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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВОТЧЕТ

към 31 март 2022 г.

]. 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 поднататък 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>1 1/26.04.2007 г. за осъществяване на дейността обществено снабдяване с електрическа
енергия и лиценз Ме Л-142-1 ] от 13 август 2004 г. за осъществяване на дейността с
разпределение на електрическа енергия на територията курортен комплекс „Златни пясъци”.
Срокът на лицензните е 35 години. През 201 1 г. групата е лицензирана от ДКЕВР за дейността
търговия с електрическа енергия на територията на страната и „координатор на стандартнабалансираща група“ с лиценз Мз Л-344-15/29.1 1.2010 г. за срок до 29.1 1.2030 г.

2. Описание на приложимата счетоводна политика

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 2022г.

Настоящият междинен финансов отчет представлява съкратен комплект в съответствие с
Международен стандарт за финансово отчитане М 34.

При изготвянето му се следват счетоводна 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 сезонния характер 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. Всички активи. пасиви
,капитал „приходи ,разходи и парични потоци на дружествата от групата са представени като
такива ,които принадлежат на едно предприятие. 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. Дъщерни дружества

В настоящият ОТЧСТ са включени следните контролирани дружества:

Наименованиена дружеството 2022 2021
ПРОЦЕНТ на ПРОЦеНТ на

участие участие
Електроразпредсление 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. Неконтролирапш участия

МЕШЦИНСТВВНОТО участие е онази част ОТ нетните активи и НСТНИЯ 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 гручата упражнява значително влияние, но не и
КОНТРОЛ ВЪРХУ финансовата и ОПСРЗТИВПЗ ДСЙНОСТ. Асоциираните дружества се отчитат и се
ПреДСТЗВЯТ В консолидирания финансов ОТЧСТ, като се прилага капиталовият МСТОД .

В настоящият МВИСДИНСН ОТЧеТ е включено СЛСДНОТО асоциирано дружество:

Наименованиена дружеството 2022 2021
процент на процент на

участие участие

Акваполис - ООД 32.99 3299
х-



Златни пясъци - АД
3. Имоти, машини и съоръжения

Отчетна стойност:
Салдо към 1 януари
2021 г.
Придобити през периода
Прехвърлени в група
Отписани през периода
Салдо към 31 декември 2021 г.
Придобити през периода
Прехвърлени в група
Отписани през периода
Салдо към 31 март 2022 г.

Натрупана амортизация:
Салдо към 1 януари 2021 г.
Амортизация за периода
АМОрТИЗаЦИЯна ИЗЛеЗЛИТС

Салдо към 31 декември 2021 г.
Амортизация за периода
Амортизация на излезлите
Салдо към 31 март 2022 г.
Преносна стойносткъм 31

март 2022 г.

Преносна стойносткъм 31
декември 2021 г.

Земи. сгради Машини и Транспортни Разходи за Общо
и инфръ съоръжения средства и други придобива активи
”РУ/“Ура "9

хил. лв. на ДМА
ХНЛ. ЛВ. ХНЛ. ЛВ. хил. ЛВ.

хил. ЛВ.

81 ,750 34,711 8,670 952 126,083

7 1 92 3 441 643
- 96 - (96) -

(16,346) (4,093) (2,313) (1,172) (23,924)
65,411 30,906 6,360 125 102,802

- 43 494 5,433 5,970
. с) . (9) .
- - (48) (48)

65,411 30,958 6,806 5,549 108,724

37,566 28,477 7,523 - 73,566
2,310 1,120 384 - 3,814

(10,461) (3,790) (2,050) - (16,301)
29,415 25,807 5,857 - 61 ,079

413 26 1 100 - 774
- - (43) - (43)

29,828 26,068 5,914 - 61,810

35,583 4,890 892 5,549 46,914

35,996 5,099 503 125 41,723

ДЪЛГОТРЗЙНИТематериални аКТИВИ В процес на изграждане, представляват капитализирани
разходи за създаване на ДЪЛГОТрайНИ материални активи, КОИТО групата ИЗПОЛЗВа за собствени
нужди.

Към 31 март 2022 г. Дълготрайни материални активи (: преносна стойност в размер на 1,141
хил. лв. са ипотекирани за обезпечение на получен от дружеството-майка банков заем с падеж23 декември 2022 г.

4. Нематернални активи, различни ОТ репутацията

Отчетна стойност:
Салдо кьм 1 януари
2021 г.
Придобити през периода
Прехвърлени в група
Отписани през периода
Салдо към 31 декември 2021 г.
Придобити през периода
Прехвърлени в група
Отписани през периода
Салдо към 31 март 2022 г.

Нематсриал
ии активи
хил. ЛВ.

935

(1)
951

ЦЩЙЩ
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Натрупана амортизация:
Салдо към 1 януари 2021 г. 909
Амортизация за периода 9
Амортизация на излезлите (1-)

Салдо към 31 декември 2021 г. -йшАмортизация за периода 4
Амортизация на излезлите -

Салдо кьм 31 декември 2021 г. 921

Преносна стойносткъм 31 март 2022 г. 30
Преносна стойност към 31 декември 34
2021 г.

5. Инвестиции.ОТЧИТЯПИ ПО метода на собствениякапитал

Към 31 март 2022 г. групата притежава участие в капитала на Акваполис - ООД в размерна 32.99 %, като тази инвестиция се отчита по капиталовия метод.

2022 2021
хил. лв. ХИЛ. ЛВ.Инвестиции ,отчитани по капиталовия метод

Акваполис- ООД 250 250
Всичко 250 250Чат. .

6.Дялови участия в други предприятия

Другите инвестиции, в размер на 239 хил. лв.. представляват малцинствени участия в
други търговски дружества, отчитани по цена на придобиване. Към 31 март 2022 г. няма
котирани пазарни цени за тези капиталови инструменти.

7.Търговски " други нетекущи вземания

Дългосрочните вземания към 31 март 2022 г. в размер на 5,855 хил.лв. (31 декември 2021 г.- 5,855 хил. лв.) представляват предоставени кредити на свързани лица със срок на погасяване
през 2025 г.

8. Текущи материални запаси
2022 2021

ХНЛ. ЛВ. хил.лв.
Недвижими имоти в жилищни сгради за продажба 10,443 10,4443
Материали 96 93
Стоки 89 89
Общо

- 10,628 10,625

Към 31 март 2022г. имоти ,предназначени за продажба , с обща преносна стойност в размер на
1,712 хил. лв. са ипотекирани за обезпечение на получен от дружеството-майка краткосроченбанков заем с падеж 23 декември 2023 г.



Златни пясъци - АД

9. Търговски и други текущи вземания
2022 2021

ХИЛ. ЛВ. хил. лв.

Вземания от клиенти, нетно 8,427 7.842
Вземания по предоставени заеми 5.090 5,054
Вземания по предоставени гаранции 1,150 884
Вземания по предоставени аванси и предплащания 1,084 1,272
Вземания по програма за компенсиране 750 396
Вземания по данъци 34 8
Съдебни и присъдени вземания 18 32
Вземания ,свързани с правителствени дарения - 220
Други вземания 1,367 213
Общо 17,920 15,921

Вземанията по предоставени заеми към 3 1 март 2022 г. се състоят от предоставени кредити
на свързани лица в размер на 3,868 хил. лв. (към 31 декември 2021 г.-3,832 хил.лв. ) и на други
търговски дружества в размер на 1,222 хил. лв.(към 31 декември 2021 г.-1,222 хил. лв.) със
срок на погасяване през 2022 г.

Вземанията по програма за компенсиране в размер на 750 хил. лв.(к-ьм 31 декември 2021
г.-396 хил. лв.)представляват вземания от държавата в съответствие с решения на
правителството от 2022 г. за компенсиране на небитови потребители на ел, енергия чслиенти
на групата ,за справяне с последиците от колебанията на цените.

10. Парични средства
2022 202!

хил. ЛВ. ХНЛ. ЛВ.

Парични средства в лева 8,059 17,130
Парични средства в чуждестранна валута 41 65
Общо

>
8,100 17,195

11.0повестяване на емитирания капитал
Към 31 март 2022 г. основният капитал на дружеството се състои от 6 493 577 безналични,

обикновени, поименни. свободно прехвърляеми акции с право на един глас. всяка от които с
номинална стойност от 1 лев. Акционери в дружеството са:

Брой акнии Процент

Златни - АД 4,145,500 64
С Травел - ЕАД 1.866,643 29
Други акционери - физически и юридически лица 481,434 7
Общо 6,493,577 100,щт

10



Златни пясъци - АД

12. Лизинговпдоговори

Групата има задължение по договори за финансов лизинг за придобиване на транспортни
средства. Към 31 март 2022 г. общият размер на задължението възлиза на 752 хил. лв. .в т.ч.
дългосрочна част за 389 хил. лв. Крайният срок за погасяване на задълженията е 2024 г. - 2026
Г.

13. Търговски " други задължения

Задължения към персонала
Задължения към доставчици
Задължения за данъци
Задължения по текуща част по финансов лизинг
Задължения по получени аванси от клиенти
Задължения към социалното осигуряване
Задължения за гаранции
Задължения за провизии по съдебни дела
Задължения по търговски заеми
Други задължения
Общо

2022 2021
хил. лв. ХИЛ. ЛВ.

ъ017 ъ349
760 875
475 599
363 138
207 210
141 142
113 236
95 190
25 25
43 32

3,239 321322

14.ПрИХ0ДИОТ продажби, ОТЧИТаНИ по оперативни сегменти на предприятието

Продажба на ел. енергия
Инфраструктура и наеми
Доставка вода
Хотелиерство и ресторантьорство
Други
Общо

15.Други оперативни приходи

Печалба от продажба на дълготрайни материални
активи, в т.ч.
Приходи от продажби
Преносна стойност на продаденитеактиви
Приходи от правителствени дарения
Приходи от неустойки
Други приходи
Общо

31.03.2022
хил. лв.
4,346
366
87

16
4,815

31.03.2022
хил. лв.

28

33
(9
430
43
5

31.03.2021
хил. лв.

753
343
49

31.03.2021
хил. лв.

(73)

65
(1360
309

5
19ч-506 260%

ццй1д45

77



Златни пясъци - АД

16. Сделки със свързани лица

Групата е осъществявала сделки С МЗЖОРИТЗРНИЯ
ДрУЖбСТВО.УПраЖНЯВаЩО ЗНаЧИТбЛНО ВЛИЯНИВ,К8КТО и с ДРУГИ СВЪРЗЗНИ лица.

собственик на капИТЗЛЗ. ,С

16.1. Сделки с мажоритарния собственик на капитала и с дружество, упражняващозначително влияние

Извършените сделки по продажби към 31 март 2022 г. и неуредените вземания са, както
следва:

Наименование вид на сделката

Златни » АД Кредити и лихви
С » Травел - ЕАД Кредити и лихви
Златни - АД Продажби
С-Травел - ЕАД Продажби
Общо

Оборот Вземане
31.03.2022 31.03.2022
хил. лв.

Ю

хил. лв.

2,264
1,795

45
1 ,845
5,949

Оборот
31.03.2021
хил. лв.

Вземане
2021

хил. лв.

2264
1,795

44
1845
5,943:

Дългосрочните вземания от мажоритарните акционери към 31 март 2022 г. са в размер на
1,809 хил. лв. (към 31 декември 2021 - 1,809 хил. лв.), а краткосрочните вземания са 4,140
хил. лв. (към 31 декември 2021 - 4,139 хил. лв. ). Условията на сделките не се различават от
пазарните, които се прилагат при сделки между несвързани лица.

16.2. Сделки с други свързани лица

Извършените сделки по продажби към 31 март 2022г. и неуредените вземания са, както
следва:

Наименование

Акваполие » ООД
Ес Би Ейч Инвестмънт ЕООД
Ее Би Ейч Пропърти > ЕООД
Голдън секторити ЕООД
БКС Лозенец АД
Акваполис * ООД
Голдън секюрити ЕООД
Ес Би Ейч Пропърти - ЕООД
Солар С ЕООД
Общо

Вид на сделката

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

Оборот
31 .03.2022

Х "Л. П В.

36

Вземане
31.03.2022

ХИЛ. лв.

4663
552
285
106
58

646
19
10

--Щ

Оборот Вземане
31.03.2021
хил. лв.

5

ншьм.

2021
хил. лв.

4,627
552
285
106
58

645
18
10

Дългосрочните вземания от другите свързани лица към 31 март 2022 г. са в размер на 4,046
хил. лв. (към 31 декември 2021 - 4,046 хил. лв.), а краткосрочните са 2293 хил. лв. (към 31
декември 2021 - 2,255 хил. лв.).
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16.2. Сделки с други свързани лица(продължение)

Извършените сделки по покупки към 31 март 2022г. и неуредените задължения са както
следва:

Наименование Вид на Оборот Задължение Оборот Задълженне
сделката 31.03.2022 31.03.2022 31.03.2021 202]

хил. ЛВ. ХИЛ. ЛВ. ХНЛ. ЛВ. ХНЛ. ЛВ.

Голдън секюрити ЕООД Кредити и - 25 - 25
лихви

Съни дей тур АД Покупки 6 151 1 157
Голдън секюрити ЕООД Покупки 1 17 9 27 9
Ес Би Ейч Пропърти * Покупки 12 - - -
ЕООД
Общо 185 191

Всички задължения в размер на 185 хил. лв.(към 31 декември 2021 г.-191 хил.лв. ) имат
краткосрочен характер. Условията на сделките с другите свързани лица не се различават от
пазарните, които се прилагат при сделки между несвързани лица.

17. СОУ1В-19

Един от най- силно засегнатите отрасли от световната епидемия Соуйо 19 е отрасълът
туризъм и свързаните с него дейности .Във връзка с необходимостта от ограничаване н
овладяване на разпространението на корона вируса в страната „считано от 13 март 2020 г. в
България беше обявена извънредна епидемична обстановка. Предприетите от правителството
ограничителни мерки ,които бяха задължителни за изпълнение от физическите и
юридическите лица .както и от непредвидимото развитие на епидемията ,се отразиха
неблагоприятно върху туристическия отрасъл. Тези обстоятелства оказаха негативно влияние
върху краткосрочната ликвидност на групата „Златни пясъци“ АД за първото тримесечие на
2022 г. . чиито основен предмет на дейност е предоставяне на туристически услуги -
хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска дейност.

Считано от 1 април 2022 г. голямата част от наложените ограничителни мерки са вдигнати.
Сезон Лято 2022 се очаква да стартира в края на месец май ,поради отворените граници на
страната и облекчаването на процедурата при пътуванията. Това даде възможност
планирането и организирането на конференции и мероприятия в хотел “Адмирал“. които са
обичайни през този период. Отново разчитаме основно на българските туристи, и туристи от
съседните държави .особено от Румъния, които заемат и най-голям дял от направени
резервации по ранни записвания в края на първото тримесечие.

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.
За първото тримесечие на 2022 г. най-голям ръст в приходите бележи сектор търговия с
лектрическа енергия -4,346 хил. лв. (31 март 2022 г.-753 хил. лв. ), тъй като нараства дела на
клиентите на свободния пазар.

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 ,груната е кандидатствали по проект * ПМС 151/2020 г., както и по оперативна
програма на Министерството на туризма за компенсиране на загубите на туристическия сектор
от въведените ограничителни противоепндемични мерки. Към 31 март 2022г. получените
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безвъзмездни държавни помощи за запазване на заетостта са в размер на 159 хил. лв., а по
оперативната програма на МТ -64 хил. лв. Намерението на ръководството е да кандидатства
занапред и по други проекти ,свързани с финансова подкрепа за заетост и на бизнеса .

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 раЗВИТИВ на ДруЖССТВОТО
И неговите ДЪЩСРНИ дружества.
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