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Отчет ад печалбата или saiyfiara н другия всеобхватен доход
о хиляди лева

кгьм 31 декември 2013 i

Бележка 31 дексиорн 2013 31 дексмири 2012

Приходи
Приходи си продажби 1 134 31? 
Разходи
Разходи ла материали (6) < 11)
Разходи за вьншни услуги 2 i55> ifiO)
Разходи за персонала 3 (85) {66)
Разходи за амортизации (is> < 17>
Валансова стойност на продедени акгиви/без (2 ) С251 > 
продукция/
Дру ги разходи ( 10) (17)
Печалба от опера тивна дейност (42) (105)

Финансови приходи 4 110 88
Финансови разходи 4 <44} {39)
ФИНЯНСОПИ 1фИ\ОДН/(рЯЗХОДИ), HCTHO 66 -49

Исчалба/зш^ба преди данъци 24 i5fi)

Разход за да in.пи върху доходите - >*9

Нетна печалба/загуба за годината 5 24 133

Друг всеобхватен доход за годината, нетно от 
данъци

Обши всеобхватен доход за годината 24 ш

Отчетът за всеобхватния доход следва да сс разглежда заедно с бележките и оповестяванията 
към финоисовтс отчети, р.гзположсн^^стра»и^а.7 до страница 26.

21.03.2014 г.

И ! I i ьд нителei i ди рек тор:
/Петър

Със гавител:
/ AjcavnT

21.03.2014 г Заверил: (\
Атанаска
Симеонова



O i 4 f  t »a ф и н а н с о в о то  с ъ с то я н и е d хиляди лека

кьм 31 декемкрм 2013 г.

АКТИВИ

Бележка 31 д<-крмври 2013 31 .к-кечврн 2012

Нстекущи пктннн
Имоти, машини и съоръжения 
Инвестиционни имоти 
Нематериални активи 
Финансови пктипи 
Търговски и други вземания

С уми на петеючцтч1 ньчньи

i?7
369

3
8374
1300

10423

394
309

0
8Л74

0

9137

Гекушн акшнн
Материални чаласи 
[ърговски и дру: и вземания 
Ф-инансози активи 
Парични средства

Разходи яа бъдещи периоди

Сума нл текуinитс активи

Сума на активите

СОПСТВКН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

9
10 
п

12

19
&5!

1311
ft*

0

2269

12692

19
1734
1313
262

0

3328

12465

Собствен кан и  гал
Основен акционерен капитал 
Натрупаш  печалба (загуба) 
Тек у т а  печалба (загуба) 
Сума на ГГ.Лствсннн намигал

12 9595
131
и

9750

9S95
<2)

133
9726

О петьт за финансовою състояние следва да се >азглежла 1аедно с бележките и 
оповестявания Iа към финансовите сгкли^р&зд кожени от страница 7 до страница 26

—
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O iмсi ia финансовото оьпочкис, продължение 

към 31 декемщш 2013 г.

ft mnn.ni 1ева

Бележка 31 лек*емярн 2013 31 jeu-емирн 2011

ПАСИВИ

Нстскуши пасиви
Дългосрочни заеми 13 977 1027

Сума ня нетекушшс иаснои 9“ 7 1027

Т е к уш н  11НС1ШИ
Данъчни задължения 15 17 5
Задължения към персонала 15 4 14
Задължения към осигурителни предприятия 15 6 3
Отсрочени данъци 14 114# 1146
Други текуши пасиви 1"5 546

Суми мп текущитг паенки l%5 1712

Сума пп пасивите 2042 2739

Сума па пасивите и собстпеиия каиш а .1 12692 12465

Опетът за финансоиото състояние следва ла се разглежда заедно с бележките и 
оповестявания ia към финансовите опети, разположени от страница 7 до страница 26.

21.03.2014 г. Заверил:



O r i c i  зи п р о м е н и те  в  c o o c i в е н и я  к а п и т а л и хиляди лена

към  31 лекември 2013 i.

Встъпителен баланс 
към 29.05-2010 
Промени и 
собствения капитал 
за 2011 г.

С ум а на всеобхватния 
доход за пгриола

Остатък към 
31.12.2011 г.

Промени в 
собствения капитал 
към 31.12.2012 г. 
ОсТЙ I ьк към 
31. 12.2012 г.

Промени в собствения 
капитал към
31 .12.2013 г.
Остатък към
31.12.2013 г.

Б е л  е О сн о в е Д р у г и Н а т р у Ф н н а н П е ч а л б и A k i  юе О бщ о
ЖК11 н р сзср и п а н а СОВИ о т р гк м со б стве н

ЙКЦИОН II п е ч а л б НК 1 HKII п р с о и с и к л е ч и л и к а п и т а л
ерен а / на а на и /{Я 1 >Г>

к а п н т л загуб а р а зпи . 1 ИМОТИ И по

л ож енне
тя

продаж
ба

п л а н о в  
е с 

а е ф и н н  
р а н и  

ло хо ли

0595

9595

9595

79

(81)

(2)

133

131

9595

24

155

9595

79

(81)

9593

133

9726

24

9750

О т ч е т  за промените собствения ками гал следва ла се разглежда заедно е бележките и 
оповестяванията кьм финансовите отчети^ралiиложени от страниш 7 до страница 26.

, / ^ Т  I . C

21.03.201А г.

Изпълнителен дирек юр:
.'Петър T p o f ,^ - _ - T > ,
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Отчет за паричните потоци d  хиля ли леви

към 31 декември 2013 г.

lic.if-лпса 31 JClCCMBpn 2013 31 лшгемнрн 2012

Парични потопи in оперативна дейност 
Парични постъпления ш клиенти 
Парични плащания на доставчици 
Парични плащания па персона.!» м 
сопиално осигуряване 
11латени/иъзстановени данъци 
Други постъпления-'плащания т  
онерагпйна дейност

41
(31)
(% )

(4)

(104)

(35)
W )

< П

215

Нетни парични погоцн от опера шина 
дейност (191) 94

Нетни потоци 01  инвестиционна дейност 
Нетни но юцн от финансова дейност

Изменение па паричните средства през 
периода

Парични средства и еквиваленти п 
началото пп периода

Парични срсдстпп и еквиваленти п 
края на периода

13
5

(176)

262

86

120

(2)

212

50

262

Огчс! ьг за паричните потопи следва да сс разглежда заедно с бележките и оповестяванията
към финансови 1с огчети, разположеният/страница 7 до ci раница 26.
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” Атлас Финанс“  АД  с със ссдалнщс Република България.

“ Атлас Финанс”  АД е вписано в Търговския регистъра на 29.05.2010 г. в съответствие с 
1 ърговския закон на Република България.

Адрес па управление - 1 р. Пловдив, бул. ’‘Христо Ботев" №  27Л .

Адрес ча кореспонденция ф . Пловдив, бул.‘'Христо Бшев“  \а27А.

Оеновна дейност - финансови, счетоводни и юридически копсултаиии и услуги.

Регистрираният капитал към 31.12.2013 j . с 9 595 108 ль., разпределен на 9 595 108 дяла по 
1 лв. единия.
Кашлаль! е изинло внесен.
Дружеството се предстапляпа и управлява от Изпълнителен директор - Негър Нейчев и 
Петър Троплев заедно и иоогделно.
Дружеството майка с Корпорация яа технологии и иновации АД.

Бележки към фнпансооите отчети

Основни счетоводни политики



Бележки към финансовите отчети

Оспопни счетоподпи политики

(а) База та изготвяне на финансошгге отчети

Индивидуалния- финяпсов отчет е изготзеп r съответствие е изискванията ни 
Международнигс Стандарти за Финансово Uihm iаие (М СФО ), приети от Борда по 
Международни Счетоводни Стандарти (ЬМ СС), и разясненията, публикувани от Комитета 
1C разяснения на М СФО  към БМСС и приети от Европейската комисия, в сила см 
01.01.2013]. Към 31 декември 2013 г. МСС включват Международните счстоводни 
стандарти, Международните стандарти за финансови отчети (М СФО ). Тълкуванията на 
Постоянния комитет за разяснения и Тълкуванията на Комитета за разяснения на МСФО. 
Ръководството на дружеството се е съобразило е всички стандарти и разяеьсния, които са 
приложими към неговата дейност и са приети официално за приложение от Европейския 
съюз кьм датата на изготвянето на настоящия финансов отчет. Осг.еп това ръководството 
на дружеството е направило преглед па влезлите в сила от 1 януари 2013 г. промени в 
съществуващите счетоводните стандарти и не счита, че ie налагат значими промени по 
отношение на прилаганата през текущата годи та счетоводна политика.
Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване ла припиита на 
историческаIа йена. модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи н 
пасиви до тяхната справедлива сюйнос! кьм датата на финансовия отчет, доколкото тя 
може да бъде достоверно установена. Всички подобни отклонения от принципа на 
историческата цена са оповестени ма съответните места по-нататък.
Индивидуалният финансовия! o im c i е изготвен на принципа на действащо предприятие, 
който предполага, чс дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеше.

(б) Осппва за изготвяне

Функциснална и отчетна валута на Дружеството е българският лев (BGN'i.
Обменният курс на еврото към българския лев е фиксиран със закон и е 1.95583 лв. за едно 
епро.
Всички данни 2013 и 2012 години са представени п настоящия финансов отчет в хил. 
лева и са съпоставими помежду си.

(в) Сравнителни данни

Счетоводната политика, изложена по-долу. е прилагана иоелсиоиатстно за всички периоди, 
представени в нас тоящия финансов отчет

(г) Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки
Приложението на МСС изисква от ръководството на дружеството да направи някои 
счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на 
годишния финансов отчет и при определяне стойността на някои от активите, наемните, 
приходите и разходите, и условните активи и гасиви. Всички те са извършели на основата 
на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изговянето па 
финансовия отчет. Действителните резултати биха моми да се раз.тичават oi 
представените в настояшня отчет.



Бележки кьм фннансопите отчети

Основни счетоводни политики

(д) Оненка и управление на риска

В хода на обичайната си дейност дружеството може пя Г.ъдс изложело :ia различни 
финансови рискове. Пазарният риск с рискьт, ме е праведни вата стойност или бъдешнте 
парични потоци на финансов инструмент :де варира 1 иоради промените в пазарните цени. 
Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е 
рискът. че едната страна по финансовия инструмент ше причини финансова загуба на 
друтага, и случай че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че 
дружеското би могло да има затруднения при юсретане на задълженият си го 
финансовти пасиви.

ТСплутсн рпек

Дружеството нс е изложено па значим вя |утсн риск. тъй като неговите сдс.еки се 
извършват основно в лена.

- Лихвен риск

Финансовите пасиви, коию излага! дружество; ) на лихвен риете, са получени гс 
инвестиционни и оборотни кредити

- Ненови риск

Дружеството нс е изложено на пряк ценови риск. тъй като пените на извършваните от него 
услуги се образува! ка основата па пазарни принишж и отразяват всички промени в 
конкретната ситуатилия.

Кредитен риск

Финансови акгиин, които потенциално излагат дружеството на креди тен риск, са предимно 
вземания oi продажби и предоставени заеми. Основно дружеството е изложено па 
кредитен риск. в случай че контрагентите не изплатя , свои ге задължения. Политиката па 
рькоиодството та минимизиране; на шзи риск е насочена към оеъшсствяване на продажби 
па усулги на клиенти с подходяща кредитна рей - тапия и получаване на адекватни 
обезпечения.



Бележки към фшшнсовше огчеш

Осношш счетоводни политики

- Ликвиден риск

Ръководството на дружеството поддържа оитнмалко количество свободни парични 
наличности с цел осигуряване па постоянна ликпидност ча покриване на текущите 
задължения. Тоиасс постига посредством система га за финансово планиране, като 
паричните постъпления и плащания сс координират от гледна точка на срочност и размери.

(е) Дълготрайни материални активи

Сопстпени дълго грнй ни активи
Първоначални придобиване и справедлива стойност
Дълготрайните материални активи се отчитат гьрвоначално по йената на придобиване, а 
последващото оценяване е по "цена на придобиване".
Последващ разход
Последващ разход. свързан със замяната на компонент от машина, съоръжение или 
оборудване, включи гилно основен преглед и разход та основен преглед, се капитализира 
само когато увеличава бъдещите икономически изгоди от използването на viaumnaia. 
съоръжението или оборудването. Всички други последвани разходи се признават за разход 
а периода, поел който са възникнали.
Печалбите и одубите от изписването па дълготраен материален актив се определят като се 
съпоставят постъпленията с балансовата стойност и се огмигат приходи от дейпостга. 
Амортизация
Амортизацията па дьяютрайни материални активи се отчита по линейния метод. 
Активите сс амортизират от месеца, следваш месеца, когато акт ивите влизат в 
експлоатация.



Очакваните полезни животи са какго следва
■ Сгради и-смрьжсйия 25 години

През годината но е извършвана промяна в прилаганиic методи за оморпгизццим.

Бележки към финансовите шчет и

Основни счсговоднн политики

(ж) Нематериални акчивн
Софтуер
Гофтусьч сс отчита в отчета за финансовото състояние след каю  се приспаднат всички 
иатруиани т  него амортизации

Амортизация
Амортизацията се отчита в отчега ад всеобхшиния доход но линейния метод за периода на 
очаквания полезен живот зп софтуера и друп-ге нематериални гшиви. Амортизашята сс 
начислява ш месеца» следващ мсссца на въвеждането им в употреба.



Бележки към финансовите опети

Основни счетоводни политики

(з) Дългосрочни ннпсспшин

Асоциирано дружество е такова, в което инвеститоръ. упражнява значително влияние е цел 
участие в процеса на вземане ня решения, cbi рзаяи с финансовата и оперативната полнтнка на 
дружеството, в косхое инвестирано. Значителното влияние на инвеститора се изразява чрез 
притежаване между 20% и 50 %  or дяловете i а асоциираното дружество, което не представлява 
нито дъщерно, нито съвместно предприятие а инвеститора. Инвестициите в асоциирали 
дружества, както и в дружества в които инвеститорът притежава по-малко от % .  се отчшат по 
цена на придобиване, намалена с евен гуйлните разходи ja обезценка. Дъщерно предприятие е 
предприятие, което се контролира от друго предприятие i наричано компания майка). Компанията 
майка има контрол, когато придобие властта ja управлява финансовата и оперативната политика 
на предприятието, в което с инвестирано, така че да извлича ползи в резултат на. дейноспа му..

(и) Инвестиционни имоти

Инвестиционните имоти са собствени или наети по финансов лизинг земи или лрадй. или части 
от тях. държани с цел получаване на приходи от o iдаването им пол наем. Справедливата 
стойност на инвестиционните имоти е тяхпата иазарна стойност към същаiа дата. установена от 
публикувани представителни данни ла последните осъществени сделки. Когато инвестиционните 
имоти се прехвърля! спг групата на земите и сградите, балансовата стойное. на прехвърлениie 
активи се приема за йена на придобиване към датата на представяне на активите като 
инвестиционни имоти.

(й) Стокопп-матерна.жн записи (C M 'i)

Продукцията се оценява текущо по себестойност, която се формира ча баташ на основните 
производствени разходи.



Бележки кт.м финансови i е ui чети 

Основни счстоподни политики 

(к ) Търговски и др\т н вземания

Търговските и др>т н вземания са представени по номинаина стойност, намалена със загубите 
отобезиенки Вземанията се отписвам като несъбираеми. когато ръководството крепени, че пс 
могат ля бъдат направени повече разумни усилия та събираното им

(л) Нари и парични еквиваленти
Парите и паричните еквиваленти включва! кари, налични п брой, по разплащателни сметки r 
банки.

(м) Лихвени заеми

Лихвените -заеми се оценяват т.рвоначално по себестойност, разходите по обслужването им сс 
признават като текущ ралхоД.

Сн)Тьр| овек» и други тадължепим

Търговските и др>1 и задължения з лева са оценени по стойността та възникването им. а тези и 
чуждестранна валута по заключителния курс па БНБ. Гску in са гети 01 imx. които ся 
дължими до 12 мессиа след датата па отчета а финансовото състояние.



Бележки към финансовите отчети

Основни счетоводни политики

(о) Задължения към наети лица

Планове ш дефинирани плоски

Правителството на България отговорността за осигуряването нп пепсин по планове 
дефинирани вноски Разходите по ангажимента па дружеството да превежда вноски гю 
плановете т  дефинирани вноски ее признава! в отмета за всеобхватния доход при гяхното 
възникване.

Платен i одншен отпуск

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

(и ) Задължения по провизии

Провизии се начисляват и представят в счетоводния баланс в случаите, когато възникне право 
или конегруктивно задължение в резултат на минали събития и с вероятно погасяването на 
удължението да се оеьшестви ла сметка ня изходят поток от икономически ползи.



Бележки към финансовите о т ч е т

Основни счетоподни политики

(р) Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите ла дейността са начислявани а момента на тяхното 
възникване, незаписимоот иаричшпе иосгьп.чения и плащания. Признаването на приходите и 
разходите се извършва при опазване на ишскнансто ла причннна и следствена връзка между 
тях. Приходите в чуждестранна валута се отчитат по централния курс на БНБ към Датата на 
начисляването им

При хили от продажба на активи и услуги

Приходите от продажба на стоки и продукция се признава! а смета за всеобхватния доход, 
когато значителните рискове и облаги ни собствеността са прехвърлени на купувача. 
Приходите от извършени услуги се признава- в отчета зд всеобхватния доход пропориИОнйлно 
па етапа па завьршеност към датата на изготвяне на счетоводния баланс. Ьтапът па 
завьршеиос! се определя чрез проверка па извършената рабша. Не се признават приходи, 
когато съществува значителна несигурност и .» отношение на получаване на възнаграждението, 
възстановяване на свързаните разходи или възможно възражение от страна на възложителя.

Финансови приходи/ разходи

11риходите и разходите за лихви се начисляваi текущо, на база на договорения лихвен процент, 
сумата и срока на вземането или задължението, за което се отнасят. Те се признава! в ошета за 
всеобхватния доход в момента на възникването им . Финансовия* приходи и разходи се 
предезавя I на нетна база.

Разходи

Разходите се начисляват при спазване па принципа на текущо начисляване и съпоставймес! е 
реализирания приход.

Финансовите разходи включват разходи за лихви по заеми, изчислени по мел ода на ефективния 
лихвен процент, печалби и загуби от валутни операции и друз и.
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Основни счетоводни полшнкп

Приход от лихви се признава п отчета за доходите па пропорциоиалнз премепа бала. която 
отчита ефективния доход от актива.

Разходи id  поезцснки

Загубите от обезпенки се признават винаги, в случай че балансовата стойиос! на един актив 
или фупа активи, генерираща парични постъпления, част от която с той, превишава 
възстанови мота му стойност. Загубите от обезпенки се признават r отчета ла всеобхватния 
доход ла периода иа възникването им. Загуби >т обезпенки се възстановяват. ако се установи, 
че е имало промяна в преценките. използвани. за да сс определи възстановим ата с iohhoci. 
Възстановяването се извършва само до стспснга. до която балансовата стойност нс надвишава 
преносната стойност, която би била определена, r случай че не са признати загуби от 
обезцепки.

(с) Данък върху дояода

Данъкьт вьрх> дохода при печалба иди загуба за годината включва текущ и отсрочен данък 
Данькьт върху дохода се посочва к отчете за тоходите, освен ако не се отнася до операция или 
събитие, което е отчетено в капитала.

Текущ даньк е сумата, която сс очаква да сс плати/получи от органите по приходите при 
прилагане на данъчни ставки, действащи към датата на отчета за финансовото състояние, като 
сумата се отнася за текущия и предходни периоди.

Отсроченият данък се определя по балансовия метод, показващ временни разлики между 
балансовите стойности на активи и пасиви и техните данъчни основи. Сумата на отсрочените 
даиъии се определя оточшшшши пинии иа ||.1одш гс.ш 1учшммгс ит opiaume но приходите на 
балансовите стойности на данъчните активи н пасиви при прилагане на данъчни ставки, които 
се отнасят за периодите на обратно проявление на данъчните временни разлики.

Актив по отсрочени даньии сс признава за всички нриспадаемп временни разлики до степента, 
до която е вероятно да същест вува обши асма печалба, срещу кояю могат да се използват 
приспадаемите временни разлики. Доколкото не съществува вероятност ла бъде реализирана 
облагаема печалба, срещу кояю да бъда! оползотворени неизползвани ге данъчни загуби или 
кредити, активът по отсрочени данъци не се признава.

(т) Дивиденти

Дивидентите се признават като намаление на нетните активи на дружеството и текущо 
задължение към собствениците му н периода, з който е възникнало правото им да ги получат.
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Основи» счетоводни политики 

(у) Свързани лица
9

За целча на илотвянсчо на настоящия финансов отчет дружества пол общ контрол, 
служителите на ръководни постове «ключов управленски персонал), както и близки членове на 
техните семейства, включително и дружейки, контролирани 01 \п\, се г ре ги pm като свързани 
лица.
Свързаните лица. с които Дружеството има взаимоотношения през годинаглеа следите:

Атлас Юпиоп РООД 
Иновационен фонд Д ! АД 
Оптела АД 
Популярка каса 05 АД 
ОрфеЯ к'луб Уелпес ЛД 
Съединение Мениджмънт АД

Дружеството няма сделки със спърлапн липа, при конто да е налице отклонение oi пазарни 
цени.



Б ( М М Ж К >1 К Ь М  финянсови к '  0  I 4 C I  I I

Стр. Cap.

1.При.мШ1 и 1 иршдокби и дру и приходи 19 Г  .Фкиш кши акгиии, дьржами ja 23
Yspiy занг

2.Раихолн »з суронини. материали н консуматинм 10 12.Olhobcii капитал 2.»

3.РотхОщм ?а пфсонн.1 ?Г' П.Дкносрочнн здеми 24

4.Нетни финансови приход н/< разходи) 20 14.Отсрочени дангчни пасквн 24

5. Печалба* ju i >>5а'< зи периода 21 15. Г:.р: соски и други задължения 24

6.Дълготрайнн хатерналяк актнзи 21 16.Сзър)внн лнцд 25

? .Дългосрочни инвестиции 22 17.||?мзл(5з да рн-гпрсдслсниг.-'wryGa 71
на акция

8.Дь;пч>̂ рични вземания 22

18
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Приходи от пролажби н други при\ллн
•

Прихп.1 п Bif-iH)4Hii приходи а кгтпоратиптти улиентн и продажби иа дребно.

В Хиляди 31 декемирн 2013 31 декември 2012
Приходи от пролажби на стоки 0
Приходи от продажби иа услуш 62 V
Други приходи ?и 235

П4 ,117

2. Разколи зп суровини, материали и консумагиви
И г.ь w)a гина 31 декември 2013 31 декември 2012

Разходи за материали (6) (И>

Общо (*>) (П )

19
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Ри ш и и  ift п е р с о н а л

Н тизяЛъ зе т  J I  Декември 2013 3! л-ктмирн 2Й12
Разходи за заплати '-51
Разходи за социални осигу ровки и 11 ■*) ' 11!
обезщетения ________________ __________________.

(85) (66)

4. Нетни финансови нрнхидиЛ раз ходи)
B ju /шдияш 31 дсксмор» 2013 31 дсксмпри 2012

Приходи ОТ ЛИХВИ 24
Разходи rd лихви 0 9 ) № )
Разлики от операции с финансови акгиви ( :)  5*?
Дрм и финансови ирнходи/(разходи)  (J}_  ______ L

66 *»Q

20



Бележки към финансовите отче! и

5 . I и*.ч:и|бн/(:{н1 yfia) Jft исриопп
Qtvnrnw.nu акмили и пасиви по отсрочени Аа/гъци
Актовите и пасивите по огеричини дань:^ се разпределят по следния ред:

Активи по отсрочени дяиъпи Салдо на Оборот 2013 г Салдо па 31.12.
С-ка 4У71 01.01. 20l3i.

2013 г.

Пасиви по отсрочени лянъпи 
С-ка 4972
От преоценка на финансови 1146 - 1146
активи

ОБЩО: 1146 1146

Данъчната стакка m изчисляване на акшвшеи па. нвитс по отсрочени даньии. кит> прилага 
Дружеството, с в съответствие с дсиегвашото ^кочрлателство и е 10% . За 2015 дружеството 
отчитани на ечалбаот 2- хшип».

6. Дълппцийни mju tpiimnni активи
Двим\’имто но ичмгтиционнири Земи Сгради» Машкнн н  (Гъиръжснн» Тряншрртн 1d -i  it IMA OGuiu
имоти на друмхстеютп през конструкции оборудване н средства
омчетнико л/дича, е км тп сд & У ва :___________________ ______________________________________________________

Салдо към 31 декември 20 l2 i. 43 S - т
1 юкугпги - 1 1
Продажби • - *
Салло към 31 декември 438 1 439
2013г.

Салдо към 31 декември 2012г. 44 -4
Амортизация за периода 13 - 18
Продажби
Салдо към 31 декември 62 - 62
201 Зг.

Балансова с iойноет
Към 31 декември 2015г. 176 - 37 ?

21
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Дългосрочни шшестпшш
U vuwirJw «да 31 /1СКСМора 2013 31 декември 2012
Орфей клуб уелнес АД  5599 5599
Оптсла АД ___________  2775 2775

8374 8374

Дружеството иршсйсава 5 599 хил.бр. броя акиии с номннална сюйност 0.7517 лп. псяка. 
представляващи 36% от капитала па ..Орфей клуб уелнес' АД и 2 "75 броя акции с 
номинални стойност 1.1774 лв. всяка, прелетял тяяапди 10%ш  капитала на „Оптсла" АД.

S. Дългосрочни вземания
it чмяди .тею;
Вземания по търговски заеми

31 демемпрп 2013 31 .itfKcxbpii 2012
__________ 1300 ___________ 0

"1300 0

Дружеството има дългосрочни вземания към 31.12.2013 г. ь размер па 1300 хил.лв.

9. М :1 гернл.1нн ш гаси
(Jх и л я д и 31 декември 2<I1J 31 лекември 2012

Продукция 9 9
Стоки 10______________

19 1<з

22
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1(1. ТърГОВСКН II лруп! ВЗГМИНИИ
li.rxwfri ге<ш 31 декември 2013 31 декгмврн 2012
Вземания по предоставени заеми й0 70
Вземания от свързани предприятия 35 03
Вземания но предоставени аванси 2 -
Вземания от клиенти 54 1377

Други вземания 700 274

851 173-1

Вземанията от свърюни лица и размер на 55 хил. лева са от дружествата:
• Иновационен фонд Д I АД 15. хил. лв.
• О КУ  АД - 20 хлв.

11. Финансови активи , държани зя тьргунаие
ft хиляпй ss&i

Арбанаси АД 
Феникс Юг АД

31 лскечирн 2П13 .4 лекечкри 2012
266 266

1047 J047
1313 1313

12. Оспов«н юнш mi

Собственият капитал е на стойност 9 595 кил. лв., разделен на 9 595 108 дяла по I лв. 
всеки, собствсност на Корпорация за юхнологии и шюпации АД - 66% и Дочо Караиванов
- 34%.
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13. Дългосрочни (Неми

Вхшндимеои 31 декември 2013 31 исксмири 3012
/h..n вирвчня заеми У77 102"

Н nt. Ч. <inC'.(Lf/JU'tUMm<} 7.1 1_______________
97? 1027

Дългосрочните заеми от свързани лица са п размер на 731 хил.лв. от следните дружества: 
Иновационен фонл Д | АД  - 47 хил.лв.: С1СУ Л Д -  684 хил.лв.;

14. O icponeiia ланьчни пасиви

И толлЛи че.ла 31 цекечнрн 2013 J1 лскечврн 2012
Огерочсни данъчни пасиви от нрсоиснка на 1146 I «46 
финансови активи __________________  ____________
Общ о отсрочени д ан ъчни  пасиви 1146 N6

15. Тъ|н опеки и други гальлжении

В хиля№ te«a
31 декември 2013 31 лекгмкри 2012

Задължения към персонала 4 11
Задължения към социалною осигуряване 6 3
Данъчни задължения 17 3
Други задължения ______________7V2 _________ 5А6_

819 566
В jpyi г задължения са включени задължения към свързани лица по лихви по заеми п размер на 
285 хил.лв.. задължения от получени краткосрочни заеми 99 лил.лв.. към други кредигори в 
размер па 280 хил.лв., в т.ч 2 хил.лв. към енързани липа и към доставчици 7 хил.лв.. от които по 
доставки сье свързани лица 1 хил.лв Задипкепчята към несвързани лииа в размер на 121 хил.лв. 
са по лихви по заеми.

'Задължениягв к*>м свързали лица в рагмер па 288 лил.лв. са от следните дружеска:
• Иновационен фонд Д I ЛД - 53 хил.лв.
• О КУ  ЛД 233 хил.лв.
• К1И А Д - 2 хил.лв.

24
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16. Гвързани лиии
Са-наличнаст на слърмгни гпе липа
Вземания от свързани лица към 31 декември 2013 i.

Краткосрочни вземания от свърчапи лица са п размер на 35 хил.лв. и са от:

Клиенти свързани лица:
Иновационен фонд Д1 АД - I I хил.лв.
Орфей Клуб Уелнес АД 20 хил.лв.

Предоставени заеми:
Иновационен фонд Д1 АД - 4 хил.лв.

Задълженията към свързани липа към .11 декември 201.1 г

Дълюсрочшпс задължения кьм свързани лица са в размер на 731 хил.лв. и ся по 
получени заеми от слсднитс дружества:.
Иновационен фоидД! АД 47 хил.лв.
Орфей клуб уелнес АД - 684 хил.лв.

Краткосрочни задължения към спър:тни липа са в размер на 28S хил.лв.: 
Иновационен фонд Д1 АД 53 хил.лв.
Орфей клуб уелнес АД - 233 хил.лв.
Корпорация за технологии и иновации АД 2 хил.лв

През 2013 I оя. дружеството няма сделки със свързани лица, при които да е палице 
отклонение от пазарни цени.
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17. Печалба за ра пределен не/здгуба на една акция
В хилхдинсш 3! декември 2013 31 декември 2012
11счалба гг разпределение, установена по отчета за 24 133 1(81)
пеалбата и загубата и другия всеобхвангн ло.чи д в 
хнл. лв.
Средно претеглен брой на акциите за периода в хил. 9595
бройки ____________________________
Иечплбн *а разпредм гние на едн.ч акиин п лен а  (J.0U 0.01

1.0 ">.2014 гол. 
ip .Пловдив

Изпълнителен .пн ректор;......................
'Петър Трошюв/


