се rlа•Iислява но балансовия метод за всички временни разлики , явяв ащи
се

между

данъч ната

ос iюва

на

активите

и

пасишл ·е

и

отчетната

им

стойност

във

финансови отчети. Ако обаче, данъчните вре:-..1снни разлики въ3никват от ПЪрnоначалното
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при
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което

не

е

засегнато

нито

иетоводната,

нито

данъчната печалба (загуба) по време на трашакцията , то та3и разлика не се осчетоводнва.
При изчисляnане на отсрочените ,цанъцн се н:шоюnат данъч ните стаnки (и нормативна

уредба), действал и към датата на съставяне на баланса, които се отнасят за н ериодите на
очакваното обратно проявление на данъчните временни разл ики.
Отсрочен данъчен

актив

се

при з нава с<:lмо

в

случай,

че

е

вероятно

паличието на

достатъчни по рюмер бъдещи данъчни неча11би , срещу които тез и активи да могат да
бъдат използвани.

17.Доходи на наети .rшца
По линия на план за дефинирани вноски Дружеството изплаща вноски на държавно

управлявани пенсионни и социалноосигурителни планове на задължителна база . След
като вноските ветtнъж са изплатени, Дружеството няма повече задъл жения :за плащане.
Вноските се признават като разход за н ерсанала ко1 ·ато станат дъл жими. Предплатсн ите

вноски се признават за ра:зход за бъдещ период до ра:змера, до който сумите ще бъдат
приспаднати от бъдещи плащания или възстановени.

От

20 15г.

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД заделя провизии за възникван е

на обезщетения при пенсиониране на персонала, съгласно изискването на ч11.222 от
Кодекса на труда. Между народен счетоuоден етапдарт (МСС)
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Доходи на наетите

лица тр етира това изискване като дългосрочно задължевие па работодателя за изплащане

на дефинирани доходи при напускане и изисква прилагането на актюерск и методи :за
изчисляване на задължението на работодателя . Стандартът изисква да бъде определ е на

сегашната

стойност

на

бъдещите

задължения

на

работодателя

за

изшrащапе

на

дефинирани доходи, чрез прилагане на кредитния i\•l етод на 11 роп--rо:зиравите едини ци.
Изчисленията се извършват индивидуалн о за всички служитеJIИ, наети на трудов договор
при работодателя на ба:зата на отработе ния и предстоящия им трудов стаж. Общото
задължение

се

рюпредел я

през

целия

очакван

трудоn

стаж

на

наетото

лице

при

работодателя , като ра:змерът на задължението към момента на оненката представлява
пропорционална част, отнасяща се за годините на отработения трудов стаж.
единица

-

година

отработен

трудо в

стаж

се

и:змерва

отделно

за да се

Всяка

о пр едел и

окончател ния paзl\-rep на з адължението. На базата на структурата на служителите по пол и
възраст са

приложени статистически вероятности лицата да не доживеят до

uъзрастта,

необходима за придобива на право на пенсия или да напуснат работодателя по други
причини вреди да са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и uыраст.

Изчислението па рюмера

на тези задыпкения налага участието

на квалифицирани

актюери , за да може да се определи тяхната сегашна стойност към датата на финансовия
отчет, но която те се представят в отчета за финансовото състояние, а респективно

изменението в стойността им , се представя в отчета за всеобхватния ;ю ход като: а)
разходите за текущ и 1\-1инал стаж, разходите за лихва и ефектите от съкращенията и
урежданията се признават веднага, в периода , в който uъзпикнат, и представят в текущата

печалба или загуба, по статия "разходи за персонал", а б) ефектите от последващите
оценки на задълженията, които по същество представляват актюерски печалби и загуби ,
се

признават

веднага,

в

периода ,

в

който

възникнат ,

и

се

представят IСЫ\•1

другите

комноненти на всеобхватния доход, по статия "носледuащи оценки па пенсионни планове
с

дефинирани

доходи".

Актюерските

печалби

и

загуби

произтичат

от

промени

в

актюерските предположения и опита .

Към датата на всеки годишен финансов отчет тtружсството назначава сертифицирани
актюерн,

които

издават

доклад

с

техните

изчислепия

отпоено

дългосрочните

му
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задъл жения към nepcoнaJia за обезшетении

пенсиониран е . За Itелта те при лагат

IIpii

I<редитния метол. на t i рогн ш н ите единици. Сегашната стойност п а :залължението

IIO

деф и нираните дохоJtИ сс и:зчисшi iШ ч рез диско 1 пирш-1 е на бъдещите парични потоци ,
които сс очаква

бъдат изплатени н рамките н а .матуритета на това ·!алължение и нри

;ta

и з 11олзнането на Ji ихнсните равнища на държав ни дългосрочни облигации с подобен срок,
котирани в България, където функниснира и самото лружество.

Тъй

като провизиите за обезщетения

на

персонала имат дългосрочен

задълженис те се отра·~я нат в некушите пасиви

13

характер на

Отчета за Фин аiiСО13ОТО състояние на

Чайкафарма Висококачесше шпе лекарс·ша ЛД.

Демо1·рафските до 11 уска ния отразяват всроятiюстiа шщата, нaзiia~IeiiИ на тру!ЮR договор

13

л.а оста н ат при ра бото;щтеля и
осигурителен

стаж

и

13·ьзраст

и

мом е нта

за

тях

да

па

възникне

обезщетен и е. Лицата могат да от п алнат нреди
оттегляне,

съкрашаnа н с

1 1 ридобиванс

на

право

задъюкенис

пенсиониране

'3 а

на

пенсия

за

изплашане

на

р1:НJiични причини:

110

на шат, забол ява н е, смърт и др. Демографските до нуск ан ия

отразяват снецифични ве роятности , които сс базират на статисти ческа ивфор~tация за
н асслен ието на стра н ата и са при ложен и към структурата н а п ерсонала п о пол и възраст
към момен та на и звър i iiване на оценката.

Таблицата за смъртност отразява вероятността лицата да доживеят оп р еделената възраст
за nридобиване н а нраво на пенси я . Изч ислява сс за всяко лице и1щивидуално на базата на
неговия п ол и на uъ·!растта му КЪI\·1 rvюi\·I e нтa на ~пвър ш ване на оце н ката . Използвана с

Таблица за смъртност и средна продъюкитслrюст н а IIJ)еJtстоящия живот н а н аселенисто
на България за периода

2010 -2012

гою1на на l \ а ционал ния статистически институт .

На базата на предоставе на информация за тскучеспюто на п ерсонала през IIОслеJtни тс
четири

години

годи н и

е

и

очаква н ото

отразена

вероятност

1

е

преструктуриране

вероятността

н р н ложеп а

разпределен ието на л ицата

за

н апускане

на

дружестното

И J IИ

предстояню

към съшестnу13а щата структура

110 пол

nрез

на

следващите

съкрашава н е.

IIсрсонала ,

две

Тази

съобразно

и възраст I<ЪI\ 1 .1\ЮI\·fснта на извършва н е на оцен ката .

Финансов и те дОLJускания се прилагат към ра звити ето на паричните nотоци във врем ето и
се отразяват върху раз мера на бъдещото ·3 алъл же ни е и о н ределя н сто на негоnата настояща

стой н ост . Приетите лихвени процент и прсл.ставл яnат м н ого важна част от процеса н а
оценката, ·тъй като се из н ол·.шат за дисконтиране на очакваните бъдещи н а рични потоци,

n

резултат на което се полу чават капитализираните стойности н а бълещитс плашания.

Фин ансовите ло пускания отразяват реалните очаквания за рюв ити ето
на

някои

основни

nараметри

като

лоходt юст

на

инвести1~иитс,

характер н а задължен ието r<ъм

бъдещия размер

ръст

инфлация и др. П р и оnредсля нето ва финансоните параметр11 сле;ща
дългосрочния

11

JLa

на

заплатите ,

се И t\Ia в предnнд

по-rоЛЯ!\ШТа част от н ает ите л ина, според

момента на въз никв ане на задължението за и·зriЩ:II I щне на обезщетени е .

Приложения нроце нт за ръст на за п латите е от съществено значение 'За о н ределяне на
размера на задълже н и ето към момента на неговото възникване. Ра·3м с рът на този процент
е опрелелен на ба·зата на статистическа инф ор мация ·щ ръста на ЗЭI I J i ат ите в дружеството
през послед ните н ет

години и на про гноз ни те оча квания за следоащите 1 ·оди ни , според

очак вапото ниво н а инфлация. Като се има предв ид статисти ческата инфо рмация за
доходите

и

инфлацията

в

страната

и

очак13ан ията

на

работодателя

е

определ ен

пропюз ният ръст на за п латите. П рогн о·3ираният ръст н а з ап латите с в размер на

2

на сто

ГОД ИШНО.

С поред изисквансто н а стандарта процента с който П{е се д исконтира ·~адъл жението трябuа
да съответства

на н азарните дохоли

към дата н а Сtiстоводния

н ървокачест всните корн оративни облиr·ании. ll pи условие, че

баJ r а н с ,

който носят

няма рювит капитаJ IО13

nазар СJJедва да се И З IJОJIЗват nазарните доходи н а правителствените облигании. Удачно е
съ що

така

като

пр о itснт

на

дисконтиране

да

се

използва

и

бnлсщата

но рма

на
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вывращаемост

задълженисто
доходност за

на

акпшите

па

предприятието.

и липсата на такива финансови
по-дr,лъг срок

е

прененено ,

че

Поради

JХhJIГОсрочния

характер

на

инстру.менти , отразяващи фиксирана

като

IIOPI\'Ia

на ди сконтиране

приложи очаквания процент на доходност при инструменти

може

Jta

сс

с по-дългосрочен падеж от

съществуващите следвайки изискванията на МСС

19. Процента на дисконтиране, който с
използван
при
изчисляването
на
задълженисто
на
"ЧАЙКЛФАРМА
ВИСОКОКА ЧECTI3 J2HИTI::: JШKAPCTBN. АД кr,м 3 1.1 2.20 15 1·од. е в размер на 4 на сто
годишно за целия срок на задълже ни ето, а към 31.12.2016 г . е в размер на 3 на сто
годишно за цеJ!ИЯ срок на задънжението.

При определянето на момента на пенсиониране за всички лица, работещи на трудов
до,·оtюр

в

компанията

се

предпОJшга,

че те

ще се пенсионират според изискването за

пенсия за осигурителен стаж и възраст за работещите при услови ята на трета категория
труд.

Към 30.06.2017r. "ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКЛЧЕСТJ3J2НИТЕ ЛRКАРСТВА " АД не е
заделяла провизии за възникване на обезщетения при пенсиониране на персонала,такива
провизии ще се задслят в края на отчетния период.

18.Провизии
Провизии за правни искове се признават когато Дружеството има сегашно правно или
конструкти вно задължен и е като резуJ пат от ми в аJ!И събити я; по-вероятно е да възниюшт

(отколкото да не възникнат) изходящи парични потоi(И за погасяване на задълженисто и

когато може надеждно да се определи сумата на самото задъткение. Провизии за бr,дещи
загуби от дейността не се признават.
Когато има няколко подобни задължения, вероятността да възникнат изходящи парични
потоци за тяхното погасяване се оценява като се взсJ\Jа предвид целия клас от з адължения.

Провизия се признава дори и в случите, в които вероятноспа да възникне изходящ
наричен поток за дадено задължен и е в класа е малка.

18.Лизингови договори
Оперативеи лизинг - Друж·естrюто е тюемодател
Лизингавите договори, при които значителната част от рисковете и изt одите се поемат от

наемодателя, се класифицират като оперативен л изинг. Постъпленията по оперативните
лизинги (компенсирано с отстьпките от страна на наемодатеJtя) се признават като приход в
отчета за доходите на равни •шсти за периода на лизингавия договор.

Фшюисов лизи11г - Дру:жеството е л шшt?ополу чател
Лизинг на имоти, машини и обору11,ване, при който Дружеството реашю поеи всички рискове и

облаги, произтич<iщи от правото на собственост, се класифицира като финансов лизинг. При
започването им, финансовите лизинпi се капитализират по по-ниската от справедливата цена на

лизинговото оборудване и сегшшшта стойност на минималните лизингави плащания. Всяко
люи нгово плащане сс разпределя между задължението и финансовите раз ходи, така че
лизинговото задължение да намалява с постоянен темп. Съпътстuащите задължения по
наема, намалени с финансовите разходи , се включват в друг и дългосрочни задължения .
Частта на лихвата във финансовата цена се отчита в отчета за доходите, така че през периода на
лизи нга нейния размер, отнесен към оставащото ли:зингово задъюкение да дава постоянна

величина. Имотите, i\Шшините и оборудването, при11,обити под формата на финансов ли:зинг се
амортизират за по-късия от сроковете на нонезен живот на актива и срока

на ли:зин га.
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Люинг на имоти , маши н и и обору; Lнане, при който Дружеството

pea.J IHO с

nрехвърmшо нсн•Iкн

рискове и облаги, nроизти чащи от правото на собствеrюст, се класифицират като финансов
лизиш · с произтичащо юеманс. llpи зшючвансто им , финансовите лизи 1 1ГИ се кап итализират по
nо-ниската от справеднивата цена на Jiизинговото оборудван е и сегаш пата
мюrимаJ iн итс

лизиш·ови

плащания.

Всяко

лизи ii i'Ово

плащане

се

стойност на

ра11 1 релсля

между

задължението и финансовите 11риходи. та ка •1е лиз инговото взеt-. t анс ла намалява с
постоянен темп. Съttътстващите задължения по наема, н амалени с ф иii аiiсовите приходи.
се nключват в други л.ългосрочни вземания. Часп-а на лихвата във финансовата

се

IlCHa

отчита в отчета за доходите, така че през ttepиo.na на лизиш ·а нейния раз:-.1ер, отнесен към
оста ващото лизиш ·ооо залължение да дава постон t1 ш1 величина.

20.Признаване на при ходит е

Приходите нключват сnра недливата цена нн продадените стоки и услуги, нетно от данъци
върху добаnената стойност и предоставени отстъпки. Приходи се нри з нават като следва:
(а) Прода:жби

ua продукция и сто1ш

Приходите от про.пажби на нродукuия и стоки сс при з нават, когато всички същсетвени рискове
и Iюши , произтичащи от тяхната собственост, ttрсi\шнават в купувача. Оttснката на приходите

се извършва на база справе.rщ иваm нсна на продмснитс продукция и сток и , нещо от косвени
да нъци (данък върху ; юбавсната сто йн ост) и п редоста13ени отстъпки и рабати .
! !о-конкретно приходът от продажбата нu стоки се п ри з t tавава, когато са
изпышени всички посочени условия:

а) предприяти ето е прехвърлило на купувача съ ществе ните рискове и поюи от собственоспа
върху стоките;

б) предприятието не запазва продължаващо участие в увравлението на стоките. доколкото то
об икноnено се свързва със собственоспа, нито ефекти вен контрол нал. Itро.пава ните стоки;
в) сумата на прихода може надеждно да бъ;\С оценена;
г)

вероятно с икоtюмиttеските гюти, свързани със сдет<ата, ;щ бъдат получени от

предt tриятието;

.n)

и

наnра вените разхоци или тези, които ще бъJщт н аправени nъn оръ3ка със сдел ката , могат

да бъдат надеждно оценени.

(6}

Прода:ж·би

ua услу?u

При ходите от
извършени ,

предоставени

на

базата

на

услуги
степента

се
на

признават

в

н зпъл нение,

отчелшя

псрио.п,

о н ределена

като

в

който са

пронент

на

извършените услуг и до момента от всички услуги, които трябва да бъдат предоставени.

(в) Приходи от л ихв и

Приходите от лихви се JЖ3Сроч ват, като се из н оюва метода на е ф е t(тив н ата лихва. llpи
обезценка па вземане, Дружеството намаляв а бащше свата му стойност до възста нови мата
му стойност, която пре.пставлява очакваните бъ.це щи парични потонн, диско нтирани н а

база на първоначал tJ ата е ф ективна лихва. l lриход ите от л и хви п о обещенените заеми се
признават и ли при събиране на дълж и мите л ихви. и л и на ба·3ата на п ризнаване на
свързан ите усновни гара нции.

(?)

Приходи от диаиде11ти

Приход от дивиде н ти се приз н ава когато е уста нонсно правото да се tiOJ t yч и п лащането.
2 1 .Раз предсле ние н а дивиде 11ти
Разпределенисто

на

диn идс нти

на

акци о н ерите

на

Дружеството

се

признава

като
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"ЧАЙКАФАРМА ВИ СОКОКАЧЕСТВЕНИТF: ЛЕКАРСТВА" АД
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ

30 IOIIИ 20 17t·.

задължение във финансовите отчети в нериода. в който е одоб рен о .
22.Значими счетовод ни приблизителни оцспю1 11 преценки

Приблизителн итс оценк и и прещжки са бази рани на натрупан он ит и друг и фактор 11 .
вклю чи тел но очаквания ·ш бълсщи събитю1 щн1 наличните обстоятеJ J Стuа. Достоверността
на приблизителните оценк и и преценки се н рерюглсжда редовн о.
23.Значими счетовоюш нрнбл изптсл нн О ttе шс и 11 пр едположен ия
Дружестnото и·тър111 ва прибJ J юитслни оценки и 11реuе нки за Jtслитс на счетоводното
от ч итане и

З н ач им ите

оновестяване ,

счетовал ни

които

могат ла се ра 3л ича13ат от факти ч еските р езултати.

приблизител ни

О Jtсн ки ,

при

ко и то

има

-з н а чи телен

риск

от

ПОСJJедваща съществена корекция н а балансовите стойности на актиn ите и пасивите, са
ди скутирани по-долу:

(а) Дшtыfи върху дохода
Дружеството е данъчен субект, nопадащ nол юрисдикцията на дшiъч н ата администрация.
Зна чителна преценка е необходимо да бъцс направсна за определянето на данъ Ун ата
прови з ия .

Същеспзу u ат

множество

онерации

и

и ·~числсния ,

за

които

око н чател но

определени я данък с н еуточне н в нормш ш ия х од н а дейността. f(р ужсството приз н ава
п аси ви за очаквани ланъчни задълже ния н а база на н реце н ка на ръководството . Когато
око нчателния данъ ч ен резултат е разн и чен от nървоначално ОТlJ етен и те суми , тези рюники
ще и мат влияние върху краткосрочния данък и п ровизи ите за временни данъчни разлики в
периода на данъ чните реви зи и.

(6)

Справедлива

cmoimocm11a фmюнсотr mtcmpyнemuu

С п раведливите цени на котираните инвести ци и на активни пазари са бени рани н а текущи те
IJ Юарни цени . Лко ю1ма активен п юар за фин ш 1 сов инструмент, Дружест13ОТО уста н овява
снраведливите цени , като и з полз ва о ценъчни модели . Това Rклю чв а изпоюване на последн и
сдел ки , извършени по с11 раведл иви цени, диско нтирани парични п ото Jtи , модели за оценки

на опции,
отразяnат

и !tруги
текущите

модели, и:зползвани от па-зар шпе у13астн ици.
пазарни

услови я

на

датата

на

оценката.

Моделите за онс н ка

ко и то

може

и

да

нс

са

представител ни за пазар н ите условия прсл.и и след тази дата. Към датата на баланса
ръководството

n ре1 ·нсда

неговите

1\ЮдеJ Jи

за

л.а

п одсигури.

че

те

подходящо

отра:~яват

текущите пазарни усJювия , включително отн осител н ата ликвидност н а н азара и кредитния
с nред.

Порад и

промените н а финансовите пазари

u

110следно време с праведл и вата цена Шl

финансовите и н струменти може з начител но ла сс промени през след 13ащия финанс ов
11 ер иод .

(в) Обезцетш на взe.\fOlllfЯ
При извършване на обсз t1ен ки в а юе:-.t анията ръководството на Дружеството оценява
размера и п ериода н а о ч акван и те бъдеши н ар ични потоци свърза н и с

взе;..,Jанията ви

основа на сво я о пит за сход ни п о характер сзема ния , като взема п ол В l lимшше и текущите

обсто ятелства за 13Земан ията, п регJJеждан и за обезценка .
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"ЧАЙКАФАРМА НИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ

30 ЮНИ 2017г.

IП.ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ОТЧ ЕТИТЕ

1.

Имоти, машини и съоръжения
Зсмн и

Машшш 11

сгради

с·ьоръжсния

Стоnански
инвентар

Общо

11

транспортни
с р едства

хил.лв .

На

1 януари 2016

хил.лв.

Х И Л.ЛГI.

г.

Отчетна ( п реоценена) стойност
Натрупана амо ртизация
Балансова стойност
Кыt

хил . лв.

31 дскс~tври 2016

11 539
(34)
11 505

27 546
(12 430)
15 116

504
(250)
254

39 589
(12 714)
26 875

11 505

15 116

254

26 875

1 256
(3)

76
( 1)

496
(433)
(467)

(2 381)

(67)

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

11 568

13 988

261

25 817

11 568

28 799
(148 11)
13 988

583
(322)
261

40 950
(15 133)
25 817

28 799
(148 11 )
13 988

583
(322)
261

40 950
( 15 133)
25 817

г.

Балансова стойност в нач шюто на
периода

Н ово п ридобити
Отп исани по бал ансо ва стойност
Преоце111<а

Разход за аl\юртиза ция
Отписана амортизация

Бала нсова стойност в 1.:рая на
периода

На

31 декемв ри 2016

г.

Отчетна (п реоценена) стойност
Натрупана амортиза цин

(О)

Бала нсова стойност

На

1 януар112017

11 568

г.

Отчетна (преоценена) стойност
Натрупана амортиза цин

(О)

Бала нсова стойност
Към

30

11 568
11 568

юни 2017г.

Балансова стойност в началото 11а

11 568

13 988

261

25 8 17

385

2

387

(2 16)

(914)

(36)

(1 166)

.11 352

13 459

227

25 038

11 568
(2 16)

29 183
(15 724)

585
(358)

41 336
(16 298)

периода

Новопридоб ити

Отn исани 110 бала нсова стой ност
Преоцен1<а

Разход за амо ртизации

Отписана амортизация
Б а л ансова стойност

n

края на

нериода

На

30

юни 201 7 г.

Отчетна (nреоценена) стой1-юст

I lатруnана

амортюация
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"ЧАЙКАФАРМА ВИ СОКОКАЧЕСТВЕНИТR ЛЕКАРСТВА" АД
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛ F.ЖКИ КЪМ
МЕЖДИНЕН ФИНАН СОВ ОТЧЕТ КЪМ

30

Бал ансова стойнuст

11 352

J3

IОНИ 20 1 7 г.

13 459
227
----------------------

25 038

сто йността н с са посочени cyr-.mтe , които предслнш яват разходи за придобиване на

дълготрайни матсриални акти в и. Посочените активи са
х ил. лв. към

Къr-.1

7 1 хил.лв .

към

31.1 2.20161·.

и

1 059

30.06.20 17г.

30 юни ва текущата

година имотите. ма 111ините и съоръженията вклю чват по

балансо ва стойност 3еми за

778 хил .J iв.и сград1 1 за 1О 574 хил . J ш.
годи на показателите са съотuетно 778 хил.лв.и 1О 790 хил . лв .

Към края н а предходната

Имотите, J'vtашинитс и съоръженията са о ценени с годи шна оценка- себестойност,
намалена с натрунаните амортизаuии. Спорел. ръководството на дружеството балансовата
стойност на вси чки н осечени активи не е по-маJJка от възста новимата им стойност, поради

което HЯI\ta необхол.имост от обе:ще нка.

2.

Н ем атериаJt ни актнви
Права върху

Програмни

и•щустршt JJ на

продукти

Други

Об що

ХИЛ.ЛIЗ.

хил.лв.

сuбст ве н ост

На

1 ш1 уа рн 2016

ХИЛ.Лfi.

5 098
2502
1 848

753
(752)
1

5
(5)
о

5 856
(4 007)
1 849

1 848

1

о

1 849

538

9

(648)

(4)

о

(652)

J 738

6

о

1 744

5 636
{3 89S)
1 738

762
(756)
6

5
(5)

6 403
~4 659)
1 744

5 636
(3 S98)
1 738

762
(756)
6

5
(5)

г.

Отчетна (преоцене н а) стой н ост
Натрупана амортизш\ИЯ

Бала н сова сто йно ст
Къ м

X И JI.J I O.

р

31 декември 2016 ,..

Балансова стойност в начаJ юто на
периол.а

Н овоnридоб ити

547

Отп исани по батш сова стой н ост
Преоце нка
Разход за амортизация

Отвисана амортизация
Бала н сова стой но ст в кра 11 н а
п ср110да

На

31 декември 2016

г.

Отчетна (nреоценена) стоi1 ност
Натрупа н а аl\юртизация

Бала нсова стойност

На

l

SIH ya pи

2017

о

г.

От•1етна (nреоценена) стоitн ост
ll aтpynaнa амортизация
Б алансова стойност

6403
(4 659)
1 744

о

Къ м З О юни 2017г.
l) алансова стойност в началото на
1 1Сриода

1 738

6

о

1 744
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" ЧАЙКАФАРМА ВИСОI<ОКА ЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ
МЕЖДИ Н Е Н ФИНАН С ОВ ОТЧ ЕТ КЪМ

30

1l овопридобити

ЮНИ 201 7г.

91

386

4

(337)

(4)

о

(169)

1 788

7

о

1 795

6 023

766

5

Отписа 11 и но балансова стой ност

n рео~tенка
Ра '\ХОЛ. за аt-.ЮрТИЗ<tЦИЯ

Отписана амортиза~tия
Бала н сова стойно ст в к р а н н а
н ериода

Къ м

30

юнн201 7 г.

Отчетва (преоценена) стойност
ll атрупана амортизация
Балансоnа стойност

6 794
(4 235)
(759)
(5)
(4 999)
_______ 1~788__________7_________0________
1 795
__

В стойността не са п осо ч ени сумите , които нрсrtставляват разходи за придобиване на
лълготрайни нематериални активи. Посоч е ните активи са

1 535 хил.лв.

към

2 373

хил.лв. към 31.12.2016г. и

30.06.20 17r.

Н ематериал ните активи са оuепеви с годиш на ОI{с нка- себестойност. н амалена с

натру паните амортизации. С поред ръководелюто на дружеството бала н совата стойност на
активите не е по-м алка от възстановимата им стойност, поради което няма необходимост
от обезценка.

3.

Инвестиции с малщшствено у частие

Дружеството притежава маJщинствено участие в след ните компании:

30.06.201 7 31.12.2016
Х IIЛ.Л В.

Ч а йкафарма Високока~Iестве ните Лекарства Лостъnни за

хнл.лв.

1

1

1

1

Вески АД
( н редиш но наименование Кеър Фармасютикълс)
Об що

4.

Нетекущи nр едоставе ни заеми и нст с •,у нщ търrовсю1 взсма шш

30.06.2017

31.12.2016

Х IIЛ.ЛВ.

ХIIЛ.ЛВ.

Матуритета на дългосрочните вземания с както следва:
о

о

6 080

6 025

6 080

6 025

До ед на rortинa
Между една и три гол.ини
Над тр и години

Об що
Балансовата стойност на л.ългосро чните Gзема ii ия и заем ите е
леноминирана в следните валути :

30.06.201 7 31.1 2.2016
Х II Л.ЛВ.

XII Л.JШ.

Е вро

Български лев
Об що

6 080
6 080

6 025
6 025

Ръководството на Дружеството счита, че спраnедливата цена н а дЪJ JI 'ОСрочн ите взеi\шния и

предоставен ите заеми с nриблизитетю равна н а тяхната балансова стойност .
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"ЧАЙКА ФАРМА ВИСОКОКА ЧЕСТВRНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ

5.

30 IОНИ 2017 •··

Материални запаси, тъ рговсю·I и д руги нзема нин

30.06.2017
XИJI. J Ш.

Търговски вземания от клиенти
Ава н си от доставчици

Данъци за възстаноnяване

49 072
332

959

24
938

92

Други взе!\1Юшя

3

Разходи за бъдещи пе риоди

Общо тъ р говсt'и и други взе мания

XHJI.JIB.

51 321
296

Финансови активи със срок ва падеж
Съдебни и нрисъдени вземания

31. 12.2016

1

58

зо

52 729

50 397

Ilpeз nторото тримесечие няма отп исвани взема ния поради изтичан е на давностния Иl\1
срок.

Вземанията са отчетени като годи шш1 оце нка по nървоначална цена на nридоб иван е.
Ръководството н а Дружеството счита, че справедшшата цена на дъл госрочните вземания и
предоставените заеми е прибли з ително равна на тяхната балансоnа стойност.
Ръководството на дружеството счита, че nредставе ните вземани я са събираеми и няма
необходимост от начисл яване на обезцен ки иа nзема ния от нредходни годи н и, които са в

размер на

6 080

хил . лв., за които има сключено споразумение за получаване през текущата

година.

Балансовата стой н ост н а търговските и други вземания ва Дружеството е деноминирана в
следните валути:

Български лев

Евро и щатски долари
Общо

30.06.2017

31.12.2016

хил .л в.

хил.лв .

52 453

52 729

50 043
354
50 397

30.06.2017

31 .1 2.2016

ХIIЛ.Л В.

хил .лв .

276

Материали

5 208

4 629

Продукция

138
192

Незавършено производство

516
311
188

123

Общо материални запаси

6 223

5 082

Стоки

Материалните запаси са nредставени по стандартна стойност, коригирана с отклонения до
цената на придобиване . Няма условия за обезненка на материалните запаси до по -ниска
нетна реализирусма стойност.

6.

Парични средства и еквиваленти

30.06.2017

31.1 2.201 6

хил.лв.

хил.лв.
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"ЧАЙКАФАРМАВИСОКОКАЧЕСТRЕНИТЕЛЕКАРСТВА"АД
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1\:ЪМ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 1\:ЪМ

30 К>НИ

2017г.

Каса в лева и чуждестранна валута

7
392

Банкоnи сметки в лева и чуждестранна nалута
Блокирани парични средства

6

28

2

Всичко

16
50

401.

Балансовите

стойности

на

паричните

срелетва

и

екnивалепти

на

Дружеството

са

деноминирани в следните валути:

30.06.2017

31.12.2016

хил.лв.

хил.лв.

Български лев

49

399
2
401

Чуждестранна валута
Всичко

1

50

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност) а паричните средслза
в чуждестран на валута- по заключителния курс на БНЬ КЫ\1

30.06.2016 r.

За нуждите на

изготвянето на отчета за пари чния поток в паричните сре}1ства и еквиваленти се включват

всички налични парични средства в каси и банки.

7.

Акционерен капитал
Обиюrоnе1111

Ающпn

хпл.бр.

Акции
хил. лв.

Към

31

де кември

Към

31

декември

Към ЗО юни

2015 r.
2016 r.

49 600
56 600
56 600

2017 г.

49 600
56 600
56 600

Регистрираните обикновени акции са 56 600 ООО броя (през 2 016г. 56 600 ООО броя и 20 15r.
49 600 ООО броя) с номинална стойност 1 /един/ лев за акция (2016r. и 2015г. : 1/един/ лев
за акция). Емитираните акции са напълно п лате ни. Всички акции дават равни права на
акционерите .

8. Преоценъчен и други резерви, неразпределена печалба
Резерв от

з~шонов

Други

преоцсю~а на

резерв

резерви

Общо

име

Салдо на

1 януари 2016 г.

Корекции на грешки
Отсрочени данъ ци
Друг nсеобхватен доход

хил.лв.

ХИЛ.JШ.

2 715
496
(50)
446

3 881

31 де1~ември 2016

Салдо на

1 януари 2017

г.

г.

(4)
(9)
l
(8)

хил.лu .

3161

780
4 661

(12)

6 592
487
(49)
438
780
7 810

3 161

4 661

(12)

7 810

Разп ределение на нечалба
СаJщо на

XИJI. J Ш.

Корекции на грешки

Отсрочени данъци
Друг всеобхватен доход
Разпределение на пеLtалба
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"ЧАЙКА ФАРМА ВИСОКОКА ЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД
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МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ

Салдо на

30 ЮНИ 2017r.

30 юни 2017 г.

(12)

4 661

3 16 1

7 810

Резервите от преоuенка па земи и сгради сс формират в резултат на срашrешrе 1\1ежду
справедливи
шщензиран

стойности
оценител.

и

досе 1 ·ашните

Резервите

от

балансови

преоценка

на

стойности
:земи

и

съгласно

сгради

не

доклад

на

по!{лсжат

на

разпределепие под формата на дивиденти.

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

печаJ iби

оuенки

на

з адъл женията ,

които

по

същеспю

предсташiЯват

актюерски

и загуби съгласпо доюшд на линснзиран актюер. Резерв ите от актюерски

преоценки не подлежат на разпределе ние нод ф ормата на !{ИВИ!{енти.

Неразнределената

печалба

предходните години .

пе чалба

с

7

ООО

През

xиJI . JШ,

допълнител ните резерви с

2

формирана

2016

от

текущите

резултати

от

дейността

през

1 ·.е увеличен капитала за сметка на неразпределената

увеличени

за

резервите

с

778

х ил . л в

и

са

уоеличени

хил. J ш.

9. Заеми

30.06.2017

31.12.2016

XИ.Il.JШ.

хил.лв.

Нетекущи задължения по финансов лизинг
Текущи задължения по фи нансо в лиз иш ·
Краткосрочен заем
Общо

У словията по краткосрочни банкови 3аеми към

30.06.2017

СИБАIJК ЕАД

Договорен размер на кредита :

7 823

Годишна лихва :

Тримесечен ЕlJ RIВОR+ надба вка от

хил. лв.

869
11 349
13 233

година са както следва:

Банка кредитор:

(4

ООО хил . евро)

Падеж :

19.12.2017 година

Обезпечение :

Ипотеки и залози

Цел на кредита :

1 015

806
660
9 777
11243

2

пункта

Рефинансиран е на съществуващ кредит и за
оборот пи средеша

Задължение към

30.06.201 7r:

7 823

хил.лв.

Банка кредитор:

СИБАНК ЕАД

Договорен размер на кредита:

l 956 хил . лв.( 1 ООО хил.евро)

Годи шна лихва :

Тримесечен ЕU RТВОR+ надбавка от

Падеж:

19. 12.2017

Обезпечение:

Ипотеки и залози

Цел на кредита:
Задължение към

10.

2 пункта

година

Оборотни средства

30.06.2017r:

1 954

ХИЛ . J Ш.

Отсрочени данъци

25

"ЧАЙКАФАРМАВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕЛЕКАРСТВА"АД
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ К'ЬМ.
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ ЗО ЮНИ 2017г.

Отсрочените даrгr,ци се отчитат за BCI-JIIKИ временни разлики между щ1r п.ч11ата основа па
активите и пасивите и тяхната балансова стойност за I(CJ rитe на счетоводното отчитане при
данъчна ставка в paзl\Iep на

10% (нредхоt~ната.: 10%) приложима за годината, в която сс

очаква да се проявят с обратна сил а.

Движенията на отсрочените Jt.анъци са както следва:

В наLшлото на годината

(Приход)/ра3ход в отчета за собствения капитал
В края на годината

Към

1 януари 2016

Дебит /(кредит) в собствен капитал пораюr

31.12.2016

хил.лв.

хил.лв.

( 1 21 О)
(23)
(51)
(1 284)

(Приход)/разход в отчета :за всеобхватния доход

Отсрочени да нъчни nасиви

30.06.2017

(1 2 10)
(23)
(51)
(1 284)

Земи и сt ·р~щн

Амортизации

Общо

х ил . лв.

хи л. лв.

хил . лв.

(224)
(51)

(999)

(1 223)
(51)

промяна на временните разлики

Разход/( приход) в отчета за весобхватни я
tюход поради про!\·1ЯНа на временните разлики

Към

31 декември 2016

(26)
(26)
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
(275)
(1 025)
(1 300)

Дебит /(кредит) в собствен капитал поради
промяна на време нните разлики

Разход/(приход) в отчета за всеобхватпия
доход nоради проr·мша на временните разл ики ___ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _--:-:--

Към

30 юни 2017

Отсрочени данъч ни активи
Към

(1 025)

(1 300)

Отпуски и

Вземания 11

Общо

д оходи

задължения

(275)

1 януари 2016

12

1
2

13
3

13

3

16

13

3

16

(Разход )/приход в отчета за всеобхватния
доход

Към

31

деi,ември

2016

(Разход) /приход в отчета за весобхватн ия
доход

Кьм

30

юни

2017

Общата сума на отсрочените данъчни активи и пасиви е пасив в размер на 1 284 хиляди лева

(2016: пасив за 1 284 хиляди лева) .
Отсрочените да нъчни активи и пасиnи се компенсират, понеже се отнасят за една и съща
данъчна администрация.

Дългосрочни задъл жения към персонала
Към

Дългосрочни задължепия към персонала при пенсиониране

31

декемв ри

30.06.2017

31.12.2016

хил.лв.

хил.лв.

67

67

67

67

Дружеството е назначи л о сертифицирани актюери, които издават доклад с техните
изчисления относно дългосроч ните му задължения към персонала за обезтцетения при
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"ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВRПИТЕ ЛЕКАРСТВА" А)~
ОБЯСНИТЕЛНИ БF:ЛЕЖКИ КЪ М
МЕЖДИНЕН ФИН АНСО В ОТЧЕТ КЪМ З О Ю НИ 201 7 г.

н е нсион и ране . За целта те прилагат кrелитния метод на прогнозшпс СJ tИнИiщ. Сегашната
стойност н а залължсt 1 ието п о деф инираните доходи се изчислява чр ез ; tисконтиране н а
бъдещите па р ич н и ПОТО11И , които се о ч е~ква ;щ бълат изплатени 13 рамките на матуритета на
това задължение

и

nри

използването

облигации с подобе н срок, котирани

11 . Тъ р говски

на л ихRсните равнища

н а държав ни дългосрочни

n БъJiгар ия , където функционира и самото дружество .

11 д руп• "Jадължс Нiш

30.06.2017

31.12.2016

XII.I I. JI B.

хил.лв.

4 960
23 8
436

2 566
257
620
55
10
3 508

Задължения към лостав чици
Задължения към п е р со нала
Данъ ц и и сониално ос и 1 ·у ряванс
Текущ корпоративен да н ъ к
Дру ги задължен ия

38

Об що

5 672

Задължен ията

в

лева

са

о ценени

по

стойността

ч уждсетранна валута по за ключитетшя курс на

1:)1IБ

на

към

тяхното

въ,~никва н е,

а

R

тс3и

30.06 .20 17 r.

Тъ рговск и те задължения се отчитат по първ о н а чал на цена на н ри ; tоб иване по нoмин aJ IIIU
стойност на лева и по левовата раu н остой н ост на чуждестранната валута по централния курс

н а Ы-I Б.

Всички търговски и лруrи задължения са де н ом инирани и оценени по номинална стойност
на лева. Ръководството на дружеството сч1па, ч е ня ма необходимост от начисляване 11а
п ров изии във връзка с п ретенции и ли поети ангажименти за лихви , неустойки и друr11
плаща н ия по задъюкенията .

12. П риходи

Продажби на продукu ия
Продажби на сто ки
ll родажба на услуги
Изменение на заnасите от n родукция и незаuърше н о

30.06.2017

30.06.201 6

х и л.л в.

хил . лв.

13 868
2 646
43
444

11 520
5 168
66
501

34

3
17 258

производство

!{руги ДОХОДИ
Об що

17 035

Пролажбите на нроду1щия и стоки са свърза 11 и с ле карствени форми. Те се осъществяват н а
те риторията на страната.

При ходите сс оцсняRат по справещ ншата сто йност на

полу ч е н ото

или

подлежа що 11 а

п олу чаване плащане И J IИ uъзнагражденис, като сс из:vt ерват ло номинална стойност на лева .

13. Р азходи

за дейн остта

30.06.201 7
Балннсова стойност иа нродаден и стоки
Изменение н а за п асите от продук ция и незаnършепо

X II Л.Л R .

30.06.201 6
х нд ..rш.

(764)

(2 443)

о

u

производство

Материали
I3ъншни услуги

(4 671)
( 3 926)

(4 247)
( 1 694)
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"ЧАЙКАФАРМА UИ СОКОКАЧЕСТВЕНИТ Е ЛЕКАРСТВА" ЛД
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МЕЖДИНЕН ФИНАНСО В ОТЧЕТ КЪМ 30 ЮНИ

201 7r.

Разходи за зat t JJ aти

( 1 355)
(273)
( 1 506)
(426)
(12 921)

Разходи з а социално осигуряване
Разходи з а амортиза ция
Дру t ·и
Общо

(1 253)
(246)
( 1 825)
(423)
(12 13 1)

Разходите за дейвостга са свързани с произuодст вото и nродажбите на лекарствени форми.
Ра:~ходитс се оuеняuат по сnраведливата стойност на nлатсното и л и подлежащо на плащан е,
като

се измерват

по

номи налва стойност на лева или

по левоuата равностойност на

чуждестранната ваJJута по Itентралния курс на БНБ :ш ден я на оnсраitията.

14.

Финансови приход и

14.1.

1-1

рюходи

Финансовн приходи

30.06.201 7

30.06.2016

XIIJI.ЛB.

Xll."l ..IШ .

65

138
36

65

174

llриходи от л ихви

Приходи от валутнокурсови разлики
Дру1 · и финансови приходи
Общо
Приходите,

създаде н и

от

nредприятието , както и

и з ползването

от

други

л ина

на

лихвоносни

по други финан сови операции, са 11ризн ати

nредприятието да им а икономически поти. свързани със сделката и

активи

11 а

когато е вероятно

сумата на приходите

може да бъде надеждно онснена.

14.2.

Фашапсови р азходи

Разходи за лихви
Разходи от валутнокурсо ви разлики
Лруги ф и н ансови разхол.и
Обrцо

30.06.2017

30.06.2016

ХIIЛ.ЛВ.

XII.ГI.ЛB.

( 136)
(2 1)
(22)
(J 79)

(21 1)
(39)
(34)
(284)

Разходите, създадени от използ ването от 11редприятието на лихвон осни активи на други
л ица. както и по .nруги финансови оп ераitии, са прпзнати, когато е верштю предп риятието
да н амалява икономическ11 tюлзи , свързани със сделката, и с у,\tата на разходите 1\Юже да

бъде надеж.nно оuенс11а.
14.3.Разход з а да11ыщ

Текущ разход за данък нърху дохода

30.06.20 17

30.06.20 J6

XIIЛ.JIB.

XIIJI.JIB.

(400)

(502)

(400)

(502)

Отсрочен и да нъни
Общо

За

2017

година данъчната ставка остава не11ро.-vtснена на

10% (2016 r.- 10%)

съгласно

и зискванията на Закона за корпорати13ното 1 10дохсщно облагане .

Данъкът върху пеlн\Лбата па Дружеството сс различава от теоретиlшата сума, която би се
н алу ч ила при прилага н е на приложиl\шта данъчна ставка към счетоводния резултат преди
данъц и както следва:
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МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ

30 IОНИ 20 17•·.
30.06.2017

30.06.2016

хнл.лв.

XIIЛ.ЛR.

ооо

(400)

5 017
(502)

(400)

(50~

4

Печалба преди данъци

Данък, изч ислен при ефектиuна дант.ч1ш стаuка

10%

(20 15 r.: J 0%)
Корекция от не приз нат и приходи и разх<щи
Корекция на активи и пасиви за отсрочени данъци

Разход за да нък в отчета за доходите

30.06.2017

31.12.2016

хнл.лв.

XII.I I . JШ.

496

Друг всеобх uатен доход от нреоценка на ДМЛ
Друг всеобхватен доход от отср0 L1ен да н ък от преоценка на

(50)

ДМА

Друг всеобхватен доход от нреоценка за IIСIIСионни фондове с

(9)

деф инирани доходи

Друг всеобхватен доход от отсро ч ен данък от nреоценка на
пенсионни фондо в е с дефинирани доходи

1

Обща сума на друг всеобхnате н доход
За второто тримесечие на

20 17г.

438

не са правен и преоценк11 на земи и сград и. и не са задел ян11

резервни за задължен ия КЪI\1 персонала.

Осноана печалба на Ш\lfШI
Основнната печалба н а eJtHa акция се изчислява като се раздели нетната печалба за
разпредеJiение r-.tежду ос 11 ов ните шщионери па средно-претегления брой издадени 11рез
годината об икновени

акции, от

които се вадят сред 11ия

брой

обратно изкупени

от

Дружеството обикновени акции.
Печалба ua ClКifllЯ с JICI.\IC/.'Iella

cmoimocm

За нелите на и з чи сленисто па печалба 11а аКI{ИЯ с намал е на стойност, срсд 11о претегл сн11ят
брой

на

издадените

об икновен и

aюt iiИ

конвертируеми в обик11овсни акции. Към

година

Дружеството

равенств ото

r1a двата

I 7. Дивиде н тн
Дивидентите,

няма

издадсни

е

коригира11

31

с

всички

киижа ,

декември па текущата и

конвертируеми

ценни

книж а,

потенциа л 11о

на прс,11хо;~ 11ата

което

обяснява

коефицие нта.

на акция

водлежаши

па

JI J JaLLщнc, сс отчитат едва след като бъдат гласувани

11а

годишното об що събрани е на ак цион ерите. Общото събра в ис на акционерите се очаква да се
състои през м есец юни

20 17

1'. Пораttи тоса този финан сов отчет не отразява див и дента ·~а

плащане, който ще намери счетоводн о отражение в отчета -за капитала като разпределение н а

резултата за годи ната , приключваща на

20 17 г.
На Об нюто събранис н а акц ион ерите. nроведе11о през 20 15г. е гласува 11 о развределя нс на
дивидент в а стойност 35 хил.лв. и yвeJJ и•Ie llиc на капитала за 6 1ОО хил . лв .
През 201 бг. е гласувано на Общо събрани е 11 а акционерите разпредешше н ечалбата за 20 1Sг.
за увелич е ни е на капитала със 7 ООО хил.лв и увеличение н а резервите с 780 хил.лв.
fla провежното Общо събрание в а акционерите ш1 08.06 . 2017г. се нзе ретенис за
увеличаване на капитала със 7 700 хил.лв 11 увел ичение на резервите с 885 Х ИJ I.лв.
31

декември
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"ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ

30 ЮНИ 20 17г.

Вписването в Търговския регистър е на 05.07.2017г. , затова увеличенисто нс с отразено в

отчетите към 30.06 . 2017г.

18.

У словни ~.lадължения

Понастоящем се водят съдебни дела с други предприятия за около

959

хил.лв. Дружеството

няма други пое·ги условни задъюксния и ангажименти със същсетвен характер съгласно

сключените договори, IЗо,цените съдебни дел а и други документи .
Данъчно облагане

Данъчните власти са изiЗършили вълна проверка на Дружеството до

2005

г. nключително. Не

са констатирани значиl\Ш парушения или забеJ tежки .

Данъчните служби могат по всяко нреме JЩ проверят отч етите и регистрите в рамките на
петте последователни години , считано от

1

януари на годината, следваща 1·одивата, през

която е следвало да се плати Щ1НЪLJJ:Юто задължение, и да

задължения или глоби.

J·la

наложат доп ълнителни данъчн и

ръконодството на Дружеството нс са известни обстоятелства,

които биха могли да доведат до възникване па съществени задължения в тази област .

19. Възнаграждение

на ключовия управле н сюt п ерсонал и одит

Политика по възвагражданията на кточовия управленски персонал се нубJtикува с Годишния

финансов отчет за 2016г. НачисJiени са разходи за 011.ит през второто триl\·1есечие на

2017 г.

съгласно сключения договор.

20.Управление на финансови я риск
Осъществявайки дейността си, Дружеството е изJюжено на мно гообразни финансови
рискове. Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточе1 1 а върху
непредвидимостта

на

търговските

пазари

и

има

за

цел

да

намали

евентуалните

неблагоприятни ефекти върху финансовия резул тат на Дружеството. Дружеството не използва
деривативни финансови инструменти, за да х еджира он ределени рискови експозиции.

(а) Валутен риск
Дружеството не е и :тожено на съществен риск , свързан с валутните курсове, тъй
като неговите активи, пасиви и сделки са деноминирани в български леiЗа или евро, и левът с
вързан за еврото , според правилата па Валутния съвет. Извършва се редовен контрол върху
елеме нтите на баланса с цeJJ минимизиране излагането на валутно-курсов риск .
(б) Цен ови рис1~

Дружеството

не е изложено

на риск

от нромяна

на цената

на финансови

инструменти, тъй като не притежава такива. Дружеството е изложено на риск от промяна в

цените па продукцията и стоките. За целите на управлението па ценовия риск , произтичащ от

продажби па услуги, Дружеството систематично следи пазарните цени, оптиi\шзира р азходите
и тьрси подходящи основни клиенти.

(в) Лихвен риск

Лихвоносните активи на Дружеството могат да бъдат с фиксирани и плаващи
лихнени проценти .

Заеми с променлив лихвен процент излага Дружеството на лихвен

риск от промени на бъдещите парични потоци , а 3аемите с фиксиран лихвен пронент - на
лихвен риск от промяна на справедливата стойност. Политиката на Дружеството е да
полу lшва заеми и да предоставя заеми, като миi-Iимизира лихвения риск . Към

3 1 де кември

на текущата и на предходната година Дружеспюто не притежава лихвоно сни активи и

зо

"ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧRСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА" АД
ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1\:ЪМ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ

30

ЮНИ 2017г.

насиви, отчитани по справедлива uена, и съответно пе е изложено на риск от промяна на

паричните потоuи и справе; щивата стойпост.

(г) Кредитен fШCI~

13

Дружеството ня ма значителна концентрация на крсюпсн риск. Дружеството

е установило политики, подсигуряващи извършшшето на продажби на основен клиент с

незабавно плащан е и ли плащане в разумен срок от време съгласно споразумения.
Кредитеният риск произл и за основно от пари и парични еквиваленти в банки и лруги

финансови институ1~и и, също както и от предоставени заеми. За банки и други финансови
институции, сс приемат само институции с висок кредитен рейтин1 · . Ръководството не

очаква загуби, в следствие на неизпълнен и е на задълженията на своите контраге 1-пи .
Всички финансови активи са с контрагенти, които нямат 13Ъншен кредитен
рейтинг и HЯJ\Ia-t' не изпълнение за минали периоди .
(д) Л иквиден риск

Предпазлююто у правление на ликвид ния риск
достатъчно

количество

пари чни

средства

и

други

преднола га ноддържане на
л иквилни

средства.

Поради

динамичната природа на основните т ипо13е бюнес, Финансовия отдел на Дружеството има
:за uел да постигне п~вкавост във финансирането , като поддържа достатъчно парични
средства и търговски вземания, които да се изпол:шат :за ликвид и ране на залъл женията в
разумен срок от време.

У нравление на капитшювия риск

Целите

па

Дружеството

при

у праш1е н ие

на

капитала

са

да

защитят

епособностга на Дружеството да продължи като действащо предприяти е с цел да осИI~ури
възвръщаемост за акционерите и поддържане на оптимална капиталова структура.

За да поддържа и л и изменя калитшюuата структ ура , Дружеството може да
коригира сумата на изплате в ите дивиденти , да върне капитал па акцион ерите , да емитира

нови дялове или да продаде активи , :ш да изп л ати дългове. В до пълнен ие на това ,
у п равлявайки ликвидността и капиталовата структура , Дружеството може да увеличи
акционерния капитал, както и да вземе з ае11н1.

-

рrиев/
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