
Златни пясъци - АД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМКОНСОШДИРАНИЯ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВОТЧЕТ

към 31 декември 2021 г.

1. Корпоративна информация

Настоящият финансов отчет представя цялостното финансово състояние и движение на

паричните потоци на „Златни пясъци” - АД (мажоритарен собственик) и неговите дъщерни

дружества, заедно наричани по-нататьк Групата. Седалището на групата е в курортен
комплекс „Златни пясъци“, град Варна.

Златни пясъци - АД има статут на публично дружество и неговите акции се търгуват на

неофициалния пазар на Българската фондова борса. Предметът на дейност на групата е

свързан преди всичко с предоставяне на хотелиерски услуги, строителство, продажба на

недвижими имоти, поддръжка на инфраструктура, разпределение и снабдяване с електрическа

енергия и питейна вода в курортен комплекс „Златни пясъци“. Групата притежава лиценз Л-

228-11/26.04.2007 г. за осъществяване на дейностга обществено снабдяване с електрическа

енергия и лиценз Ме Л-142-11 от 13 август 2004 г. за осъществяване на дейностга с

разпределение на електрическа енергия на територията курортен комплекс „Златни пясъци”.

Срокът на лицензиите е 35 години. През 2011 г. групата е лицензирана от ДКЕВР за дейността

търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група“
с лиценз Ме

Л-344-15/29.11.2010 г. за срок до 29.11.2030 г.

2. Описание на приложимата счетоводнаполитика

2.1. База за изготвяне и съответствие

Консолидираният финансов отчет на Групата е изготвен в съответствие с изискванията на

Международните счетоводни стандарти, издание на Съвета по международните счетоводни

стандарти, които са приети за приложение от Комисията на Европейския съюз
и са в сила от 1

януари 2021г.

Настоящият междинен финансов отчет представлява съкратен комплект в съответствие с

Международен стандарт за финансово отчитане М 34.

При изготвянето му се следват счетов0дна политика и методи за оценка и изчисление,

непроменени в сравнение с оповестените в последния годишен финансов отчет .При

изготвянето на междинния отчет са взети предвид всички значими промени относно

класификацията и оценката на активи и пасиви през периода и са признати разходи за

обезценка.

2.2. Влияние на сезоннияхарактер на дейността

Основните направления в дейността на Групата - туристическа дейност , управление

и подръжка на инфраструктурата , снабдяване на електрическа енергия и питейна вода са с

подчертано сезонен характер. Сезонно реализираните приходи и сезонно възникващите

разходи не се отразяват разсрочено ,а се признават за периода на възникването им при

спазване на принципа на текущото начисляване.

Приходите от дейността и съответсващите им разходи се признават предимно през

периода май-октомври.
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2.3. Консолидация

Консолидираният финансов отчет включва финансовите отчети на мажоритарния
собственик и на дъщерните дружества за съответния отчетен период, представени като едно

цяло. Дъщерни дружества са тези, които се контролират от дружеството -майка . Контролът се

проявява, когато дружеството-майка упражнява права върху променлива възвращаемост от

своето участие в дъщерното дружество и има способност да оказва влияние върху тази

възвращаемост посредством властта си. Консолидираният финансов отчет е изготвен при
прилагане на една и съща счетоводна политика по отношение на еднакви сделки и стопански

факти от всички дружества в групата. Всички взаимни участия в капитала, както и

съществените вътрешни сделки, салда и нереализирани печалби в групата са елиминирани и

финансовият отчет е изготвен като е приложен методът на пълната консолидация. Резултатите

от дейността на дъщерните дружества се включват в консолидирания финансов отчет от деня

на придобиване на контрол върху тях и престават да се консолидират от датата, на която този

контрол бъде загубен. При придобиване на дъщерно дружество в резултат на вътрешно

групово преструктуриране, нетните активи и финансовият му резултат се включват от

началото на най-ранния отчетен период, представен във финансовия отчет.

2.4.Дъщернидружества

В настоящият отчет са включени следните контролирани дружества:

Наименованиена дружеството 2021 2020
процент на процентна

участие участие

Електроразпределение Златни пясъци - АД 99.00 99.00

Паркстрой Златни пясъци - ООД 99.00 99.00

Голден Трейдинг - ООД 98.52 98.52

В и К Златни пясъци - ООД 95.00 95.00

ЕСП Златни пясъци - ООД 76.47 76.47

2.5.Малцинственоучастие

Малцинственото участие е онази част от нетните активи и нетния финансов резултат за

периода на съответното дъщерно дружество, които не са пряко или косвено притежание на

групата.

2.6. Асоциирани дружества

Асоциирани са тези дружества, в които групата упражнява значително влияние, но не и

контрол върху финансовата и оперативна дейност. Асоциираните дружества се отчитат и се

представят в консолидирания финансов отчет, като се прилага капиталовият метод .

В настоящият междинен отчет е включено следното асоциирано дружество:

Наименованиена дружеството 2021 2020
процент на процент на

участие участие

Акваполис - ООД 32.99 32.99
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3. Дълготрайни материални и нематериални активи

Земи, сгради Машини и Други Разходи за Нематери- Общо

иинфра- съоръяюния ДЪФА придобиване ални

структура на ДМА активи
хил. лв. хил. лв. Хил. лв. хил. ЛВ. хил. лв. хил. лв.

Отчетна стойност:
Салдо към 1 януари 81,750 34,711 8,670 952 935 127,018
2021 г.
Прицобити през перИОДа 6 239 3 441 17 706

Прехвърлени в група - 49 - (49) - -

отписани през периода (16,346) (4,053) (2,163) (1,168) (1) (23,731)

Салдо към 31 декември 65,410 30,946 6,510 176 951 103,993
2021 г.

Натрупана амортизация:
Салдо кьм 1 януари
2021 г. 37,566 28,477 7,523 - 909 74,475

Амортизация за периода 2,310 1,120 384 - 9 3,823

Амортизация на излезлите (10,461) (3,749) (1,900) - (1) (16,1 11)
Салдо към 31 декември
2021 г. 29,415 25,848 6,007 - 917 629187

Преносна стойносткъм
31 декември 2021 г. 35,995 5,098 503 176 34 41,806

Преносна стойносткъм
31 декември 2020 г. 44,184 6,234 1,147 952 26 52,543

Дълготрайните материални активи в процес на изграждане, представляват капитализирани

разходи за създаване на дълготрайни материални активи, които групата използва за собствени

нужди.
Към 31 декември 2021 г. дълготрайни материални активи с преносна стойност в размер на

1,155 хил. лв. са ипотекирани за обезпечение на получен от дружеството-майка банков заем.
В съответствие с МСФО 16 „Лизинг“ групата е признала в стойността на сградите актив с

право на ползване с амортизируема стойност в размер на 204 хил. лв. с З-годишен срок на

амортизиране съгласно договор за оперативен лизинг (наем на офис) с опция за продължаване.
Към 31 декември 2021г. този актив не отговаря на критериите за такъв в съответствие със

счетоводния стандарт и същият е отписан.Начислените амортизации за текущия период са в

размер на 57 хил. лв.
В края на текущото тримесечие дружеството -майка е апортирало дълготрайни активи в

новообразувано дружество, представляващи сгради с преносна стойност 4,893 хил. лв, земи на

стойност 875 хил. лв. и разходи за придобиване на ДМА във връзка с апортираните имоти в

размер на 1,122 хил. лв.

4. Дългосрочниинвестиции 2021 2020
хил. лв. хил. лв.

Инвестицииотчитани по капиталовия метод
Акваполис - ООД 467 467

Дългосрочни инвестиции налични за продажба 239 239

Всичко 706 706

Към 31 декември 2021 г. групата притежава участие в капитала на Акваполис - ООД в

размер на 32.99 %, като тази инвестиция се отчита по капиталовия метод.
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Другите инвестиции, в размер 239 хил. лв., представляват малцинствени участия в Други

търговски дружества, отчитани по цена на придобиване. Към 31 декември 2021 г. няма

котирани пазарни цени за тези капиталови инструменти.
През текущото тримесечие групата се е освободила от направена инвестиция в

новообразувано дружество.

5. Дългосрочнивземания

Дългосрочните вземания към 31 декември 2021 г. в размер на 5,855 хил. лв. (31 декември

2020 г. - 5,844 хил. лв.) представляват предоставени кредити на свързани лица със срок на

погасяване през 2023г. и 2025 г.

6.Материални запаси 2021 2020
хил. ЛВ. хил. лв.

Недвижими имоти в жилищни сгради за продажба 10,4443 10,462

Материали
145 195

Стоки 90 92

Общо 10,678 10,749

Към 31 декември 2021г. имоти ,предназначени за продажба , с обща преносна стойност в

размер на 1,712 хил. лв. са ипотекирани за обезпечение на получен от дружеството-майка

краткосрочен банков заем

7. Вземания и предоставениаванси 2021 2020
хил. лв. хил. лв.

Вземания от клиенти, нетно 9,306 8,235

Вземания по предоставени заеми 5,044 4,863

Вземания по предоставени аванси и предплащания 1,073 1,244

Вземания по предоставени гаранции
884 574

Вземания по данъци
83 42

Съдебни и присъдени вземания
33 39

Вземания ,свързани с правителствени дарения
- 766

Други вземания
492 206

Общо 16,915 15,969

8. Парични средства 2021 2020
хил. лв. хил. лв.

Парични средства в лева
16,881 2,347

Парични средства в чуждестранна валута
113 989

Блокирани парични средства
201 1

Общо
17,195 3,337

Блокирани парични средства в размер на 201 хил. лв. представляват паричен залог за

предоставена банкова гаранция във връзка с участието на едно от дъщерните дружества в

Българската независима енергийна борса.
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9. Други дългосрочни задължения

Групата има получени аванси от клиенти по дългосрочни договори за наеми на търговски
обекти ,които се признават като приход в периода 2021 г.-2022 г. .Към 31 декември 2021 г. те

са представени като текущи задължения (31 декември 2020 г. - дългосрочни задължения в

размер на 31 хил. лв.).

10. Текущи пасиви
2021 2020

хил. лв. хил. лв.

Задължения към доставчици 1,025 744

Задължения към персонала 1,043 994
Задължения за данъци 552 540

Задължения по получени аванси от клиенти 213 294
Задължения към социалното осигуряване 151 192

Задължения по текуща част по финансов лизинг 140 227
Задължения за гаранции 113 199

Задължения по търговски заеми 25 -

Задължения по получени краткосрочни банкови заеми - 2,500
Задължения по текуща част по оперативен лизинг - 70

Други задължения 41 38

Общо 3,303 5,798

11.Приходи от продажби, отчитани по оперативни сектори

31.12.2021 31.12.2020
хил. ЛВ. ХИЛ- ЛВ.

Продажба на ел. енергия 13,180 4,582
Хотелиерство и ресторантьорство 4,183 2,113
Доставка вода 2,260 1,614

Инфраструктура и наеми 2,215 2,321

Приходи от строителни услуги 71 -

Общо 21,909 10,630

12.Други приходи

31.12.2021 31.12.2020
хил. лв. хил. лв.

Печалба от продажба на дълготрайни материални 8,404 1,759

активи, в т.ч.
Приходиот продажби 8,935 1, 797

Преносна стойност на продаденитеактиви (531) (38)

Приходи от безвъзмездни държавни помощи 1,942 1,685

Приходи от неустойки 33 24

Други приходи 31 30

Общо 10,410 3,498
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13. Сделки със свързани лица

Групата е осъществявала сделки с МШОРИТЗРНИЯ собственик на капитала ,с

дружество,упражняващо значително влияние,както и с други свързани лица.

13.1. Сделки с мажоритарния собственик на капитала и с дружество,
значителновлияние

Извършените сделки по продажби към 31 декември 2021 г.

както следва:

Наименование

Златни - АД
С - Травел - ЕАД
Златни - АД
С-Травел- ЕАД
Общо

Вид на сделката

Кредити и лихви
Кредити и лихви
Продажби
Продажби

Оборот Вземане Оборот Вземане
31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020 2020
хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

5 2,264 5 2,259
24 1,795 9 1,771
8 44 6 42
17 1,845 12 1,828

5,948 5,900

упражняващо

И неуредените вземания са,

Дългосрочните вземания от мажоритарните акционери към 31 декември 2021 г. са в

размер на 1,809 хил. лв. (към 31 декември 2020 - 1,809 хил. лв.), а краткосрочните вземания

са 4,139 хил. лв. (към 31 декември 2020 - 4,091 хил. лв). Условията на сделките не се

различават от пазарните, които се прилагат при сделки между несвързани лица.

13.2. Сделки с други свързани лица

Извършените сделки по продажби към 31 декември 2021г. и неуредените вземания са,

както следва:

Наименование

Акваполис - ООД
Ес Би Ейч Инвестмънт ЕООД
Ес Би Ейч Пропърти - ЕООД
Голдън секюрити ЕООД
БКС Лозенец АД
Акваполис- ООД
Голдън секюрити ЕООД
Ес Би Ейч Пропърти - ЕООД
Травел Ин ЕООД
Солар С ЕООД
Общо

Дългосрочните вземания от другите свързани лица
4,046 хил. лв. (към 31 декември 2020 - 4,035 хил. лв),
31 декември 2020 - 2,124 хил

Вид на сделката

Кредити и лихви
Кредити и лихви
Кредити и лихви
Кредити и лихви
Кредити и лихви
Продажби
Продажби
Продажби
Продажби
Продажби

. лв).

Оборот
31.12.2021
хил. лв.

109
15
8
3

12
20
60
15
15

Вземане Оборот Вземане
31.12.2021 31.12.2020 2020
хил. лв. хил. лв. хил. лв.

4,627 13 4,51 8

552 15 537
291 8 277
106 3 103

58 - 58
645 17 642
17 15 8

13 2 16

- 2 -
- 7 -

6,309 6,159

към 31 декември 2021 г. са в размер на
а краткосрочните са 2,263 хил. лв. (към
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13.2. Сделки с други свързани лица(продължение)

Извършените сделки по покупки към 31 декември 2021г. и неуредените задължения са

както следва:

Наименование Вид на Оборот Задължение Оборот Задължение

сделката 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020 2020
хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Голдън секюрити ЕООД Кредити и 10 25 15 15

лихви
Съни дей тур АД Покупки 2 157 - 156

Голдън секюрити ЕООД Покупки 127 9 109 43

Акваполис - ООД Покупки - - - 1

Ес Би Ейч Пропърти - Покупки - - 2 -

ЕООД
Общо 191 2151Всички задължения в размер на 191 хил. лв. имат краткосрочен характер. Условията на

сделките С другите свързани лица не се различават ОТ пазарните, КОИТО се прилагат при сделки

МС)КДУнесвързани лица.

14. СОУШ-19

Началото на отчетната 2021 г. е белязана от силното влияние на световната

пандемия Сочи-19 и произтичащите от нея ограничителни мерки по отношение на

международните пътувания . Несъмнено един от най- силно засегнатите отрасли в

тази тежка епидемиологична ситуация е отрасълът туризъм и свързаните с него

дейности .В България пряко влияние върху ситуацията оказа удължената извънредна

епидемиологична ситуация , както и бавните темпове на ваксинация на населението и

особено на кадрите, заети в туристическата дейност. В началото на летния сезон бяха

предприети от ресорното министерство ограничителни мерки относно влизането на

чуждестранни туристи в страната , а от друга страна България фигурираше в

забранителните списъци за пътуване на основни емитиращи пазари в Европа

Тези обстоятелства оказаха силно негативно влияние върху краткосрочната

ликвидност на групата „Златни пясъци“ АД, чиято основна дейност от една страна е

предоставяне на туристически услуги - хотелиерство, ресторантьорство и

туроператорска дейност, а от друга -предоставяне на услуги, свързани с

разпределение и снабдяване с електрическа енергия и питейна вода
на територията на

курортния комплекс.
Очакванията на ръководството за оборотен капитал през периода март-април,

свързани с обичайните парични постъпления, представляващи аванси по

туроператорски договори за ранни записвания за сезон „Лято 2021“, както и от

неорганизирани туристи, правещи самостоятелно записвания посредством интернет-

резервационни платформи или чрез туристически агенции не бяха реализирани в

прогнозирания обем.
Продължаващата пандемична ситуация през месеците от януари до април 2021 г.

наложи пълни рестрикции към провеждане на конферентни мероприятия в хотел

„Адмирал“, които обичайно в предишни години носиха приходи в този период от

годината. Не се осъществиха и очакваните празнични пътувания през месеците април

и май .Едва на 29 април 2021г. България публикува правилата за влизане в страната ,
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но твърде късно за великденските празници ,в резултат на което бяха анулирани

всички направени резервации за румънски туристи.
Сезон Лято 2021 стартира в края на месец май чрез организирането на един

симпозиум и две събития на постоянни клиенти в един от нашите хотели. За този

кратък период ,заедно с настанени организирани и индивидуални български и

румънски туристи ,бяха реализирани 816 нощувки или средна заетост на хотела 29%.

Премахването на изискването за РСК тестове за Румъния в началото на юни, доведе

до незабавно активизиране на резервационната дейност от страна на румънските

туроператори за пристигания през месец юни и особено за следващите два летни

месеца. Румънските туристи ,заедно с българските, се наложиха като двете най-големи

групи почиващи през сезон лято 2021. От 22 юни стартираха чартърните си програми

наши партньори от Чехия и Прибалтика. Оптимизмът за един по- силен туристически

сезон се охлади заради отлагането на чартърните полети от Германия за края на м.

юни/началото на юли, отпадането на полетите от Русия и от друга страна заради

многото дъждовни дни през същия месец, което от своя страна доведе до анулации на

вече направени резервации и на много промени по тях.
През отчетния период реализираните нощувки от туристи са в размер на 54,063

(към 31 декември 2020г-27,768 бр.),което е 95% повече в сравнение със същия период

на предходната година ,но с 40% по-малко от обичайните нива преди Соу1с1 кризата.3а

същия период на текущата година броят на обслужените туристи е 10,320 (към 31

декември 2020г.-6,603),което е с 56% повече спрямо предходната година и с 36% по-

малко спрямо 2019г.
Отпадането на ограниченията за пътуване на туристи от съседните държави,

особено от Румъния, повлия много положително върху заетостта на хотелите
и доведе

до значителен ръст на нощувките за разглеждания период. Независимо от някои

положителни тенденции, изоставането от предепидемичната 2019 г. е все още

значително, макар и по-малко от 2020 г. Отново разчитаме основно на българските

туристи, които заемат и най-голям дял от направените и реализирани резервации към

момента.
Очаквано приходите от продажби в сегмент туризъм и ресторантьорство за

отчетната 2021 г. са намалели с 36% спрямо обичайните нива преди Сок/16 кризата, но

спрямо кризисната 2020 г. са по-високи с 47%. Намалението в приходите от продажби

през текущия период продължава да оказва негативно влияние върху оборотния

капитал на дружеството -майка. За обезпечаване на своята дейност дружеството е

ползвало освен собствени ресурси ,така и средства от предоставен
банков овърдрафт.

Не по-малко засегнати са и другите направления в икономическата дейност на

групата -доставката и разпределението на електричество ,продажбата на вода и

продажбите на други услуги - наеми и инфраструктура, тъй като голяма част от тези

дейности се реализират на територията на к .к. „Златни пясъци „ и съответно са силно

зависими от развитието на туризма.
Към 31 декември 2021г. са реализирани приходи от ел. енергия в размер на 13,180

хил. лв. (към 31 декември 2020 г. - 4,594 хил. лв. и 31 декември 2019г.-9,209 хил. лв).

Увеличението в приходите с 187% спрямо същия период на 2020 г. са в резултат не

само от по-големите количества продадена ел. енергия ,но и от драстичното

увеличение в цените на енергоносителите, вкл. електрическа енергия
на едро, както на

Българската независима енергийна борса ,така и на всички европейски енергийни

борси. Въпреки увеличението в продажбите за отчетната 2021 г.(40 721 хил.КшН ) с

80% спрямо 2020 г.( 22 605 хил.Куь/Н) , те все още не могат да се достигнат нивата от

преди Соуйо кризата (2019г.- 50 239 хил.КууН). Подобна
е ситуацията и с продажбите в

сегмент доставка на вода. Приходите от доставка на вода за отчетната 2021 г. са в
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размер на 2,260 хил. лв.( 837 хил. куб. м. вода) и са по-високи с 47 % спрямо
предходния период (към 31 декември 2020 г. -

1,613 хил. лв./569 хил. куб. м. вода) ,но все още не може да се стигне нивото от
2019 г. (към 31 декември 2019 г. - 3,927 хил. лв./1 301 хил. куб. м. вода ).

Общо приходите от продажби на групата към 31 декември 2021 г. са в размер на
21,909 лв., което е ръст от 106% спрямо предходната година-10,630 лв. , но с 6 % по-
ниски от обичайните нива преди пандемията (към 31 декември 2019 г.-23,240 хил. лв.).

Групата е предприела мерки за оптимизиране на финансовото положение чрез
оптимизиране на разходите за дейността ,активна маркетингова политика на
българския пазар с цел привличане на повече клиенти .С цел запазване на заетостта на
персонала в условията на пандемията ,групата е кандидатствала и е одобрена по два
проекта за запазване на заетостта - ПМС 151/2020 г. и РМС 429/2020г. за периода
януари -декември 2021 г. Към 31 декември 2021г. получените безвъзмездни държавни
помощи са в размер на 1,942 хил. лв., като намерението на ръководството е да
кандидатства занапред и по други проекти ,свързани с финансова подкрепа за заетост

На този етап на разпространение на коронавируса и динамиката, с която се развива,
практически е невъзможно да се направи надеждна преценка и измерване на
възможните ефекти на пандемията върху дейността, активите и икономическото
развитие на Дружеството и неговите дъщерни дружества.
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