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„ИНТЕРСКАЙ”
Съвет на директорите
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Дата на финансовия отчет
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Период на финансовия отчет – първо тримесечие
Период започващ на 01.01.2018г. и завършващ на 31.03.2018г.
Период на сравнителната информация – предходен период
Период започващ на 01.01.2017г. и завършващ на 31.12.2017г.
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ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Финансовият отчет на Интерскай АД е изготвен в съответствие с всички Международни стандарти
за финансово отчитане (МСФО), които се състоят от: стандарти за финансово отчитане и от
тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по
Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни стандарти и
тълкуванията на бившия Постоянен комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по
Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2017 г., и
които са приети от Комисията на Европейския съюз. Отчетната рамка „МСФО, приети от ЕС“ по
същество е определената национална счетоводна база „Международни счетоводни стандарти“
(МСС), приета със Закона за счетоводството и дефинирана в т. 8 от Допълнителните разпоредби
на този закон.
(а) Нови и изменени стандарти

По долу са изброени стандартите и измененията, които са издадени и ефективно са в сила за
периоди започващи на или след 1 януари 2017 година.


МСС 7 (променен) Отчет за паричните потоци - относно инициатива за оповестявания (в сила за
годишни периоди от 01.01.2017 г.). Тази промяна е важно разяснение на самия стандарт с
насока към информацията предоставяна на ползвателите на финансовите отчети, които да
могат да подобрят разбирането си за ликвидността и финансовите операции на
дружеството. Промяната изисква допълнителни оповестявания да бъдат направени
относно промените в пасивите на дружеството във връзка с: (i) промени от финансова
дейност, (ii) промени от получаването или загубата на контрол над дъщерни дружества, (iii)
ефекти от курсови разлики, (iv) промени в справедливите стойности, и (v) други промени.
Изискванията за оповестяванията на промените в пасивите произлизащи от финансова
дейност е необходимо да се представят отделно от промените при всички останали активи
и пасиви. Дружеството се е съобразило с допълненията на този стандарт, но не е
представило равнение на начални и крайни салда на задълженията, възникващи от
финансови дейности и промените в тях, включително на промени, произтичащи от
парични потоци и непарични промени, тъй като няма такива позиции.



МСС 12 (променен) Данъци върху дохода (в сила за годишни периоди, започващи на или след 01.01.2017
г.) - признаването на отсрочени данъчни активи за нереализирани загуби. Тази промяна уточнява
следното: 1) нереализираните загуби на дългови инструменти оценявани по справедлива
стойност и за данъчни цели - по цена на придобиване, водят до възникването на
намаляеми временни разлики; 2) предположенията за бъдещи данъчни печалби не следва
да включват ефекти от намаления в резултат на намаляеми временни разлики; 3) ако
според данъчното законодателство има ограничения за усвояването на данъчни загуби,
прегледа и оценката на отсрочените данъчни активи трябва да бъде направена в
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комбинация с останалите отсрочени данъчни активи от същия вид. Измененията в
стандарта не оказват съществено влияние върху финансовите отчети на дружеството.
(б) Нови и изменени стандарти, одобрени за прилагане от ЕК и които не са приложени на по-ранна при
изготвянето на този финансов отчет.


МСФО 9 Финансови инструменти, в сила от 1 януари 2018г. и произтичащи от това изменения на
МСС 1, 2, 8, 10, 12, 20, 21, 23, 28, 32, 33, 36, 37 и 39, МСФО 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 13, Разяснения 2, 5,
10, 12, 16 и 19 на КРМСФО и Разяснение 27 на ПКР. Този стандарт заменя МСС 39 и отменя
Разяснение 9 на КРМСФО, като установява принципи, правила и критерии за
класификация и оценка на финансовите активи, вкл. хибридните договори. Той въвежда
изискване класификацията на финансовите активи да бъда правена на база бизнес модела
на предприятието за тяхното управление и на характеристиките на договорените парични
потоци на съответните активи, като се въвеждат две основни групи и респ. типа оценки –
по амортизируема и по справедлива стойност. Моделът на обезценка в МСФО 9 заменя
модела на „възникналата загуба“ в МСС 39 с модел на „очаквана кредитна загуба“, което
означава, че няма да е нужно да има събитие, свързано със загуба преди да се признае
обезценка.
Дружеството не очаква МСФО 9 да има значим ефект върху финансовите отчети.
Класификацията и оценяването на финансовите инструменти на дружеството не се очаква
да се променят съществено в условията на МСФО 9, поради характера на дейността на
дружеството и видовете финансови инструменти, с които то разполага. На база на бизнес
модела на дружеството за управление на финансовите активи и характеристиките на
произтичащите договорни парични потоци, ръководството е приело да класифицира
финансовите активи основно в категорията „Дългови инструменти, оценявани по
амортизирана стойност“.
Дружеството е възприело следния подход за класификация на финансовите активи при
преминаване от категории на МСС 39 към категории на МСФО 9:
Категории по МСС 39

Категории по МСФО 9
Дългови инструменти, оценявани по
амортизирана стойност в т.ч.

Кредити и вземания

Парични средства
Вземания по продажби
Активи по договори с клиенти
Предоставени заеми

Инвестиции, държани до падеж

Дългови инструменти, оценявани по
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амортизирана стойност
Финансови

активи,

отчитани

по Финансови

активи,

оценявани

по

справедлива стойност в печалби и справедлива стойност през печалбата
загуби

или загубата

Финансови активи на разположение за

Капиталови инструменти, оценявани по

продажба

справедлива

стойност

през

друг

всеобхватен доход
За оценка и измерване на очакваните кредитни загуби, ръководството е възприело
следните подходи:
-

Вземания по продажби, вземания по лизинг и активи по договори с клиенти –
опростен подход, базиран на „очакван процент на неизпълнение“, чрез използване на
матрица на провизиите.

-

Предоставени заеми – общ(тристепенен) подход, базиран на метода „вероятност от
неизпълнение“, като на всяка отчетна дата след първоначалното признаване
дружеството оценява към кой етап се отнася финансовият актив, които е предмет на
проверка за обезценка. Етапът определя съответните изисквания за обезценка.
Етап 1

Етап 2

Етап 3

Включва финансово стабилни
финансови активи, които се
очаква да бъдат обслужвани
съгласно техните договорни
условия и за които няма
признаци за увеличен кредитен
риск. Обезценка се формира на
базата на очакваните загуби за
следващите 12 месеца, а не за
целия срок на заема.

Включва финансови активи,
чиито кредитен риск се е
увеличил значително след
първоначалното
им
признаване, но
няма
обективно доказателство за
обезценка. Преминаването
към Етап 2 е предизвикано
от относителната промяна в
кредитния риск, а не от
абсолютния кредитен риск
към датата на отчитане.
Обезценка се формира на
базата на очакваните загуби
за целия срок на заема.

Включва
финансови
активи, чиито кредитен
риск се е увеличил
значително
след
първоначалното
им
признаване
и
има
обективно доказателство
за обезценка. Обезценка
се формира на базата на
очакваните загуби за
целия срок на заема.

Дружеството е възприело да представи ефектите от оценяването на финансовите активи
при първоначалното прилагане на МСФО 9 като корекция в началното салдо на
неразпределената печалба. Всяка разлика между предишната балансова стойност и
балансовата стойност към 01.01.2018 год. ще бъде призната в началното салдо на
неразпределената печалба (или в друг компонент на собствения капитал, както е уместно)
към 01.01.2018 год.
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Дружеството е извършило анализ и преценка на изменението на кредитния риск към
датата на първоначалното признаване на индивидуална база на финансовите активи,
оценявани по амортизируема стойност спрямо кредитния риск към датата на
първоначалното прилагана на МСФО 9 и при първоначалното прилагане е определило да
приложи оборимата презумпция "просрочие на договорни плащания над 30 дни" за
търговските вземания. Дружеството няма кредитни загуби от първоначалното прилагане на
МСФО 9.



МСФО 15 Приходи по договори с клиенти, в сила от 01 януари 2018г. и произтичащи от това
изменения на МСФО 1, 3 и 4, МСС 1, 2, 12, 16, 32, 34, 36, 37, 38, 39 и 40, Разяснение 12 на
КРМСФО и Разяснения 27 и 32 на ПКР . Този стандарт е изцяло нов стандарт. Той въвежда
цялостен комплекс от принципи, правила и подходи за признаването, отчитането и
оповестяването на информация относно вида, сумата, периода и несигурностите във
връзка с приходите и паричните потоци, произхождащи от договори с контрагенти.
Стандартът заменя действащите до този момент стандарти свързани с признаването на
приходи, основно МСС 18 и МСС 11, Разяснения 13,15 и 18 на КРМСФО и Разяснение 31
на ПКР. Водещият принцип на новия стандарт е в създаването на модел от стъпки, чрез
който определянето на параметрите и времето на прихода са съизмерими спрямо
задължението на всяка от страните по сделката помежду им. Ключовите компоненти са: а)
договори с клиенти с търговска същност и оценка на вероятността за събиране на
договорените суми от страна на предприятието съгласно условията на дадения договор; б)
идентифициране на отделните задължения за изпълнение по договора за стоки или услуги
- разграничимост от останалите поети ангажименти по договора, от които клиентът би
черпил изгоди; в) определяне на цена на операцията – сумата, която предприятието очаква,
че има право да получи срещу прехвърлянето на съответната стока или услуга към клиента
– особено внимание се отделя на променливия компонент в цената, финансовия
компонент, както и на компонента, получаван в натура; г) разпределение на цената на
операцията между отделните задължения за изпълнение по договора – обичайно на база
самостоятелната продажна цена на всеки компонент; и д) моментът или периодът на
признаване на прихода – при успешното изпълнение на задължение по договор чрез
трансфериране на контрола върху обещаната стока или услуга, било то в даден момент
или за определен период във времето. Стандартът допуска както пълно ретроспективно
приложение, така и модифицирано ретроспективно приложение, от началото на текущия
отчетен период, с определени оповестявания за предходните периоди;
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Дружеството е извършило първоначална оценка на ефекта на МСФО 15 върху неговите
финансови отчети. Ръководството не очаква, че новият Стандарт, при първоначалното
прилагане, ще има значителен ефект върху тях. Моментът на признаване и оценяването на
приходите на дружеството не се очаква да се променят съществено в условията на МСФО
15, поради характера на дейността на дружеството и видовете приходи, които то генерира.


МСФО 16 Лизинг(в сила за годишни периоди, започващи на или след 01.01.2019 г. – не е приет от ЕК).
Този стандарт е с изцяло променена концепция. Той въвежда нови принципи за
признаване, измерване и представяне на лизинги с цел да осигури по-достоверно и
адекватно представяне на тези сделки както за лизингополучателя, така и за лизингодателя.
Стандартът ще замени действащия до този момент стандарт свързан с лизингите - МСС 17.
Водещият принцип на новия стандарт е въвеждането на еднотипен модел на счетоводно
третиране на лизингите при лизингополучателите - за всички лизингови договори с
продължителност от повече от 12 месеца ще се признава актив „право на ползване”, който
ще се амортизира за периода на договора, и респективно, ще се отчита задължението по
тези договори. Това е и съществената промяна в отчетната практика. При лизингодателя не
би имало съществени промени и те биха продължили да отчитат лизингите по подобието
на стария стандарт – като оперативни и финансови. Ранното приемане е разрешено за
дружества, които прилагат МСФО 15 Приходи по договори с клиенти на или преди датата
на първоначално прилагане на МСФО 16. Дружеството е започнало първоначална оценка
на потенциалния ефект върху неговите финансови отчети. Ръководството не очаква
МСФО 16 да има съществен ефект върху докладваните активи и пасиви.

(в) Други изменения
Следните промени не се очаква да имат съществено влияние върху финансовите отчети на
дружеството:


Класификация и оценяване на транзакции, свързани с плащания на база на акции
(Промени в МСФО 2,в сила за годишни периоди от 01.01.2018 г. – не е приет от ЕК). Тези
пояснения уточняват следното: (а) третирането на условията, свързани с придобиване на
безусловни права при оценката и отчитането на сделки с плащане на базата на акции,
уреждани с парични средства; (б) подход за класификация на споразуменията за плащане
на базата на акции с елементи на нетен сетълмент за целите на удържане на личен данък на
лицата от самото предприятие (под формата на инструменти на собствения капитал) –
въвеждане на изключение от общото правило за постигане на практическо улеснение тези
транзакции да се класифицират, така както щяха да се отчетат без опцията за нетен
сетълмент; и (в) ново правило за отчитане при модификации на условията на транзакции
за плащане на базата на акции, уреждани с парични средства към акции, уреждани чрез
издаване на инструменти на собствения капитал;
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Изменения в МСФО 4 Застрахователни договори(в сила за годишни периоди от
01.01.2018 г. – не е приет от ЕК). Тази промяна е свързана с необходимостта от
синхронизиране на отчитането при компании, които издават застрахователни договори,
които попадат и в обхвата на МСФО 9, като представя два подхода за отчитането на
приходи или разходи при определени финансови активи – подход на наслагване и подход
на отсрочване.



Изменения в МСС 40 Трансфер на инвестиционни имоти (в сила за годишни периоди
от 01.07.2018 г. – не е приет от ЕК). Тази промяна е свързана с предоставяне на
допълнително пояснение относно условията и критериите, които допускат трансфер към и
от категория „инвестиционни имоти”. Още по-специално, когато обектът на трансфер са
сгради в строеж при смяна на употребата им. Такива трансфери са възможни и позволени,
само когато са изпълнени или респ. когато вече не са изпълнени критериите и
дефиницията за инвестиционни имоти – тогава се приема, че са налице доказателства за
смяната на употребата им.



КРМСФО 22 Сделки в чуждестранна валута и авансово плащане (в сила за годишни
периоди от 01.01.2018 г. – не е прието от ЕК). Това разяснение се отнася за отчитането на
транзакции или части от транзакции в чуждестранна валута при получаването на авансови
плащания, преди признаването на самия актив, разход или приход. В тези случаи
предприятията отчитат актив по предплатени суми (предплащания по доставки на активи
или услуги) или задължение по отсрочени приходи (получени аванси от клиенти по
продажби) и те се третират за немонетарни. При получаването на такива авансови
плащания в чужда валута датата на транзакцията се използва за определяне на обменния
курс, а ако има множество плащания – дата на транзакцията се определя за всяко отделно
плащане.



Подобрения в МСФО Цикъл 2014-2016 (м. декември 2016 г.) - подобрения в МСФО 12
(в сила за годишни периоди от 01.01.2017 г. – не е приет от ЕК), МСФО 1 и МСС 28 (в
сила за годишни периоди от 01.01.2018 г. – не са приети от ЕК). Тези подобрения внасят
частични промени и редакции в съответните стандарти, основно с цел да премахнат
съществуваща непоследователност или неясноти в приложението на правилата и
изискванията на отделните стандарти, както и да се внесе по-прецизна терминология на
понятия. Основно промените са насочени към следните обекти или операции: а) обхватът
и изискванията към оповестяването по МСФО 12 са валидни и за дружества,
класифицирани по реда МСФО като държани за продажба, за разпределение или като
преустановени дейности; б) отменяне на някои изключения за прилагане на МСФО 1; и в)
изборът на фондове за рисков капитал или други подобни предприятия относно оценката
на техните участия в асоциирани или съвместни дружества по справедлива стойност в
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печалбата или загубата, който избор може да бъде правен на база индивидуална
инвестиция, при първоначалното й признаване (МСС 28);
Финансовият отчет е изготвен в съответствие със счетоводния модел, основан на възстановимата
историческа стойност, модифицирана за земи и сгради до справедлива стойност.
Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приема като негова
отчетна валута за представяне. Данните в отчета и приложенията към него са представени в хиляди
лева (BGN,000), освен ако не е посочено друго.
Дружеството е възприело да изготвя и представя един Отчет за всеобхватния доход.
Настоящият финансов отчет е индивидуален финансов отчет на дружеството.
Консолидационна политика
Дружеството е част от икономическа група с крайно – предприятие – майка Албена Холдинг АД.
Консолидиран финансов отчет на групата се съставя от:
Наименование и седалище на предприятието
майка
Наименование и седалище на предприятието,
което съставя консолидирания отчет, за най –
голямата група, в която се включва и
предприятието

„Албена” АД - к.к. Албена – публично
предприятие
„Албена Холдинг” АД – к.к. Албена

БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И ПРИЛАГАНИ
СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ
Функционалната валута и отчетната валута на представяне във финансовия отчет на дружеството е
българският лев. От 1 юли 1997 г. левът е фиксиран в съответствие със Закона за БНБ към
германската марка в съотношение BGN 1:DEM 1, а с въвеждането на еврото като официална
валута на Европейския съюз – с еврото в съотношение BGN 1.95583:EUR 1.
При първоначално признаване, сделка в чуждестранна валута се записва във функционалната
валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към момента на сделката
или операцията. Паричните средства, вземанията и задълженията, като монетарни отчетни обекти,
деноминирани в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута, като се прилага
заключителният обменен курс на БНБ към 31 декември.
Немонетарните отчетни обекти в отчета за финансовото състояние, първоначално деноминирани
в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута, като се прилага историческият
обменен курс към датата на операцията и последващо не се преоценяват по заключителен курс.
Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на търговски сделки в чуждестранна валута
или отчитането на търговски сделки в чуждестранна валута по курсове, които са различни от тези,
по които първоначално са били признати, както и от валутни заеми или други финансови
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операции се включват във финансовите приходи и разходи.

Приблизителни счетоводни оценки
Изготвянето на финансов отчет по Международните стандарти за финансово отчитане, изисква
ръководството да направи някои приблизителни счетоводни оценки и предположения, които се
отнасят до докладваните активи и пасиви, оповестените условни активи и пасиви, както и до
признатите разходи и приходи за периода. Тези приблизителни оценки, начисления и
предположения са основани на информацията, която е налична към края на отчетния период,
поради което бъдещите фактически резултати биха могли да бъдат различни от тях.

Ключови приблизителни оценки и предположения с висока несигурност
Полезен живот на дълготрайните активи
Ръководството на дружеството определя очаквания полезен живот и амортизационните норми,
прилагани при начисляване на разходите за амортизации, свързани с притежаваните дълготрайни
активи. Тази приблизителна оценка се базира на проекция на жизнения цикъл на активите. Тя
може да се промени в значителна степен в резултат на промени на пазарната среда и други
фактори.
Обезценка на имоти, машини и съоръжения
Балансовите стойности на имоти, машини и съоръжения подлежат на преглед за обезценка, когато
са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че те биха могли да се отличава
трайно от възстановимата им стойност. Ако са налице такива индикатори, че приблизително
определената възстановима стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност, то последната се
коригира до възстановимата стойност на активите.
Загубата от обезценка на актив се признава веднага в резултата (нетна печалба/загуба) за периода,
освен ако за дадения актив има формиран преоценъчен резерв. Тогава загубата от обезценка се
третира като намаление на този резерв и се признава в друг всеобхватния доход.
Обезценка на вземания
Приблизителната оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми вземания се прави в края на
всеки отчетен период. Всички съмнителни вземания, се третират като несъбираеми и се
обезценяват, доколкото ръководството преценява на база исторически опит, че съществува висока
несигурност за тяхното събиране в бъдеще.
Приблизителни оценки за отсрочени данъци
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Признаването на отсрочени данъчни активи и пасиви включва съставянето на серия от
допускания. Дружеството трябва да оцени времето на възстановяване на временни разлики, дали е
възможно временните разлики да не бъдат възстановени в предвидимо бъдеще, или доколко
данъчните ставки се очаква да се прилагат за периода, когато активът ще се реализира или пасивът
ще се уреди. Това означава, че Дружеството прави предположения за данъчното си планиране и
периодично ги оценява повторно, за да отразят промяната в обстоятелствата, както и в данъчните
разпоредби.
Справедлива стойност на земи и сгради от имоти, машини и съоръжения
Оценката на справедливата стойност на земи и сгради от имоти, машини и съоръжения се
извършва с професионалното съдействие на независими лицензирани оценители. Приложените
оценъчни методи и подходи са оповестени в Приложение 28.
Имоти, машини и съоръжения

Първоначално придобиване
При първоначалното си придобиване имотите, машините и съоръженията се оценяват по цена на
придобиване (себестойност), която включва покупната цена, вкл. Митнически такси и всички
преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи са:
разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за
монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, невъзстановяеми данъци и др.
Дружеството е определило стойностен праг от 500 лв., под който придобитите активи независимо,
че притежават характеристиката на дълготраен актив, се третират като текущ разход в момента на
придобиването им.
При придобиване на имоти, машини и съоръженията при условията на разсрочено плащане,
покупната цена е еквивалентна на сегашната стойност на задължението, дисконтирано на база на
лихвеното равнище по привлечените от дружеството кредитни ресурси с аналогичен матуритет и
предназначение.

Последващо оценяване
Избраният от дружеството подход за последваща оценка на земите и сградите е модела на
преоценената стойност по МСС 16 – преоценена стойност, намалена с начислените амортизации
и натрупаните загуби от обезценка.

Всяка друга позиция от Имоти, машини и съоръжения последващо се оценява в съответствие с
МСС 16 по цена на придобиване намалена с натрупаната амортизация и натрупана загуба от
обезценка.

14

“ИНТЕРСКАЙ” АД
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ МЕЖДИННИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2018

Последващи разходи
Последващите разходи се прибавят към балансовата стойност на актива или се отчитат като
отделен актив, само когато се очаква, че Дружеството ще получи бъдещи икономически изгоди
свързани с употребата на този актив и когато отчетната им стойност може да бъде достоверно
определена. Всички други разходи за текущото обслужване, поддръжка и ремонт се отразяват в
отчета за доходите в периода, в който са извършени.

Отписване
Дълготрайните материални активи се отписват от отчета за финансовото състояние, когато се
извадят трайно от употреба и не се очакват от тях бъдещи стопански изгоди или се продадат.
Печалбите или загубите, възникващи при отписване на имот, машина или съоръжение се
определят като разлика между нетните постъпления от продажбата, ако има такива и балансовата
стойност на актива. Те не се класифицират като приход/разход. Резултатът от отписване се
представя нетно в други доходи.

Амортизация
Имотите, машините и съоръженията се амортизират по линеен метод за периода на очаквания
полезен живот.
Остатъчната стойност и полезният живот на актив се преразглеждат при приключването на всяка
финансова година и ако очакванията се различават от предишните приблизителни оценки,
промените се отчитат като промяна в счетоводните приблизителни оценки в съответствие с МСС
8 Счетоводни политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки.
Амортизацията започва от момента в който имотите, машините и съоръженията са налични в
предприятието, на мястото и в състоянието, необходими за експлоатацията им по начина,
предвиден от ръководството. Амортизацията на активите се преустановявава на по ранната от двете
дати: датата на която са класифицирани като държани за продажба съгласно МСФО 5 и датата на
отписване на активите.
Амортизацията не се преустановява в периоди на престой или изваждане от активна употреба.
Средният полезен живот в години за основните групи дълготрайни материални активи, е както
следва:
Група
Сгради
Машини и съоръжения
Транспортни средства
Стопански инвентар

Години
25-75
3.33-75
4-12
6.66 -20

Нематериални активи
Нематериалните активи са представени в отчета за финансовото състояние по цена на
придобиване (себестойност), намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка. Цената
на придобиване представлява справедливата стойност на съответния актив към датата на
придобиване и тя включва покупната стойност и всички други преки разходи по сделката.
В дружеството се прилага линеен метод на амортизация на нематериалните активи
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Балансовата стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за обезценка, когато са
налице събития, или промени в обстоятелствата, които посочват, че балансовата стойност би
могла да надвишава възстановимата им стойност. Тогава обезценката се включва като разход в
отчета за всеобхватиня доход.
Нематериалните активи се отписват от баланса когато се извадят трайно от употреба и не се
очакват от тях бъдещи стопански изгоди или се продадат. Печалбите или загубите от продажби на
отделни активи от групата „нематериални активи“ се определят чрез сравняването на приходите от
продажбата и балансовата стойност на актива към датата на продажбата. Те се посочват нетно в
други доходи.
Инвестиции в дъщерни предприятия
Инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат чрез себестойностния метод, според който
участията се отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаните загуби от обезценка.
В отчета за всеобхватния 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.
Притежаваните от Дружеството инвестиции в дъщерни дружества подлежат на преглед за
обезценка. При установяване на условия за обезценка, същата се отразява в отчета за всеобхватния
доход (в печалбата или загубата за годината).
При покупка и продажба на инвестиции в дъщерни дружества се прилага датата на сключване на
сделката.
Инвестициите се отписват, когато се прехвърлят правата, които произтичат от тях, на други лица
при настъпването на правните основания за това и при загуба на контрола върху бъдещите ползи
от инвестициите. Печалбата/(загубата) от продажбата им се представя съответно във „Финансови
приходи” или „Финансови разходи” на отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за
годината).
Материални запаси
Материалните запаси са оценени по по-ниската от: цена на придобиване (себестойност) и нетна
реализируема стойност.
Разходите, които се извършват, за да доведат даден материален запас в неговото настоящо
състояние и местонахождение, се включват в цената на придобиване (себестойността) и включват
всички доставни разходи, които включват покупна цена, вносни мита и такси, транспортни
разходи, невъзстановяеми данъци и други разходи, които допринасят за привеждане на
материалите в готов за тяхното използване вид;
При употребата (продажбата) на материалните запаси се използва методът на средно-претеглената
цена (себестойност).
Нетната реализируема стойност представлява приблизително определената продажна цена на
даден актив в нормалния ход на стопанска дейност, намалена с приблизително определените
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разходи по довършването в търговски вид на този актив и приблизително определените разходи
за продажба.
Финансови инструменти
Финансови активи
Дружеството класифицира своите финансови активи в следните категории: кредити и вземания.
Класификацията е в зависимост от същността и предназначението на финансовите активи към
датата на тяхното придобиване. Ръководството определя класификацията на финансовите активи
на дружеството към датата на първоначалното им признаване в отчета за финансовото състояние.
Обичайно дружеството признава в отчета за финансовото състояние финансовите активи на
датата на търгуване – датата, на която то се е обвързало да придобие съответните финансови
активи. Всички финансови активи първоначално се оценяват по тяхната справедлива стойност
плюс преките разходи по транзакцията.
Финансовите активи се отписват когато правата за получаване на парични средства от тези активи
са изтекли, или са прехвърлени и дружеството е прехвърлило съществената част от рисковете и
ползите от собствеността върху актива на друго дружество. Ако дружеството продължава да държи
съществената част от рисковете и ползите, асоциирани със собствеността на даден трансфериран
финансов актив, то продължава да признава актива, но признава също и обезпечено задължение
(заем) за получените средства.
Кредити и вземания
Кредити и вземания са недеривативни финансови активи с фиксирани или установими плащания,
които не се котират на активен пазар. Те се оценяват в отчета за финансовото състояние по
тяхната амортизируема стойност при използването на метода на ефективната лихва, намалена с
направена обезценка. Тези активи се включват в групата на текущите активи, когато матуритетът
им е в рамките на 12 месеца или в един обичаен оперативен цикъл на дружеството, а останалите –
като нетекущи. Тази група финансови активи включва: вземания от клиенти по продажби, други
вземания от контрагенти и трети лица, парични средства и парични еквиваленти. Лихвеният доход
по кредитите и вземанията се признава на база ефективна лихва, освен при краткосрочните
вземания от клиенти с матуритет в рамките на обичайните кредитни условия.
Финансови пасиви и инструменти на собствен капитал
Дружеството класифицира дългови инструменти и инструменти на собствен капитал или като
финансови задължения, или като собствен капитал, в зависимост от същността и условията в
договора със съответния контрагент относно тези инструменти.
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Финансови пасиви
Финансовите пасиви включват заеми (кредити), задължения към доставчици и други.
Първоначално те се признават в отчета за финансовото състояние по справедлива стойност, нетно
от преките разходи по транзакцията, а последващо – по амортизируема стойност по метода на
ефективната лихва.
Търговски и други вземания
Търговските вземания се представят и отчитат по справедлива стойност на база стойността на
оригинално издадената фактура (себестойност), намалени със загуба от обезценка. Приблизителна
оценка за съмнителни, трудносъбираеми и несъбираеми вземания се прави, когато за
събираемостта на цялата сума съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се
обезценяват, когато това обстоятелство се установи. Загубите от обезценка се представят в отчета за
печалбата или згубата и другия всеобхватен доход. Дружеството използва корективна сметка, за да
намали стойността на вземанията, обезценени от кредитни загуби.
Парични средства
Паричните средства и парични еквиваленти се състоят от парични наличности в каса, парични
наличности в банкови сметки и краткосрочните депозити в банки, чийто оригинален матуритет е
до 3 месеца. За целите на изготвянето на Отчета за паричните потоци:


Парични постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са
представени брутно, с включен ДДС.



Лихвите по получени инвестиционни кредити се включват като плащания за
финансова дейност, лихвите свързани с кредити, обслужващи текущата дейност, се
включват в оперативна дейност. Лихвите по предоставени кредити, като постъпления от
инвестиционна дейност;



Краткосрочно блокираните средства се третират като парични средства и парични
еквиваленти.



Изплатените дивиденти се включват като плащания за финансова дейност, а получените
дивиденти, като постъпления от инвестиционна дейност;

Лихвени заеми
Всички заеми се представят по себестойност (номинална стойност), която се приема за
справедлива стойност на полученото по сделката, нетно от преките разходи, свързани с тези заеми.
След първоначалното признаване, лихвоносните заеми последващо се оценяват по амортизируема
стойност, определена чрез прилагане на метода на ефективната лихва. Амортизирумата стойност
се определя като са взети предвид всички видове такси, комисионни и други разходи, включително
дисконт или премия, асоциирани с тези заеми. Печалбите и загубите се признават в отчета за
18
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всеобхватния доход като финансови приходи/разходи през периода на амортизация, или когато
задълженията се отпишат или редуцират.
Лизинг
Финансов лизинг
Финансовият лизинг, при който се трансферира към дружеството съществената част от всички
рискове и стопански изгоди, произтичащи от собствеността върху актива под финансов лизинг, се
капитализира в отчета за финансовото състояние на лизингополучателя като се представя като
имоти, машини и съоръжения под лизинг по цена на незабавна продажба или ако е по ниска – по
настоящата стойност на минималните лизингови плащания.
Придобитите под финансов лизинг активи се амортизират на база полезен живот на съответния
актив.
Лизинговите плащания съдържат в определено съотношение финансовия разход (лихва) и
приспадащата се част от лизинговото задължение (главница), така че да се постигне постоянен
лихвен процент за оставащата неизплатена част от главницата по лизинговото задължение.
Определените на такава база лихвени разходи, свързани с наетия под финансов лизинг актив, се
представят нетно със задължението към лизингодателя и се включват в печалбата или загубата
през периода на лизинговия договор, когато същите станат дължими.
Оперативен лизинг
Лизинг, при който наемодателят продължава да притежава съществената част от всички рискове и
стопански изгоди от собствеността върху дадения актив, се класифицира като оперативен лизинг.
Плащанията/постъпленията по оперативния лизинг се признават като разходи/приходи в
печалбата или загубата на база линеен метод за периода на лизинга.
Търговски и други задължения
Търговски и други задължения първоначално се отчитат по стойност на възникване, а
впоследствие по амортизируема стойност.
Обезценка
Стойността на активите на предприятието се анализира периодично към края на всеки отчетен
период, за да се прецени дали съществува индикация за обезценка. В случай, че съществуват такива
признаци, се прави

приблизителна оценка за възстановимата стойност на актива. Загуба от

обезценка се признава винаги, когато текущата стойност на актива или на група активи,
генериращи приходи, част от които е той, превишава възстановимата му стойност. Загуба от
обезценка се отчита в отчета за всеобхватния доход.

19

“ИНТЕРСКАЙ” АД
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ МЕЖДИННИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2018

Провизии
Провизии се признават в отчета за финансовото състояние, когато предприятието е поело
юридическо или конструктивно задължение в резултат на минало събитие, и има вероятност да се
реализира негативен паричен поток, за да се погаси задължението. Ако задължението има
материален ефект, провизията се определя като очаквания бъдещ паричен поток се дисконтира със
ставка преди данъци, която отразява текущата пазарна оценка на парите във времето и там където е
подходящо, специфичния за задължението риск.
Задължения към персонала по трудовото и социално законодателство
Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в дружеството се основават на
разпоредбите на Кодекса на труда и на действащото осигурително законодателство.
Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия
персонал за фонд “Пенсии”, допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), фонд
“Общо заболяване и майчинство” (ОЗМ), фонд “Безработица”, фонд “Трудова злополука и
професионална болест” (ТЗПБ), здравно осигуряване.
Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО за
съответната година и Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. Вноските се разпределят
между работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е
определено с в чл. 6, ал. 3 от Кодекса социално осигуряване (КСО). Общият размер на вноските за
фонд “Пенсии”, фонд “ОЗМ”, фонд “Безработица”, ДЗПО и за здравно осигуряване през 2017 г.
е в размер на 31,30 %, а през 2016 г. възлиза на 30,30% за работещите при условията на трета
категория труд, каквито са заетите в дружеството. През 2018 г. общият процент е 32,30 %.
В допълнение, изцяло за своя сметка работодателят прави осигурителна вноска за фонд “ТЗПБ” за
2017 г. в размер на 0,4% (за 2018 г. размерът е 0,4%).
Към дружеството няма създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен фонд.
Осигурителните и пенсионни схеми, прилагани от дружеството в качеството му на работодател, се
основават на българското законодателство и са планове с дефинирани вноски. При тези планове
работодателят плаща месечно определени вноски в държавните фонд “Пенсии”, фонд “ОЗМ”,
фонд “Безработица”, фонд “ТЗПБ”, фонд “ГВРС”, както и в универсални и професионални
пенсионни фондове – на база фиксирани по закон проценти и няма правно или конструктивно
задължение да доплаща във фондовете бъдещи вноски в случаите, когато те нямат достатъчно да
изплатят на съответните лица заработените от тях суми за периода на трудовия им стаж.
Аналогично са задълженията по отношение на здравното осигуряване.
Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда (КТ), работодателят има задължение да изплати при
прекратяване на трудовия договор обезщетения за:


неспазено предизвестие – брутно трудово възнаграждение за един месец;



поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване

на обема на работа и спиране на работа за повече от 15 дни – работника или служителя може да
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получи обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение до 6 месеца по преценка на
работодателя (съгл. Чл.222 ал.1 от КТ);


при прекратяване на трудовия договор поради болест – не по-малко от брутното трудово

месечно възнаграждение, увеличено с 50% за срок от два месеца;


при пенсиониране – от 2 до 6 брутни месечни работни заплати според трудовия стаж в

дружеството;


за неизползван платен годишен отпуск – обезщетение за съответните години за времето,

което се признава за трудов стаж.
След изплащането на посочените обезщетения за работодателя не произтичат други задължения
към работниците и служителите.
Краткосрочните доходи за персонала под формата на възнаграждения, бонуси и социални
доплащания и придобивки, (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който
персоналът е положил труд за тях или е изпълнил необходимите условия) се признават като
разход в отчета за всеобхватния доход в периода, в който е положен трудът за тях или са
изпълнени изискванията за тяхното получаване като текущо задължение (след приспадане на
всички платени вече суми и полагащи се удръжки) в размер на недисконтираната им сума.
Дължимите от дружеството вноски по социалното и здравно осигуряване се признават като текущ
разход и задължение в недисконтиран размер, заедно и в периода на начисление на съответните
доходи, с които те са свързани.
В края на всеки отчетен период дружеството прави оценка на сумата на очакваните разходи по
натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от
неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се включват приблизителната преценка в
недисконтиран размер на разходите за самите възнаграждения и разходите за вноски по
задължителното обществено осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми.
Съгласно Кодекса на труда дружеството е задължено да изплаща на персонала при настъпване на
пенсионна възраст обезщетение, което в зависимост от трудовия стаж в предприятието може да
варира между 2 и 6 брутни месечни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото
правоотношение. По своите характеристики тези схеми представляват планове с дефинирани
доходи.
Оценяването на дългосрочните доходи на наети лица се извършва по кредитния метод на
прогнозираните единици, като оценката към края на отчетния период се прави от лицензирани
актюери. Задължението, признато в отчета за финансовото състояние, е сегашната стойност на
задължението за изплащане на обезщетения към края на отчетния период, заедно с корекциите на
задължението, отчетени незабавно в печалби и загуби и актюерските печалби/загуби, възникнали
в резултат на корекции и промени на актюерските предположения, отчетени незабавно в друг
всеобхватен доход. Очакваните задължения за обезщетения при настъпване на пенсионна възраст
по планове за дефинирани доходи се представят като провизии. Дружеството не е начислило
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провизии за задължения при пенсиониране поради малобройния състав и ръководството счита, че
стойността им е несъществена спрямо представените данни във финансовия отчет.
Дружеството признава задължения към персонала по доходи при напускане преди настъпване на
пенсионна възраст, когато е демонстриран обвързващ ангажимент, на база анонсиран план, да се
прекрати трудовият договор със съответните лица без да има възможност да се отмени, или при
формалното издаване на документите за доброволно напускане. Доходи при напускане, платими
повече от 12 месеца, се дисконтират и представят в отчета за финансовото състояние по тяхната
сегашна стойност.
Приходи
Приходите се признават на база принципа на начисляване и до степен, до която стопанските
изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат да се оценят надеждно.
Приходи от продажба на активи се признават, когато всички съществени рискове и изгоди от
собствеността на активите се прехвърлят на купувача. Приходите от наеми се признават на база
линеен метод за периода за които се отнасят.
Приходите от продажба на услуги се признават, като се отчита етапа на завършеност на сделката в
края на отчетния период, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите,
извършени по сделката и разходите по приключването.
Финансови приходи
Финансовите приходи включват начисления за лихви от вложени средства, печалби от операции в
чуждестранна валута, получени дивиденти от участия.
Разходи
Оперативни разходи
Разходите се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и
съпоставимост.
Финансови разходи
Финансовите разходи включват начислени за лихви по заеми, загуби от операции в чуждестранна
валута, други банкови такси и комисионни.
Корпоративен данък
Корпоративен данък върху печалбата за годината включва текущ и отсрочен данък. Съгласно
българското законодателство предприятието дължи данък върху печалбата при ставка 10% за 2017
г. (10% за 2016 г.). За 2018 година данъчната ставка е непроменена.
Текущ данък е сумата на данъка, който трябва да се плати върху облагаемата печалба за периода,
въз основа на ефективната данъчна ставка към края на отчетния период.
Отсрочени данъци се начисляват като се използува балансов метод на задълженията (балансовия
пасивен метод), който позволява да се отчитат временни разлики между текущата стойност на
активите и пасивите за целите на счетоводното отчитане и за данъчни цели.
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Сумата на отсрочените данъци е базирана на очаквания начин за реализация на активите и
пасивите. Активите и пасивите по отсрочени данъци се оценяват по данъчни ставки, които се
очаква да бъдат в сила за периода, когато активът се реализира или пасивът се уреди, съгласно
данъчните закони, действащи към края на отчетния период.
Отсрочен данъчен актив се признава само тогава, когато могат да се получат данъчни ползи, срещу
които актива може да се оползотвори.
Отсрочените данъчни активи се намаляват до размера на тези, за които бъдещата изгода вече не е
вероятно да бъде реализирана.
Отсрочените данъци, свързани с обекти, които са отчетени директно в собствения капитал или
друга позиция в отчета за финансовото състояние, също се отчитат директно към съответния
капиталов компонент или позиция.
Капитал и резерви
ИНТЕРСКАЙ АД е акционерно дружество и е задължено да регистрира в Търговския регистър
определен размер на акционерен капитал, който да служи като обезпечение на кредиторите на
дружеството за изпълнение на техните вземания към него. Акционерите отговарят за задълженията
на дружеството до размера на своето акционерно участие в капитала и могат да претендират
връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност.
Съгласно изискванията на Търговския закон и Устава, дружеството е длъжно да формира фонд
Резервен, като източници на фонда могат да бъдат:


най-малко една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда
достигнат една десета част от капитала;



средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им;



сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставени им
предимства за акциите;



други източници, предвидени в Устава или по решение на Общото събрание.

Средствата от фонда могат да се използват само за покриване на годишната загуба и на загуби от
предходни години. Когато средствата във фонда достигнат определения в Устава минимален
размер, по-големият размер може да бъде използван и за увеличаване капитала.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ СТАТИИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
1. Отчет за финансовото състояние
1.1. Имоти, машини, съоръжения
Земи

Сгради

Съоръжения

Машини
Транспо
и
ртни
обороудва
средства
не

Капитал
изирани
разходи

Други
активи

Общо

Отчетна стойност
Салдо към 31.12.2017

14666

2161

Постъпили

5258

189

140

102

191

147

22 888

1

4

247

(241)

Излезли
Салдо към 31.03.2017

276

(241)

14666

2161

5398

291

191

36

151

22 894

-

44

811

124

48

163

-

1 190

6

101

62

1

Амортизация
Салдо към 31.12.2017
Постъпили
Излезли

1

171

(137)

(137)

-

50

912

186

49

27

-

1224

14666

2111

4486

105

142

9

151

21 670

Салдо към 31.03.2018

Балансова стойност
Балансова стойност
към 31.03.2018

Оповестяване за ограничения върху правото на собственост :
Няма ограничени права върху балансовата стойност на имоти, машини, съоръжения.
Оповестяване на балансовата стойност на обездвижени активи:
Към 31.03.2018 г. в състава на имоти, машини и съоръжения са включени активи, които са
амортизирани напълно, но продължават да се използват в стопанската дейност с отчетна стойност
38 хил.лв. (2017 г.: 38 хил.лв.).
Имоти, машини и съоръжения неизползвани в дейността – земи с отчетна стойност 2 095.хил.лв.
(2017 г.: 2 095 хил.лв.).
Оповестяване на информация за извършени обезценки:
Към края на отчетния период е извършен преглед за обезценка на активите включени в имоти,
машини и съоръжения, който не показва индикации за обезценка.
1.2. Дълготрайни нематериални активи
Програмни
продукти

Общо

Отчетна стойност
Салдо към 31.12.2017

5

5

Салдо към 31.03.2018

5

5

Салдо към 31.12.2017

4

4

Начислена

1

1

Салдо към 31.03.2018

5

5

Амортизация

Балансова стойност
Балансова стойност към 31.03.2018
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1.3. Mатериални запаси
Вид

31.03.2018 г.

Материали в т.ч. /нето/
Основни материали
Стоки /нето/
Стоки

31.12.2017 г.
9
9
23
23
32

Общо

9
9
49
49
58

1.4. Текущи търговски и други вземания
Вид
Вземания от свързани лица в т.ч.
Вземания по продажби
Вземания по дивиденти
Други вземания

31.03.2018 г.

31.12.2017 г.
295
212
75
8

273
190
75
8

Вземания по продажби от клиенти

61

48

Вземания по предоставени аванси

1

1

30
24
2
2
387

6
2
2
2
328

Вземания по съдебни спорове
Данъци за възстановяване в т.ч.
Данък върху добавената стойност
Корпоративен данък
Други текущи вземания в т.ч.
Предплатени разходи
Предоставени депозити / гаранции
Други вземания
Общо

1.5.Парични средства
Вид
Парични средства в брой
в лева
във валута
Парични средства в разплащателни сметки
в лева
във валута
Блокирани парични средства
Общо

31.03.2018 г.

31.12.2017 г.
11
9
2
178
177
1

20
16
4
206
205
1

189

226

1.6. Собствен капитал
1.6.1. Основен капитал
Към 31.03.2018 г. регистрираният и внесен капитал на „ИНТЕРСКАЙ” АД възлиза на 11 370 х.лв.,
разпределен в 11 370 000 бр. обикновени поименни безналични акции с право на глас с
номинална стойност на акция 1 лв. всяка.
Към 31.03.2018 г. мажоритарен собственик на капитала и контролиращо лице е Албена АД.
Законови резерви
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През 2013 година е извършено увеличение на капитала чрез публично предлагане на акции. Във
връзка с увеличението са извършени разходи за емисията, отчетени в премии от емисии в размер
на (22) хил. лв.
Допълнителни резерви
Допълнителните резерви, заделени от печалбите на дружеството към 31.03.2018 г. са в размер на 14
хил. лв., съответно към 31.12.2017г. – 14 хил. лв.
Резерв от преоценки
Преоценъчният резерв към 31.03.2018 г. е в размер на 12 649 хил.лв. и се формира в резултат на
последваща оценка на земите и сградите на дружеството по метода на „преоценената стойност“.
Сумата е без данък върху дохода и не подлежи на разпределение между акционерите.
1.6.5. Финансов резултат
Финансов резултат

Стойност

Печалба към 31.12.2017 г.
Загуба към 31.12.2017 г.
Увеличения от:
Печалба към 31.03.2018 г..
Загуба към 31.03.2018 г.

(3197)
(41)

1.8. Текущи търговски и други задължения
Вид
Задължения към свързани лица в т.ч.:
Задължения по доставки
Получени аванси

31.03.2018 г.

Задължения по доставки
Получени аванси
Други текущи задължения в т.ч.:
Задължения по гаранции и депозити
Други задължения
Общо

31.12.2017 г.

-

-

8
21
6
6
35

6
39
5
5
50

1.9. Данъчни задължения
Вид
Данък върху добавената стойност
Данък върху доходите на физическите лица
Данък върху разходите
Акциз
Местни данъци и такси
Местни данъци и такси - лихви
Общо

31.03.2018 г.

31.12.2017 г.
5
1
8
21
35

5
1
5
11

1.10. Задължения към персонал
Вид
Задължение към персонала
Задължение към социално осигуряване
Задължение към ключов ръководен персонал - възнаграждения
Задължение към ключов ръководен персонал - осигуровки
Общо

31.03.2018 г.

31.12.2017 г.
9
3
9
21

9
4
9
22
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ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ
1. Свързани лица
Дружеството оповестява следните свързани лица:
Свързани лица

Вид на свързаност

Албена Холдинг АД
Албена АД
Приморско клуб ЕАД
Бялата лагуна АД
Визит България ЕООД, Румъния
Дрогерии Медика Албена ЕООД
Екоагро АД
Екострой АД
Албена тур ЕАД
МЦ Медика Албена ЕАД
Перпетуум мобиле БГ АД
Тихия кът АД
Фламинго турс ООД, Германия
Хотел де Маск АД, Анзер, Швейцария
ДП Екострой, Измаил, Украйна
Специализирана болница за
рехабилитация Медика Албена ЕООД
Албена Автотранс АД
Здравно учреждение Медика Албена
АД
Медицински център Медикс България
ООД
Алфа консулт 2000 ЕООД
Ахтопол ризорт ЕАД
България – 29 АД
Добруджански текстил АД
Идис АД
Ико-бизнес АД
Соколец Боровец АД
Фохар АД
Хемустурист АД
Бряст Д АД

Крайно предприятие майка
Предприятие майка
Дъщерно предприятие на предприятието - майка
Дъщерно предприятие на предприятието - майка
Дъщерно предприятие на предприятието - майка
Дъщерно предприятие на предприятието – майка до23.10.2017 г.
Дъщерно предприятие на предприятието - майка
Дъщерно предприятие на предприятието - майка
Дъщерно предприятие на предприятието - майка
Дъщерно предприятие на предприятието - майка
Дъщерно предприятие на предприятието - майка
Дъщерно предприятие на предприятието - майка
Дъщерно предприятие на предприятието - майка
Дъщерно предприятие на предприятието - майка
Дъщерно предприятие на предприятието – майка до 19.03.2018 г.
Дъщерно предприятие на предприятието - майка
Дъщерно предприятие на предприятието - майка
Асоциирано предприятие на предприятието - майка
Асоциирано предприятие на предприятието - майка
Дъщерно предприятие на асоциирано предприятие
Дъщерно предприятие на асоциирано предприятие
Дъщерно предприятие на асоциирано предприятие
Дъщерно предприятие на асоциирано предприятие до19.10.2017 г.
Дъщерно предприятие на асоциирано предприятие
Дъщерно предприятие на асоциирано предприятие до 19.10.2017 г.
Дъщерно предприятие на асоциирано предприятие
Дъщерно предприятие на асоциирано предприятие – 16.01.2017 г.
Дъщерно предприятие на асоциирано предприятие
Асоциирано предприятие на предприятието - майка

Собственик на капитала на дружеството упражняващ контрол /предприятие майка/
„АЛБЕНА” АД
Контролиращо лице на дружеството майка
„АЛБЕНА ХОЛДИНГ” АД
Ключов ръководен персонал на предприятието:
Христо Петров Христов
Здравко Трайков Ангелов
Румен Георгиев Петков
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Ключов ръководен персонал на предприятието майка или контролиращото лице:
Недялка Петрова Великова - Демирева
Красимир Веселинов Станев
Иван Колев Калинков
Маргита Петрова Тодорова
Доходи на ключов ръководен персонал
През първото тримесечие на 2018 година начислените разходи за възнаграждения и осигуровки на
управителните органи по договори за управление и контрол възлизат на 5 хил лв.
2. Управление на капитала
С управлението на капитала дружеството цели да създаде и поддържа възможности то да
продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната
възвращаемост на инвестираните средства на акционерите, стопански ползи на другите
заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова
структура, за да се редуцират разходите за капитала. Дружеството текущо наблюдава осигуреността
и структурата на капитала на база съотношението на задлъжнялост. Това съотношение се
изчислява между нетния дългов капитал към общата сума на капитала. Нетният дългов капитал се
определя като разлика между всички привлечени заемни средства (краткосрочни и дългосрочни)
така, както са посочени в баланса и паричните средства и парични еквиваленти. Общата сума на
капитала е равна на собствения капитал и нетния дългов капитал.
3. Финансови рискове
В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни
финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от
промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на
лихвено-обвързани парични потоци.
Кредитен риск
Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на
финансовите активи, признати към датата на баланса.
Пазарен риск
 Лихвен риск
В структурата на активите на дружеството няма лихвоносни активи които да са с плаващ лихвен
процент. Привлечените средства на дружеството под формата на краткосрочни задължения са с
фиксиран лихвен процент. Това обстоятелство не поставя паричните потоци на дружеството в
зависимост от лихвен риск
 Валутен риск
Дружеството извършва основната си дейност с български доставчици и клиенти,
взаимоотношенията с които осъществява в националната валута. Основна част от вземанията и
задълженията са в лева и много малка част в евро. Поради това Дружеството не е изложено на
валутен риск.
4. Корекция на грешки
През отчетния период няма направени корекции на грешки.
5. Ключови приблизителни оценки и преценки на ръководството с висока несигурност
В настоящи финансов отчет при определяне на стойността на някои от активите, пасивите,
приходите и разходите ръководството е направило някои счетоводни предположения и
приблизителни счетоводни преценки. Всички те са направени на основата на най-добрата
28

“ИНТЕРСКАЙ” АД
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ МЕЖДИННИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2018

преценка и информация, с която е разполагало ръководството към края на отчетния период.
Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов
отчет.
5.1. Обезценка на на материални запаси
Към края на отчетния период ръководството прави преглед на наличните материални запаси –
материали, продукция, стоки, за да установи дали има такива, на които нетната реализуема
стойност е по-ниска от балансовата им стойност. При този преглед към 30.09.2017 г. не са
установени индикации за обезценка на материални запаси.
5.2. Обезценка на вземания
Към края на всеки отчетен период ръководството извършва преглед на приблизителна оценка за
загуби от съмнителни и несъбираеми вземания.
Обезценка на търговски вземания се формира когато са налице обективни доказателства, че
дружеството няма да може да събере цялата сума по тях съгласно оригиналните условия на
вземанията. За такива доказателства ръководството приема: установяването на значителни
финансови затруднения на длъжника по вземането, вероятност длъжникът да влезе в процедура на
несъстоятелност или друга финансова реорганизация.
За дружеството е определен обичаен период от 90 дни, за който не начислява лихви на
контрагентите. За част от клиентите, с които дружеството поддържа дългосрочно търговско
сътрудничество се допуска по-дълъг период. След изтичане на обичайният или конкретно
договорен период, ръководството прави преглед на цялата експозиция на клиента и преценява
наличието на условия за обезценка. Тези обстоятелства се вземат под внимание от
ръководството, когато се определя и класифицира дадено вземане за обезценка. Стойността на
обезценката е разликата между балансовата стойност на даденото вземане и сегашната
стойност на прогнозираните бъдещи парични потоци, дисконтирани по оригинален ефективен
лихвен процент. Всички съмнителни вземания, които не са събрани в продължение на повече от
една година се третират като несъбираеми и се обезценяват, доколкото се преценява, че
съществува висока несигурност за тяхното събиране в бъдеще.
5.3. Обезценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване
Съгласно изискванията на МСС36 към края на отчетния период се прави преценка дали
съществуват индикации, че стойността на даден актив от Имотите, машините и съоръженията е
обезценена. В случай на такива индикации се изчислява възстановимата стойност на актива и се
определя загубата от обезценка. Към 31.03.2018 г. не са отчетени обезценка на имоти, машини,
съоръжения и оборудване.
6. Събития след края на отчетния период
След края на отчетния период няма коригиращи и некоригиращи събития.
7. Действащо предприятие
Ръководството на дружеството счита, че предприятието е действащо и ще остане действащо, няма
планове и намерения за преустановяване на дейността.
8. Оповестяване съгласно законови изисквания
През 2018 година дружеството е начислило 1 хил. лева за услуги, предоставени от регистрирани
одитори във връзка с независим финансов одит.
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