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ПАЗАРИ ЕАД 
Доклад за дейността през 2020 година 

 
 
 
1. Обща информация за дейността 

1.1 Регистрация и дейност на дружеството  
 
“Пазари” ЕАД е еднолично акционерно дружество регистрирано във ВОС по фирмено дело 
319/2007 година. Първоначалната съдебна регистрация на дружеството като ЕООД е през месец 
юни 1996 г. , по ф.д. 2111 / 1996г.  на Варненски окръжен съд.  

Основна дейност на дружеството е отдаване под наем на търговски площи и търговски обекти. 
Дружеството няма клонове. 

1.2 Собственост и управление 
 
Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 977 800 лв. През 2013 г. същият е променен  
от 977 800 лв. на 4 736 800 лв. чрез непарична вноска на едноличния собственик в размер на 
3 759 000 лв., представляваща поземлен имот с площ 4 041 кв.м. с местонахождение област 
Варна , община Варна, бул. Чаталджа, подрайон 6, кв.662 . Единствен акционер е Община Варна 
със 100% 
С вписване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с №20160211155316 от 
11.02.2016 година е вписан  Съвет на директорите с три годишен мандат в състав: 

o Петър Димитров Димитров  

o Недко Николаев Радев 

o Александра Велиславова Велкова 

  с представляващ  Недко Николаев Радев 

 
2 Преглед на развитието, протичането, резултатите от дейността на дружеството и 

основните рискове 
 
   През отчетната 2020 година Дружеството е упражнявало обичайната си дейност. Усложнената 
икономическа обстановка, в резултат от пандемията, причинена от  Ковид-19 доведе до 
драстично намаление на приходите, а от там и до отрицателен годишен финансов резултат. 
Въпреки това Дружеството не е изправено пред съществени основни рискове. 
 
Няма сключени съществени сделки през 2020 година. 
Няма сключени сделки между Пазари ЕАД и свързани лица, през отчетния период, предложения 
за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или 
съществено се отклоняват от пазарните условия. 
Няма сделки, водени извънбалансово. 
Дружеството няма дялови участия, не е заемодател и заемополучател. 
Не е извършвана нова емисия на ценни книжа през отчетния период. 
Не са публикувани по-рано прогнози за финансовия резултат. 
Дружеството може да обслужва текущите си задължения. 
Пазари ЕАД реализира инвестиционните си намерения със собствени средства. 
Няма настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление . 
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Анализът на финансовото състояние на дружеството е направен на база на отчетите за 2019г. и 
2020г. в хиляди лева. 

2.1 Структура и движение на персонала 
 2020г. 2019г. 
Средносписъчен брой на персонала – от тях:  58   61  
  1.  Ръководни служители 2 2 
  2. Аналитични специалисти 5 7 
  3. Техници и други приложни специалисти 15 16 
  4. Помощно административен персонал 21 22 
  5. Персонал, зает с услуги за населението,  търговията и охраната 2 2 
  6. Квалифицирани работници    
  7. Професии, неизискващи спец. квалификация  12 12 

 
Движение на персонала  2020г. 2019г. 
 1. Наличност по списък в началото на годината 61 63 
 2. Приети от началото на годината – общо  6 
    -в т.ч. постъпили за първи път от образователната система   
 3. Напуснали през годината – общо 5 8 
 4. Наличност в края на годината 56 61 

2.2 Структура на разходите и приходите 
Разходи/приходи според икономическата 

им същност 
Текущ 
период 

Отн. 
дял Изменение  Предходен  

период 
Отн. 
дял 

Разходи:           
Разходи за суровини, материали и външни 
услуги, в т.ч.:  2 310  58% 0%  2 308  57% 

суровини и материали  683  17% -14%  792  19% 
външни услуги  1 627  41% 7%  1 516  37% 
Разходи за персонала, в т.ч.  1 163  29% -2%  1 189  29% 
разходи за възнаграждения  815  20% -1%  822  20% 
разходи за осигуровки  348  9% -5%  367  9% 
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:  411  10% -13%  471  12% 
разходи за амортизация на ДМНА  411  10% -13%  471  12% 
Други разходи, в т.ч.:  107  3% 67%  64  2% 
Финансови разходи  2  0% -50%  4  0% 
Разходи за данъци  -  0% -100%  42  1% 
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)  3 993  100% -2%  4 078  100% 
Приходи:           
Нетни приходи от продажби, в т.ч.:  3 807  100% -14%  4 449  100% 
услуги  3 807  100% -14%  4 449  100% 
Разходи за придобиване на активи по 
стопански начин  -  0% -  -  0% 

Други приходи, в т.ч.:  -  0% -  -  0% 
Финансови приходи  -  0% -100%  1  0% 
Извънредни приходи  -  0% -  -  0% 
Общо приходи (1+2+3+4+5)  3 807  100% -14%  4 450  100% 

Финансов резултат за текущия период 
след данъчно облагане  (186)   -150%   372    
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Наблюдава се тенденция на запазване на относителния дял на разходите по видове в 
структурата на разходите и леко увеличение  като абсолютна сума в резултат на обективно 
протичащи икономически процеси като увеличение на минималната работна заплата и други. 
Изключение правят другите разходи, където през 2020г. намират отражение  отписаните 
вземания от минали периоди с изтекъл давностен срок в размер на 74 хил. лева. 

Най-голям дял в разходите за материали – 76 % има закупената от Енерго Про 
електроенергия. 

2.3 Капиталови ресурси 
Основният капитал на дружеството не е променен спрямо предходния отчетен период и е в 
размер на 4 736 800 лева.  
Резервите са в размер на 5 032 хил. лева, като законовите резерви са в размер на 98 хил. лв. и 
подлежат на допълване до законоустановената сума. 
Финансовият резултат за текущия отчетен период е загуба в размер на 186 хил. лева. 
Собственият капитал към 31.12.2020г. възлиза на 11 034 хил. лв. и е намалял  в абсолютно 
изражение с 260 хил. лева спрямо 2019 година. 

2.4  Препратки към Годишен финансов отчет 
Финансовият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и 
Национални счетоводни стандарти. Няма промяна в счетоводната политика за 2020г. или 
съществени изменения в дейността на дружеството спрямо предходния период. 

2.4.1 Анализ на имуществената структура 

 Видове активи и пасиви Текущ 
период Отн. дял Увеличение Предх. 

период. Отн. дял 

Активи           
Дълготрайни активи           
Дълготрайни материални активи 7303 61% -5% 7716 64% 
Активи по отсрочени данъци 2 0% 0% 2 0% 
Общо дълготрайни активи 7310 61% -5% 7718 64% 
Краткотрайни активи           
Материални запаси 86 1% 21% 71 1% 
Търговски и други  вземания 531 4% -4% 555 5% 
Парични средства 3992 34% 6% 3778 31% 
Общо краткотрайни активи 4609 39% 5% 4404 36% 
Разходи за бъдещи периоди 6 0% -14% 7 0% 
Общо активи 11925 100% -2% 12129 100% 
Собствен капитал          
Регистриран капитал 4737 43% 0% 4737 42% 
Резерви 5203 47% 0% 5203 46% 
Неразпределена печалба/загуба 1280 12% 30% 982 9% 
Текуща печалба/загуба -186 -2% -150% 372 3% 
Общо собствен капитал 11034 100% -120% 11294 100% 
Пасиви           
Краткосрочни задължения           
Получени аванси  35 4% -8% 38 5% 
Задължения към доставчици  190 21% 157% 74 9% 
Получени депозити от наематели 486 55% -1% 493 59% 
Задължения към персонала 77 9% -46% 143 17% 
Задължения към осигурители 42 5% 8% 39 5% 
Данъчни задължения 61 7% 27% 48 6% 
Общо краткосрочни задължения 891 100% 7% 835 100% 
Общо пасиви 891 100% 7% 835 100% 

Общо собствен капитал и пасиви: 11925     12129   

 



 
  

4

Дълготрайни материални активи 

    (в хил. лв.) 

Отчетна стойност Салдо към 
01.01.2019г. 

Придобити 
активи 

Отписвани 
активи 

Салдо към 
31.12.2020г. 

Земи  4705   -   -   4705  
Сгради и конструкции  7171   -   -   7171  
Машини, производствено оборудване и апаратура  83   -   -   83  
Съоръжения и други  3663   11   3   3671  
Разходи за придобиване на ДМНА  18   -   18   -  
Общо:  15640   11   21   15630  

 
    

Признати амортизации  Салдо към 
01.01.2019г. 

Начислена 
амортизация 

Отписана 
амортизация 

Салдо към 
31.12.2020г. 

Земи  -   -   -   -  

Сгради и конструкции  5345   284   -   5629  
Машини, производствено оборудване и апаратура  57   3   -   60  
Съоръжения и други  2521   120   3   2638  
Общо:  7923   407   3   8327      

 
Балансова стойност Салдо към 

01.01.2019г. 
Салдо към 
31.12.2020г.   

Земи  4705   4705    
Сгради и конструкции  1826   1542    
Машини, производствено оборудване и апаратура  26   23    
Съоръжения и други  1141   1033    
Разходи за придобиване на ДМНА  18   -    
Общо:  7716   7303    
          

     

През 2020 година поради усложнената икономическа обстановка не са извършвани съществени 
инвестиции. Изключение прави закупената компютърна техника и програмни продукти  в размер 
на 17 хил. лева.  

2.4.2 Дългосрочни и краткосрочни задължения  
Няма промяна в структурата на задълженията към 31.12.2020 година, които са текущи 
задължения към доставчици, по гаранции, персонал, осигурителни и данъчни задължения със 
срок до една година.  

2.4.3 Търговски и други вземания 
В резултат на предприетите мерки от ръководството на дружеството се наблюдава  тенденция на 
намаляване на  вземанията /съдебни вземания и вземания от клиенти/ . 

2.5 Финансов анализ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО 
СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ 

    
I. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ Тек. година Предх. година 

1 Коефициент за рентабилност на оперативните приходи -0.05 0.08 
2 Коефициент на рентабилност на собствения капитал -0.02 0.03 
3 Коефициент на рентабилност на пасивите -0.21 0.45 
4 Коефициент на рентабилност на активите -0.02 0.03 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ     
1 Коефициент на ефективност на приходите 1.05 0.91 
2 Коефициент на ефективност на разходите 0.95 1.10 

III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ     
1 Коефициент за обща ликвидност 5.17 5.27 
2 Коефициент за бърза ликвидност 5.08 5.19 
3 Коефициент за незабавна ликвидност 4.48 4.52 
4 Коефициент за абсолютна ликвидност 4.48 4.52 
IV. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ     
1 Коефициент на финансова автономност 12.38 13.53 
2 Коефициент на задлъжнялост 0.08 0.07 

V. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ     
1 Времетраене на един оборот в дни 7.42 5.75 

2 Брой на оборотите 48.50 62.66 

3 Заетост на краткотрайните материални активи 0.02 0.02 

 
За разлика от предходни години анализът на показателите за ефективност, ликвидност, 
финансова автономност показва тенденция на леко занижаване, което не се отразява на 
финансовата стабилност на Дружеството.  Показателите за рентабилност за пръв път са 
отрицателни величини, в резултат на изключително  трудните икономически условия. 

4.1 Финансови инструменти, управление на финансовия риск и експозиция към 
основните групи финансови рискове – ценови, кредитен и ликвиден. 
 
Дружеството има експозиция към следните рискове, възникващи от употреба на финансови 
инструменти:  
- кредитен риск 
- ликвиден риск 
- ценови риск 
 
Управляващият орган носи отговорността за установяване и управление на рисковете, с които се 
сблъсква Дружеството.  

4.2 Кредитен риск 
 
Кредитният риск на дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която 
клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорени финансови 
задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти. 
 
Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на отделните 
клиенти. Кредитната политика на дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за 
кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия за извършване на услуга и 
плащане. 

4.3 Ликвиден риск 
 
Ликвиден риск възниква при положение, че дружеството не изпълни своите задължения, когато 
те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден 
ресурс да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или стресови условия, без да се 
реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството. 
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4.4 Ценови риск 
 
Пазарен риск е рискът, при промяна на пазарните цени, курс на чуждестранна валута, лихвени 
проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността на 
неговите инвестиции да бъдат засегнати. Ценовият риск за дружеството се състои в промяна на 
пазарната среда, характерна с откриване на нови търговски площи в големи търговски центрове. 
Дружеството няма банкови кредити към края на отчетния период, което го прави независещо към 
този момент от промяна на лихвените нива.  
 
4.5 Събития след датата, към която е съставен годишният финансов отчет 
 
Няма настъпили събития след изготвянето на годишния финансов отчет, изискващи 
оповестяване. 

5. Планирана стопанска политика през следващата година 
 
През 2020 година усилията на дружеството ще бъдат насочени към запазване на достигнатите 
пазарни позиции. 

6.Научно изследователска и развойна дейност през 2020г. 
През отчетната година предприятието не е извършвало научноизследователска и развойна 
дейност. 
7. Сделки със собствени акции. През отчетната година предприятието не е извършвало 
сделки със собствени акции и към отчетната да не притежава такива. 

8. Съвет на директорите. 
8.1 Членове на съвета на директорите към 31.12.2020 година: 
 

o Петър Димитров Димитров  

o Недко Николаев Радев 

o Александра Велиславова Велкова 

8.2 През 2019г. има изплатени възнаграждения на членовете на съвета на директорите, 
както следва: 
 

Петър Димитров Димитров  – 13 хил. лв. 

Недко Николаев Радев  – 38 хил. лв. 

Александра Велиславова Велкова  – 11 хил. лв. 

  
8.3 През 2020г. членове на съвета на директорите не са придобивали, притежавали и/или 
прехвърляли акции, облигации и/или права да придобиват акции и облигации на дружеството.  

 
                 8.4 Договори, сключени от Членовете на съвета, които излизат извън обичайната дейност 

на Дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия. 
 

През 2020 г. не са сключвани такива договори. 
 
8.5 Участие на членовете на съвета в търговски дружества като неограничено отговорни 
съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както 
и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, 
управители или членове на съвети. 

Членове на съвета на директорите, деклариращи участия: 
Петър Димитров Димитров  
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 Едноличен собственик  на капитала и управител на «Фрея» ЕООД, ЕИК 103671219 - 
дружество без дейност. 

Александра Велиславова Велкова  
 Едноличен собственик  на капитала и управител на «Биофюел Индъсти» с ЕИК 20355769 
 Собственик на «Александра Велкова» ЕТ ЕИК 203449283 

 
 
9. Представяне на декларация за корпоративно управление – Дружеството не представя 
декларация за корпоративно управление, поради факта, че попада в обхвата на лицата по §1д 
ал.2 от ДР на ЗППЦК.  
 
 
 
 
Изготвил : ..................................                                Изп. Директор:…………............. 
                   /Диана Колева/                                                                / Недко Радев / 
 
                                                                                               
29.04.2020 г. 
гр. Варна 



Приложение № 1 към СС 1

Текуща
 година

Предходна
 година

Текуща
 година

Предходна
 година

1 2 1 2

4737 4737
5 171 171
5 0

98 98
6247 6531 4934 4934
4705 4705 5032 5032
1542 1826

23 26 1280 982
1033 1141 1280 982

18 (186) 372
7303 7716 11034 11294

2 2
7310 7718 35 38

35 38
676 567

86 71 190 74
86 71 486 493

180 230
79 126 180 230

452 429 77 143
531 555 77 143

42 39
4 3 42 39

3988 3775 61 48
3992 3778 61 48
4609 4404 891 835

6 7 891 835
11925 12129 11925 12129

Дата на съставяне: 01.03.2021г. Съставител: Ръководител:
Издаден доклад от  Регистриран одитор 
Светослав Станиславов с дата:29.04.2021г. /Диана Колева/ /Недко Радев/

а а
А. Собствен капитал

ПАСИВ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Пазари" ЕАД, гр. Варна, ул. Дрин 65, ЕИК по БУЛСТАТ:148089508

към 31.12.2020г.

Бе
ле

жк
а

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Сума (в хил. лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Сума (в хил. лв.)

АКТИВ

Бе
ле

жк
а

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи
І. Записан капитал

II. Дълготрайни материални активи

3. Получени аванси, в т.ч.:

VI. Текуща печалба (загуба)

 - сгради
 - неразпределена печалба2. Машини, производствено оборудване и апаратура

1. Земи и сгради, в т.ч.:
Общо за група IV: - земи V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в 

т.ч.:

4. Други резерви

III. Резерв от последващи оценки

Общо за раздел Б:

4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на 

4. Задължения към доставчици, в т.ч.:
до 1 година

1. Законови резерви
IV. Резерви 

3. Съоръжения и други Общо за група V:

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:
В. Задължения 

Общо за група II:
IV. Отсрочени данъци

1. Суровини и материали

до 1 годинаВ. Текущи (краткотрайни) активи
I. Материални запаси

8. Други задължения, в т.ч.:
Общо за група I:

до 1 година
II. Вземания

до 1 година - гаранции

1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:

Г. Разходи за бъдещи периоди

до 1 годинаОбщо за група II:
 - към персонала, в т.ч.:4. Други вземания, в т.ч.:

СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)
до 1 година

1. Нематериални активи
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и 

Общо за група I:

 - в безсрочни сметки (депозити)
Общо за група IV:

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:

IV. Парични средства, в т.ч.:

 - данъчни задължения, в т.ч.:
 - брой

до 1 година

 - осигурителни задължения, в т.ч.:
до 1 година

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:

Стр. 8



НСС 1 -Приложение 3

Текуща 
година

Предходна 
година

Текуща 
година

Предходна 
година

1 2 1 2

2310 2308 3807 4449
683 792 3807 4449

1627 1516
1163 1189
815 822 0 1
348 367 0 1
411 471

411 471

411 471
107 64

3991 4032
2 4
2 4
0 414 186 0

3993 4036 3807 4450
0 414 186 0

42
0 372 186 0

3993 4450 3993 4450

Дата на съставяне: 01.03.2021г. Съставител: Ръководител:                                                                      
Издаден доклад от  Регистриран одитор 
Светослав Станиславов с дата:29.04.2021г. /Диана Колева/ /Недко Радев/

3807 4449

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
Сума (в хил. лв.)

Бе
ле

жк
а

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

А. Разходи Б. Приходи
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч: 

а А

б) външни услуги 
в) услуги

3. Разходи за персонала, в т.ч.: 

2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:  

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Пазари" ЕАД, гр. Варна, ул. Дрин 65, ЕИК по БУЛСТАТ:148089508
за 2020г.

Сума (в хил. лв.)

Бе
ле

жк
а

а) суровини и материали 
Общо приходи от оперативна дейност 

(1 + 2+ 3+ 4) 

 - разходи за амортизация

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 
5. Други разходи, в т.ч.: 

7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:

7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:

Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:

а) разходи за възнаграждения 
б) разходи за осигуровки, в т.ч.: 

а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и 
нематериални активи, в т.ч.:

Общо финансови разходи (6 + 7) 
8. Печалба от обичайна дейност

ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13) ВСИЧКО (Общо приходи + 11) 
12. Печалба (10 - 11 - 12)

9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)
10. Разходи за данъци от печалбата

Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ) Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 )
8. Загуба от обичайна дейност

9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)

10. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)

Стр. 9



Приложение № 1 към НСС 7

(хил. лв.)

постъпления плащания нетен поток постъпления плащания нетен поток
а 1 2 3 4 5 6

А. Парични потоци от основна дейност

Парични потоци , свързани с търговски контрагенти 4652 2836 1816 5445 2982 2463

 Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения 1 516 (515) 1 1106 (1105)

 Платени и възстановени други данъци 391 (391) 523 (523)

 Плащания при разпределение на печалби 179 (179)

 Платени и възстановени данъци върху печалбата 2 (2) 35 (35)

 Други парични потоци от основна дейност 4 676 (672) 7 1 6

 Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни 1 3 (2) 1 4 (3)

Всичко парични потоци от основна дейност (А) 4658 4424 234 5454 4830 624
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи 20 (20) 61 (61)

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) 0 20 (20) 0 61 (61)

Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В) 4658 4444 214 5454 4891 563

Д. Парични средства в началото на периода

Е. Парични средства в края на периода

Дата на съставяне: 01.03.2021г.
Издаден доклад от  Регистриран одитор 
Светослав Станиславов с дата:29.04.2021г. /Диана Колева/ /Недко Радев/

Наименование на паричните потоци Текущ период Предходен период

Бе
ле
жк
а

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

на "Пазари" ЕАД, гр. Варна, ул. Дрин 65, ЕИК по БУЛСТАТ:148089508
за 2020г.

Съставител:  Ръководител

3778 3215

3992 3778

Стр. 10



Приложение № 4 към СС 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4737 171 98 4934 982 372 11294

4737 0 171 98 0 0 4934 982 0 372 11294

(186) (186)

372 (372) 0

(74) (74)

4737 0 171 98 0 0 4934 1280 0 (186) 11034

4737 0 171 98 0 0 4934 1280 0 (186) 11034

Дата на съставяне: 01.03.2021г. Съставител:
Издаден доклад от  Регистриран одитор 
Светослав Станиславов с дата:29.04.2021г. /Диана Колева/ /Недко Радев/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "Пазари" ЕАД, гр. Варна, ул. Дрин 65, ЕИК по БУЛСТАТ:148089508

за 2020г.

Показатели

За
пи

са
н

ка
пи

та
л

П
ре

ми
и 

от
ем

ис
ии

 

Ре
зе

рв
 о

т 
по

сл
ед

ва
щ

и 
оц

ен
ки

РЕЗЕРВИ Финансов резултат 
от минали години

Те
ку

щ
а 

пе
ча

лб
а/

 
за

гу
ба

О
бщ

о 
со

бс
тв

ен
 

ка
пи

та
л

Бе
ле

жк
а

За
ко

но
ви

 

Ре
зе

рв
, с

въ
рз

ан
 

с 
из

ку
пе

ни
 

со
бс

тв
ен

и 
ак

ци
и

Ре
зе

рв
 с

ъг
ла

сн
о 

уч
ре

ди
те

ле
н 

ак
т

Д
ру

ги
 р

ез
ер

ви
 

Н
ер

аз
пр

ед
ел

ен
а 

пе
ча

лб
а

Н
еп

ок
ри

та
 

за
гу

ба

а

1. Салдо в началото на отчетния период 

11. Салдо към края на отчетния период

4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки 

6. Финансов резултат за текущия период 

7. Разпределения на печалба, в т.ч.: 

13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12) 

Ръководител:

10. Други изменения в собствения капитал 
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Приложение № 5 към СС 1

(хил.лв.)

В 
на

ча
ло

то
 н

а 
пе

ри
од

а

на
 п

ос
тъ

пи
ли

 п
ре

з 
пе

ри
од

а

на
 и

зл
ез

ли
 п

ре
з 

пе
ри

од
а

В 
кр

ая
 н

а 
пе

ри
од

а
(1

+2
-3

)

У
ве

ли
че

ни
е

Н
ам

ал
ен

ие

В 
на

ча
-л

от
о 

на
 

пе
ри

од
а

Н
ач

ис
ле

на
 п

ре
з 

пе
ри

од
а

О
тп

ис
ан

а 
пр

ез
 

пе
ри

од
а

В 
кр

ая
 н

а 
пе

ри
од

а
(8

+9
-1

0)

У
ве

ли
че

ни
е

Н
ам

ал
ен

ие

1 2 3 4 5 6 ю 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I. Нематериални активи

2.
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и 
други подобни права и активи 14 9 23 23 14 4 18 18 5

Общо за група I: 14 9 0 23 0 0 23 14 4 0 18 0 0 18 5
II.                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Земи и сгради, в т.ч.
11876 0 0 11876 0 0 11876 5345 284 0 5629 0 0 5629 6247

 - земи
4705 4705 4705 0 0 4705

 - сгради
7171 7171 7171 5345 284 5629 5629 1542

2. Машини, производствено оборудване и апаратура
83 83 83 57 3 60 60 23

3. Съоръжения и други
3663 11 3 3671 3671 2521 120 3 2638 2638 1033

4.
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на 
изграждане

18 18 0 0 0 0 0

Общо за група II 15640 11 21 15630 0 0 15630 7923 407 3 8327 0 0 8327 7303

IV. Отсрочени данъци 2 1 1 2 2 0 0 2

Общо нетекущи (дълготрайни) активи ( I+ II+ III+ IV) 15656 21 22 15655 0 0 15655 7937 411 3 8345 0 0 8345 7310

Дата на съставяне: 01.03.2021г. Съставител: Ръководител:
/Диана Колева/ /Недко Радев/

              към 31.12.2020г.

Справка
за нетекущите (дълготрайните) активи

на "Пазари" ЕАД, гр. Варна, ул. Дрин 65, ЕИК по БУЛСТАТ:148089508

Бе
ле
жк
а

a

Дълготрайни материални активи

А м о р т и з а ц и я Последваща оценка

П
ре

оц
ен

ен
а 

ам
ор

ти
за

ци
я 

в 
кр

ая
 н

а 
пе

ри
од

а
(1

1+
12

-1
3)

Ба
ла

нс
ов

а 
ст

ой
но

ст
 в

 
кр

ая
 н

а 
пе

ри
од

а
(7

-1
4)

ПОКАЗАТЕЛИ

Отчетна стойност  на нетекущите активи Последваща оценка

П
ре

оц
ен

ен
а 

ст
ой

но
ст

(4
+5

-6
)
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020Г. 
НА  „ПАЗАРИ” ЕАД 

 

I. СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 
 

ПРАВЕН СТАТУТ 

“Пазари” ЕАД е еднолично акционерно дружество регистрирано във ВОС по фирмено дело 319/2007 
година. Първоначалната съдебна регистрация на дружеството като ЕООД е през месец юни 1996г., по ф.д. 
2111 / 1996г. на Варненски окръжен съд.  

                  Основна дейност на дружеството е отдаване под наем на търговски площи и търговски 
обекти.     

                  Собственик на “Пазари” ЕАД е Община Варна 

                 С вписване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с №20160211155316 от 
11.02.2016 година  е вписан  Съвет на директорите с пет годишен мандат в състав: 

o Петър Димитров Димитров  

o Недко Николаев Радев 

o Александра Велиславова Велкова 

  с представляващ  Недко Николаев Радев 
   Настоящият финансов отчет се отнася само за отделното предприятие “Пазари” ЕАД. 

Предмет на дейност 
Основна дейност на дружеството е отдаване под наем на търговски площи и търговски обекти.     

II. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

Основни положения 
Настоящият финансов отчет на Пазари ЕАД е изготвени в съответствие с изискванията на Националните 
счетоводни стандарти, (обн., ДВ,бр.30/2005г.; изм. и доп.,бр. 86/2007г.,бр. 3/12.01.2016г.,бр.15/19.2.2019г.) 

Отчетна валута 
Финансовият отчет е изготвен и представен в Български лева, закръглени до хиляда и в съответствие с 
принципа на историческата цена. 

База за оценяване 
Базата за оценяване на дълготрайните материални и нематериални активи, използвана при изготвянето на 
финансовия отчет е цената на придобиване, намалена с начислената амортизация. 
      Счетоводни принципи 
Настоящите финансови отчети са изготвени при спазване на принципите: 

 действащо предприятие; 
 последователност на представянето и сравнителна информация; 
 предпазливост; 
 начисляване; 
 независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен 

баланс; 
 същественост; 
 компенсиране; 
 предимство на съдържанието пред формата; 
 оценяване на позициите, които са признати във финансовите отчети, се извършва по цена на 
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придобиване, която може да е покупна цена или себестойност или по друг метод, когато това се 
изисква в приложимите счетоводни стандарти. 

III. ПРИЛАГАНА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА  
 
Нетекущи (дълготрайни) активи 
1. Нематериални активи 
1.1. Като дълготрайни нематериални активи в Пазари ЕАД се признават  придобитите и 

контролирани от предприятието установими нефинансови ресурси, които нямат физическа субстанция, са 
със съществено значение при употребата им и от използването им се очакват икономически изгоди. 
Предприятието е приело праг на същественост от 700 (седемстотин) лева. Дълготрайни активи, които 
отговарят на условията за признаване като нематериални, но са на стойност под 700 (седемстотин) лева се 
отчитат като текущ разход. 

1.2.  Първоначално всеки дълготраен нематериален актив се оценява, както следва: 
а) При доставка от външен доставчик – по цена на придобиване, покупната цена (включително 

митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи.  
Когато придобиването е свързано с разсрочено плащане на твърда база, разликата между сегашната 

стойност на всички плащания и сумата на всички плащания се признава за лихвен разход през периода на 
разсрочено плащане. 

Когато придобиването е свързано с разсрочено плащане на променяща се база, първоначалната 
оценка се определя приблизително съобразно зависимостта на заложената промяна на базата. 

б) Първоначалната оценка на създаден в предприятието нематериален актив представлява сборът от 
разходите, извършени до момента, в който нематериалният актив за пръв път е постигнал критериите за 
признаване. 

в) Първоначалната оценка на нематериален актив, получен в резултат на безвъзмездна сделка, се 
определя по справедливата му стойност. 

г) Първоначалната оценка на нематериален актив, получен в резултат на апортна вноска по реда на 
Търговския закон, се определя по стойността му, приета от съда и от ОС на дружеството. 

д) По справедливата стойност на получения актив – при замяна или частична замяна срещу 
несходен недълготраен материален актив или други активи; 

е) Първоначалната оценка на нематериален актив, придобит и признат в бизнескомбинация е 
неговата справедлива стойност в деня на придобиването. 

1.3. Последващите разходи по дълготрайните нематериални активи се капитализират, когато чрез 
тяхното реализиране се увеличава бъдещата икономическа изгода над тази от първоначално оценената 
стандартна ефективност на съществуващия актив.  

Всички други последвали разходи, в т.ч. и за поддържане на първоначално установената стандартна 
ефективност се признават за разход в периода, през който са направени. 

Разходите за усъвършенстване, т.е. тези, които водят до увеличаване на очакваните икономически 
изгоди спрямо първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив се отразяват 
като увеличение на отчетната му стойност (или като отделен нематериален актив). 

1.4. Временното извеждане от употреба на дълготрайните нематериални активи (консервиране) се 
прилага по отношение на активи, които не се ползват в дейността на предприятието за период, не по-
кратък от 12 (дванадесет) месеца. 

За периода на консервация на активите не се начислява амортизация. 
Към консервация на дълготрайни нематериални активи се пристъпва на база икономическа 

обосновка и вземане на решение за консервацията, план с конкретни процедури за осъществяване на 
консервацията, изискванията, при изпълнението на които ще се осъществи повторното въвеждане на 
активите в употреба, както и прогноза за осъществяването на тези изисквания. 

1.5. Амортизация 
Амортизацията се начислява и признава като разход в Отчета за приходите и разходите на база 

линейния метод.  
Амортизацията на дълготрайните нематериални активи се начислява от месеца следващ месеца на 

въвеждането им в експлоатация.  
2. Дълготрайни материални активи 
2.1. Като дълготрайни материални активи в Пазари ЕАД се третират и признават  придобитите и 

притежавани от предприятието установими нефинансови ресурси, със стойност над 700 лв., които се 
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очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период,  имат натурално-веществена форма и се 
използват за производството и/или доставката/ продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за 
административни или за други цели.  

2.2. Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която се 
определя, както следва: 

а) По цената на придобиване - покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и 
всички преки разходи. Когато придобиването е свързано с разсрочено плащане, разликата между 
сегашната стойност на всички плащания и сумата на всички плащания се признава за лихвен разход през 
периода на разсрочено плащане. 

б) Себестойност - когато са създадени в предприятието (направените разходи за материали, 
директно вложен труд и съответната пропорционална част от непреките производствени разходи). 

в) Справедлива стойност - когато са получени в резултат на безвъзмездна сделка. 
г) По оценка, приета от съда и от ОС на дружеството плюс всички преки разходи - когато са 

получени в резултат на апортна вноска по реда на Търговския закон. 
д) По справедливата стойност на получения актив – при замяна или частична замяна срещу 

несходен дълготраен материален актив или други активи. 
е) По балансова стойност на отдадения актив – при замяна на подобен актив, който има сходна 

употреба в същата сфера на стопанската дейност и сходна справедлива стойност. 
2.3. Последващите разходи по дълготрайните материални активи се капитализират, когато чрез 

тяхното реализиране се увеличава бъдещата икономическа изгода над тази от първоначално оценената 
стандартна ефективност на съществуващия актив.  

Всички други последвали разходи се признават за разход в периода, през който са направени. 
2.4. След първоначалното признаване като актив всеки дълготраен материален актив се отчита по 

цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка. 
2.5. Временното извеждане от употреба на дълготрайните материални активи (консервиране) се 

прилага по отношение на активи, които не се ползват в дейността на предприятието за период, не по-
кратък от 12 (дванадесет) месеца. 

За периода на консервация на активите не се начислява амортизация. 
Към консервация на дълготрайни материални активи се пристъпва на база икономическа обосновка 

и вземане на решение за консервацията, план с конкретни процедури за осъществяване на консервацията, 
изискванията, при изпълнението на които ще се осъществи повторното въвеждане на активите в употреба, 
както и прогноза за осъществяването на тези изисквания. 

2.6. Амортизация 
Амортизацията се начислява и признава като разход в Отчета за приходите и разходите на база 

линейния метод.  
Земята и временно изведените от употреба активи не се амортизират.  
Амортизацията на дълготрайните активи се начислява от месеца, следващ месеца на въвеждането 

им в експлоатация.  
През отчетния период избраният метод не е променян. 

Предполагаемият срок на използване на основните групи активи е не по – дълъг от : 
  сгради                                          25 години 
 транспортни средства          4 – 10 години 
 стопански инвентар                  6.7  години 
 компютърна техника                 2   години 
 
          2.7. Обезценка на активи 

Към датата на годишния финансов отчет балансовата стойност на дълготрайните активи не е 
по-висока от възстановимата им стойност и същите не подлежат на обезценка. 

3. Свързани лица 
Между предприятието и други предприятия съществуват взаимоотношения между свързани лица, 
съгласно СС 24, както следва: 

- Община Варна – притежава 100 % от капитала. 
- Органи на управление и административен персонал 
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През отчетния период няма  предоставени аванси и кредити на административния персонал и членовете 
на органите на управление. 
Няма поети задължения  в полза на тези лица чрез всякакъв вид гаранции, както   и сделки с 
административния персонал. 

4. Стоково-материални запаси 
Базата за оценяване на стоково-материалните запаси е по-ниската от доставната и нетната 

реализируема стойност. Нетната реализируема стойност представлява предполагаемата продажна цена в 
нормалния ход на стопанската дейност, намалена с приблизително оценените необходими разходи за 
завършване на производствения цикъл и тези, необходими за осъществяване на продажбата. 

Прилаганият метод за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление е средно 
претеглена стойност. 
         Няма разлика между балансовите и пазарните стойности на материалните запаси към края на 
отчетния период. Дружеството няма материални запаси дадени в залог за обезпечаване на пасиви. 
Съгласно приложимото счетоводно законодателство Дружеството извършва инвентаризация на всички 
дълготрайни и краткотрайни активи към 31 Декември на всяка отчетна година. При проведената 
инвентаризация към 31.12.2020 г. липси и излишъци не са установени.   

5. Търговски и други вземания 
Търговските и други вземания се отчитат по тяхната амортизируема стойност, намалена със загуби 

от обезценка.  

6. Пари и парични еквиваленти 
Парите и паричните еквиваленти включват налични парични наличности, разплащателни сметки в 

банки, акредитиви, краткосрочни банкови депозити . 

7. Данъци от печалбата 
Текущите данъци върху печалбата са определени в съответствие с изискванията на българското 

данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. Данъчната  ставка за 2020 г. е 
10 %  (2019 г.-10%). 
Данъкът върху печалбата или загубата за годината представлява текущи и отсрочени данъци.  
Текущият данък са очакваните данъчни плащания върху облагаемата печалба за годината, прилагайки 
данъчните ставки в сила към датата на изготвяне на счетоводния баланс, и някой корекции на дължимия 
данък, отнасящи се за предходни години. Номиналната ставка за 2020 г. е в размер на 10%. 
Няма начислен  данък от печалбата за 2020 г. 
Отсроченият данък е начислен като се използва балансовия метод и се отнася за временните разлики 
между текущата стойност на активите и пасивите за целите на счетоводното отчитане и за данъчни цели. 
Не се признават временните разлики отнасящи се до положителна репутация. Сумата на отсрочения данък 
е основан на очаквания начин на реализация на балансовата стойност на активите или пасивите, като се 
прилагат данъчните ставки в сила към датата на изготвяне на баланса или тези, които се очакват да бъдат 
в сила след нея.   
Актив по отсрочени данъци се признава само до размера, до който е възможно бъдеща облагаема печалба 
да бъде налична при условие, че неизползваните данъчни загуби и кредити могат да бъдат използвани.  
Отсрочените данъчни пасиви се признават винаги.  
Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които се очаква да се 
прилагат за периода, през който активите ще се реализират, а пасивите ще се уредят, на база данъчните 
закони, които са в сила или в голяма степен на сигурност се очаква да бъдат в сила 

8.Съдебни спорове 
Където е вероятно определен изходящ поток, съдържащ икономически ползи, да бъде необходим за 

покриване на задължение по съдебен спор, предприятието признава провизия.  
Провизията се базира на най-добрата оценка дадена от юридическите съветници на предприятието. 

В случаите, когато не може да бъде направена надеждна оценка на размера на задължението се оповестява 
като потенциално задължение. 
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9.Провизии за доходи при пенсиониране 
Признават се по реда на СС 19 “Доходи на персонала” 
 
10. Доходи на персонала 
В предприятието са реализират и начисляват суми за доходи на персонала по видове, както следва: 
10.1. Краткосрочни доходи на персонала - онези доходи на персонала, които стават напълно 

изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който персоналът е положил труд за тях. 
Предприятието признава като задължение недисконтираната сума на оценените разходи по платен 

годишен отпуск, очаквани да бъдат заплатени на служителите в замяна на труда им за изминалия отчетен 
период. 

10.2. Доходи при напускане - доходи при прекратяване на трудовото или служебното 
правоотношение преди нормалния срок за пенсиониране. 

10.3. Доходи след напускане на работа - доходи на персонала, които са платими след приключване 
на трудовото или служебното правоотношение: пенсии, медицинско обслужване и други доходи. 

10.4. Други дългосрочни доходи -  доходи на персонала, които са платими 12 или повече месеца от 
края на периода, през който заетите са положили съответния трудов или служебен стаж. 

11.  Търговски и други задължения 
Търговските задължения, лихвените заеми и кредити се отчитат първоначално по цена на 

придобиване, намалена с присъщите разходи по транзакцията. След първоначалното признаване, 
лихвените заеми и кредити се отчитат по амортизируема стойност, като всяка разлика между номинал и 
размера на падеж се отчита в обема на разходите през периода на ползване на заема на база ефективния 
лихвен процент.  

12. Приходи и разходи 
Основният източник на приходи за „Пазари” ЕАД е отдаване под наем на търговски площи и 

обекти.  
Отчитането и признаването на приходите и разходите за дейността се извършва при спазване на 

изискването за причинно-следствена връзка между тях.  

        13. Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната 
политика. 

Счетоводната загуба 2020 година е 186 хил. лева.  
В предприятието не се третира като промяна на счетоводната политика:  
а) приемането на счетоводна политика за събития и сделки, които се различават по същество от 

случилите се преди това събития или сделки;  
б) приемането на нова счетоводна политика за събития и сделки, които не са се случвали преди това 

или са били незначителни. 
Няма необичайни по естество приходни или разходни статии повлияли при определянето на печалбата 
или загубата от обичайната дейност. 
През отчетния период не са настъпили промени в счетоводната политика и не са открити фундаментални 
грешки. 

      14. Финансови инструменти 
Финансовите инструменти представляват договори, които поражда едновременно както финансови 
активи в едно предприятие, така и финансови пасиви или инструменти на собствения капитал в друго 
предприятие (не се включват  данъците и таксите). 
Финансовите активи представляват паричните суми, договорните права за получаване на парични суми 
или размяна на финансови инструменти с други предприятия при потенциално благоприятни условия, 
както и  компенсаторните инструменти.  
В зависимост от целта на придобиването, финансовите активи се класифицират като: 
• Държани за търгуване - когато са придобити с намерението да бъдат продадени в краткосрочен 
план (максимум до една година)с цел реализирането на печалба. Към тях се отнасят и финансовите 
активи, които са част от портфейл, за който има индикация за неотдавнашна способност за реализиране на 
печалба в краткосрочен период или деривативни активи, ако не са използвани за ефективни хеджиращи 
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инструменти. Към тази категория е редно да се отнесат и придобитите компенсаторни инструменти, които 
обикновено се използват като платежно средство. 
• Финансови активи, държани до настъпване на падеж – тези финансови активи, които са с 
фиксирано или определяемо плащане и фиксиран падеж и които предприятието има положително 
намерение и възможност да запази до настъпване на падежа. В съответствие с характеристиката на тази 
отчетна категория към нея могат да се отнесат всякакви дългови инструменти, в т.ч. ДЦК, при условие, че 
са придобити при вторичното предлагане и предприятието има намерение и възможност да ги задържи до 
падежа. 
• Кредити и вземания, възникнали първоначално в предприятието-това са финансови активи, 
създадени от предприятието посредством директно предоставяне на пари, стоки или услуги на дадени 
дебитори. Към тази категория се отнасят търговските и други вземания на предприятието с договорен 
характер (но не и вземания със законов характер, например данъците), срочни депозити, предоставени 
кредити на други лица, както и дългови инструменти, в т.ч. ДЦК, недържани  за търгуване, ако са 
придобити при първичното предлагане. Към тази отчетна категория може да се отнесат само тези 
вземания и предоставени кредити, по отношение на които предприятието е първи кредитор (не могат да се 
отнесат например закупените вземания). 
• Обявени за продажба - всички финансови активи, които не могат да се класифицират в 
предходните групи 
Финансовите пасиви са договорните задължения за предоставяне на парични суми или финансови активи 
на друго предприятие или размяна на финансови инструменти с други предприятие при потенциално 
неблагоприятни условия 
• Държани за търгуване – тези финансови пасиви, които са поети от предприятието с цел 
получаване на печалба, произтичаща от краткосрочни колебания в цените или в дилърските маржове. 
Финансови пасиви се класифицират като държани за търгуване, без значение каква е целта на поемането 
им, когато са част от портфейл, за който има свидетелства за неотдавнашна актуална способност за 
краткосрочно извличане на печалба.  
• Финансовите пасиви, държани до настъпване на падеж, са финансовите пасиви с фиксирано или 
определяемо плащане и фиксиран падеж, които предприятието има намерението и възможността да 
задържи до падежа. Към тази категория се отнасят поети от предприятието (а не възникнали 
първоначално в предприятието) облигации и други дългови инструменти, по отношение на които не е 
първи длъжник, ако възнамерява да ги задържи до падежа им. 
• Финансови пасиви, възникнали първоначално в предприятието са пасиви, създадени посредством 
директно получаване на пари, стоки или услуги от дадени кредитори. Към нея се отнасят и търговските 
задължения на предприятието, които нямат фиксиран падеж, а се погасяват в рамките на нормалния 
оперативен цикъл.(последваща им оценка е по себестойност). Тези, които са с фиксиран падеж, се отчитат 
по амортизируема стойност. Такива могат да бъдат издадени от предприятието облигации, издадени запис 
на заповед и менителници и други дългови инструменти, които няма да бъдат прехвърлени на друга 
страна в краткосрочен период. Към финансовите пасиви, възникнали първоначално в предприятието, не 
се отнася придобит дял от пакет (пул) от кредити или поети кредити, по отношение на които 
предприятието не е първи кредитор. 
Предприятието признава финансовия актив или финансовия пасив в своя счетоводен баланс единствено 
когато стане страна в договорните условия на инструмента. 
Финансовите инструменти се оценяват при първоначалното придобиване по цена на придобиване, която 
включва: 
а) справедливата стойност на даденото (при финансов актив) или полученото (при финансов пасив). 
б) разходите по извършване на сделка с финансови инструменти, като: 
- хонорари, комисиони и други възнаграждения, изплатени на агенти, брокери, консултанти, дилъри и 
други, пряко ангажирани със сделката лица; 
- данъци, такси, разрешения и други, изплатени на борси и на регулационни органи; 
- трансферни данъци и мита и други. 
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 В първоначалната оценка на финансовите инструменти не се включват получените премии и отбиви, 
финансирания и разпределения на административни и други общи разходи.  
Заеми и вземания, предоставени от предприятието, които нямат фиксиран падеж, се отчитат по 
себестойност. 
Предприятието има експозиция към следните рискове възникващи от употреба на финансови 
инструменти:  
Финансов риск, проявяващ се поотделно или съчетано в следните разновидности: 
а) кредитен риск - риск, произтичащ от възможността предприятието да не получи в договорения размер 
или въобще финансов актив, както и възможността предприятието да получи в пълен размер финансов 
актив, но на по-късна дата от уговорената; 
б) ликвиден риск - риск, произтичащ от възможността предприятието да не погаси в договорения размер 
или изобщо финансов пасив, както и възможността предприятието да погаси в пълен размер финансов 
пасив, но на по-късна дата от уговорената; 
в) ценови риск - риск, произтичащ от колебанията в цената на финансов инструмент, който в зависимост 
от вида на финансовия инструмент може да бъде: 
Предприятието не извършва хеджиране (компенсиране) на изменението на справедливата стойност на 
финансовите си активи и пасиви. 

         15. Консолидирани финансови отчети и инвестиции в дъщерни предприятия. 
Предприятие което се контролира от друго предприятие (предприятие майка) е дъщерно предприятие. В 
индивидуалния отчет инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат по себестойностния метод 
съгласно СС 28.  
Към датата на баланса дружеството няма инвестиции в дъщерни предприятия. 

          16. Инвестиции в асоциирани предприятия 
Дългосрочните инвестиции в предприятия, в които инвеститорът упражнява значително влияние, но 
които не представляват нито дъщерни предприятия, нито смесени предприятия се отчитат като 
инвестиции в асоциирани предприятия.  
Предприятието е избрало себестойностния метод за отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия, 
според който инвестицията се отчита по себестойност (цена на придобиване), намалена с натрупана 
загуба от обезценки. 
Към датата на баланса дружеството няма инвестиции в асоциирани предприятия. 

         17. Смесени предприятия 
Смесено предприятие представлява договорно взаимоотношение, по силата на което две или повече 
страни се заемат със стопанска дейност, която подлежи на съвместен контрол. 
Съществуват следните форми на смесени предприятия: 
 -съвместно контролирани дейности; 
 -съвместно контролирани активи; 
 -съвместно контролирани стопански единици, които се описват чрез и отговарят на определението 
"смесено предприятие"; 
Инвеститор в смесено предприятие, който не участва в съвместния контрол, отчита своето дялово участие 
в смесеното предприятие в своя финансов отчет като финансов инструмент. А когато инвеститорът има 
значително влияние в смесеното предприятие - като инвестиция в асоциирано предприятие. 
Към датата на баланса дружеството няма инвестиции в смесени предприятия. 

          18. Лизингови договори 
Договорите, при който наемодателят прехвърля на наемателя в значителна степен всички рискове и 
изгоди, свързани със собствеността върху актива, без значение дали собствеността е прехвърлена, се 
класифицират като финансов лизинг. 
Всички останали договори се класифицират като експлоатационен лизинг. Същите се отчитат текущо 
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като разход/приход за наеми.  
За отчетният период Дружеството има отчетени само договори за оперативен лизинг.  
При оперативните лизинги, когато има плащания извършени от наемодателя към наемателя, свързани с 
лизинговите договори, или възстановяване/поемане от страна на наемодателя на разходи свързани с 
подобрение, преместване и др. поети от наемателя се считат за стимули при експлоатационен лизинг. 
Дружеството не е предоставяло стимули. 

        19. Промени в приблизителни счетоводни стойности 
През отчетния период не са настъпили промени в приблизителни счетоводни стойности. 

       20. Договори за строителство 
През отчетния период не са отчитани договори за строителство. 

       21. Провизии, Условни Активи и Условни Пасиви 
Провизия се признава в баланса като пасив и като разход, когато предприятието има настоящо 
задължение (правно или конструктивно) в резултат от минали събития, за погасяването на което има 
вероятност да е необходим поток ресурси, съдържащ икономически ползи и задължението може да бъде 
надеждно оценено. 
Сумата на признатата провизия е най-добрата приблизителна оценка на разходите, необходими за 
покриване на настоящото задължение към края на отчетния период. Оценките на резултата и финансовия 
ефект се определят по преценка на ръководството на предприятието, като се вземат предвид и миналият 
опит с подобни операции, и в някои случаи - докладите на независими експерти. Взетите предвид 
обстоятелства включват всички допълнителни обстоятелства от събитията след края на отчетния период. 
Когато ефектът от времевите разлики в стойността на парите е съществен, провизиите се дисконтират 
като се използва текуща норма на дисконтиране преди данъци, която отразява, когато е уместно, 
специфичните за задължението рискове. Когато се използва дисконтиране, увеличението на провизията в 
резултат на изминалото време, се представя като финансов разход. Предприятието преразглежда 
провизиите към края на всеки отчетен период ги преизчислява с цел да се отрази най-добрата текуща 
оценка. 
Условни активи и пасиви не се признават като активи и пасиви в отчета, само се оповестяват в 
приложенията. 
Условни пасиви не се признават като пасиви, защото все още не е потвърдено дали предприятието има 
налично задължение, което би могло да доведе до необходимост от поток ресурси или настоящите 
задължения не отговарят на критериите за признаване на провизия (тъй като не е вероятно да е необходим 
поток от ресурси или сумата на задължението не може да бъде надеждно оценена).Условните пасиви се 
оценяват текущо, за да се определи дали се е появила вероятна необходимост от изходящ поток ресурси, 
съдържащ икономически ползи, респективно необходимост от начисляване на провизия. 
Условни активи не се признават като актив. Условните активи се оценяват текущо, за да се осигури 
правилно представяне на тяхното развитие във финансовите отчети. Ако постъпването на потока 
икономически ползи е станало практически сигурно, тогава активът и свързаните с него приходи се 
признават във финансовия отчет за периода, през който е настъпила промяната. Ако постъпването на 
поток икономически ползи е станало вероятно, предприятието го оповестява като условен актив. 

БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 
 

1. Дълготрайни нематериални активи 
 

1.1. Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни нематериални активи по групи: 
Дълготрайни нематериални активи с нулева балансова 

стойност 
Отчетна стойност (хил. лв.) 

2020г. 2019г. 
програмни продукти  23 14 
Общо отчетна стойност: 23 14 
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Дружеството няма дълготрайни нематериални активи с ограничения върху правото на собственост. 
 Дружеството няма поети ангажименти за придобиване на дълготрайни нематериални активи. 
Дружеството няма ползвани в дейността си дълготрайни нематериални активи - чужда собственост. 
Дружеството няма дълготрайни нематериални активи, които временно са изведени от употреба. 

2. Дълготрайни материални активи 
2.1. Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни материални активи по групи: 

Дълготрайни материални активи с нулева балансова 
стойност 

Отчетна стойност (хил. лв.) 
2020г. 2019г. 

Сгради 2685 1898 
Машини , Съоръжения , Компютри 161 154 
Транспортни средства 247 224 
Обзавеждане и трайни активи 1178 584 
Общо отчетна стойност: 4271 2860 

 
Дружеството няма дълготрайни материални активи с ограничения върху правото на собственост. 
Дружеството няма поети ангажименти за придобиване на дълготрайни материални активи. 
Дружеството няма ползвани в дейността си дълготрайни материални активи - чужда собственост. 
Дружеството няма дълготрайни материални активи, които временно са изведени от употреба. 

3. Сделки на предприятието с административния персонал: 
Извън начислените и оповестени  суми, признати като разход за краткосрочни доходи на персонала  

с административния персонал са налице и сделки, както следва: 
3.1. Предоставени аванси: 

Административен персонал Сума (хил. лв.) 
2020г. 2019г. 

Предоставени аванси в началото на периода 0 0 
Предоставени през периода 44 53 
Отчетени суми 42 47 
Възстановени суми 2 6 
Предоставени аванси в края на периода 0 0 

4. Стоково-материални запаси 
4.1. Отчетната стойност на стоково-материалните запаси, представени по нетна реализуема 

стойност към датата на годишния финансов отчет е 86  хил. лева. 

Суровини и материали 
2020г. 2019г.. 
В хиляди лева 

Гориво 0 0 
Работно облекло 20 12 
Материали за поддръжка и ремонт 66 59 
Общо: 86 71 

 
5. Търговски и други вземания 

Вземания 

2020г. 2019г. 
Сума на 
вземане
то (хил. 

лв.): 
 

Степен на 
ликвидност 

Сума на 
вземането 
(хил. лв.): 

До 12 
месеца 

Степен на 
ликвидност 

До 12 
месеца  До 12 

месеца 
Над 12 
месеца 

I. Вземания от клиенти и доставчици:    126 126  
1. Вземания от клиенти 79 79  48 48  

      2. Съдебни вземания от клиенти и 
доставчици 

   71 71  
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      3. Вземания от доставчици по 
предоставени аванси 

      

I I .Други вземания: 452 452  429 429  
      1. Други съдебни вземания 408 408  387 387  
      2. Корпоративен данък 41 41  39 39  
      3. Депозити по търговски договори 3 3  3 3  
Нетен размер на вземанията: 531 531  555 555  
 

6. Пари и парични еквиваленти 
6.1. Компонентите на паричните наличности и паричните еквиваленти, представени в счетоводния 

баланс са:  
 

Компонент: Сума (хил. лв.): 
2020г. 2019г. 

Парични средства в брой: 4 3 
Парични средства в безсрочни  
разплащателни сметки в BGN: 

2895 2682 

Краткосрочни банкови депозити 1093 1093 
Общо: 3992 3778 

 
6.2. Към датата на финансовия отчет размерът на паричните средства, които не са на разположение 

на ръководството, поради наложен запор във връзка с дело с Виа Монеда възлизат на 27 хил. лв., налични 
по разплащателна сметка в Централна Кооперативна Банка.  

 
7. Данъци от печалбата 

7.1. Текущ данък върху печалбата: 

Параметри: Стойност (хил. лв.) 
2020г. 2019г. 

Облагаема печалба - 414 
Ставка на корпоративния данък 10% 10% 
Текущ данък върху печалбата след отстъпка - 42 
Признати отсрочени данъчни активи   
Разходи за данъци от печалбата - 42 
 

СПРАВКА ЗА АКТИВИТЕ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ 
 

 (в хил. лв.) 
  Компенсируеми 

отпуски 
Общо 

В началото на отчетния период 
Временна разлика 17 17 
Актив по отсрочен данък  2  2 

Признаване и обратно проявление през отчетния период 
Временна разлика   
Актив по отсрочен данък   

Корекции в отсрочени данъци в резултат на промяна в данъчното законодателство 
Актив по отсрочен данък   
В края на отчетния период     
Временна разлика 19   19  
Актив по отсрочен данък 2 2 

 
 
8. Доходи на персонала 
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Структура и движение на персонала 
 2020г. 2019г. 
Средносписъчен брой на персонала – от тях: 58 61 
  1.  Ръководни служители 2 2 
  2. Аналитични специалисти 5 7 
  3. Техници и други приложни специалисти 15 16 
  4. Помощно административен персонал 21 22 
  5. Персонал, зает с услуги за населението,  търговията и охраната 2 2 
  6. Квалифицирани работници    
  7. Професии, не изискващи спец. квалификация  12 12 
 

Движение на персонала  2020г. 2019г. 
 1. Наличност по списък в началото на годината 61 63 
 2. Приети от началото на годината – общо  6 
    -в т.ч. постъпили за първи път от образователната система   
 3. Напуснали през годината – общо 5 8 
 4. Наличност в края на годината 56 61 

 
8.1. Краткосрочни доходи на персонала 
8.1.1. Сума, призната като разход за краткосрочни доходи на персонала: 
 

Категория персонал Сума (хил. лв.) 
2020г. 2019г. 

персонал, в т.ч.:   
Възнаграждения 754 757 
Осигуровки 211 226 
Други социални разходи и надбавки 127 131 
Членове на органи на управление, в т.ч.:   
Възнаграждения 61 65 
Осигуровки 10 10 

 
9. Търговски и други задължения 

Задължения 

2020г. в хил. лв. 2019г. в хил. лв. 

С
ум

а 
на

 
за

дъ
лж

ен
ие

т
о 

 

В
 т

.ч
. 

из
ис

ку
ем

и 
сл

ед
 

по
ве

че
 о

т
 5

 г.
  

О
бе

зп
еч

ен
ие

: 

С
ум

а 
на

 
за

дъ
лж

ен
ие

т
о 

 

В
 т

.ч
. 

из
ис

ку
ем

и 
сл

ед
 

по
ве

че
 о

т
 5

 г.
 

О
бе

зп
еч

ен
ие

: 

I. Задължения към клиенти и доставчици, в т.ч.: 225   112   
1. Получени аванси от клиенти 35   38   

- в т.ч. свързани с оперативен лизинг 35   38   
2. Задължения към доставчици 190   74   
II. Задължения към бюджета, в т.ч.:    87   
1. За данък върху добавената стойност 39   20   
2. За други данъци 22   28   
3. Осигуровки 42   39   
III. Задължения към персонала 77   143   
IV. Задължения по гаранции 486   493   
V. Други кредитори/дивидент/       
Всичко сума на задълженията 891   835   



 24

10. Приходи 
10.1. Приходи според техния характер, признати през периода: 

Нетни приходи от продажби 2020г. 2019г. 
В хиляди лева 

 Продажба на услуги  3807 4449 
- в т.ч. от оперативен лизинг 2947 3446 

 3807 4449 
 
10.2. Сума на отчетените приходи, които не са получени до датата на финансовия отчет:  

Категория приходи 
2020г. (хил. лв.) 2019г. (хил. лв.) 

Общ приход 
- стойност 

В т.ч. 
неплатени  

Общ приход 
- стойност  

Общ приход 
- стойност  

Приходи от извършването на услуги 3807 79 4449 48 
- в т.ч. от оперативен лизинг 2947 61 3446 41 

Обща сума на приходите: 3807 79 4449 48 
 
11. Разходи 
Значими по своя характер разходи са както следва: 
11.1.1. Разходи за материали 

Разходи за материали 2020г. 2019г. 
В хиляди лева 

 Горива и смазочни материали  5 6 
 Вода  59 61 
 Резервни части и материали  32 93 
 Други  68 79 
 Електроенергия за технологични нужди  519 553 
Всичко разходи за материали 683 792 

 
11.1.2. Разходи за външни услуги 

Разходи за външни услуги 2020г. 2019г. 
В хиляди лева 

 Съобщителни услуги  7 7 
 Застраховки  11 13 
 Реклама  26 37 
 Разходи за одит  4 4 
 Граждански договори 1 3 
 Консултантски услуги  33 26 
Сметоизвозване 67 66 
Сметопочистване  517 523 
СОД 194 186 
Физическа охрана 455 419 
 Други  312 232 

Общо: 1 627 1 516 
 

11.1.3. Разходи за персонала: 

Разходи за персонала 2020г. 2019г. 
В хиляди лева 

 Заплати  827 846 
 Компенсируеми отпуски  (12) (24) 
 Осигуровки  176 190 
Осигуровки върху компенсируеми отпуски (2) (2) 
 За социални дейности и др. 174 179 

Общо: 1 163 1 189 
 
11.1.4. Други оперативни разходи 
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Други разходи 2020г. 2019г. 
В хиляди лева 

 Командировки  2 3 
 Карти за служебно пътуване  2 1 
 Данъци и такси  9 11 
Отписани вземания 74 11 
Брак при закриване на пазарни площадки   
Съдебни разходи 2 38 
Други 18  

Общо: 107 64 
 

11.1.5. Същност на отчетените финансови разходи през периода 

Финансови разходи 2020г. 2019г. 
В хиляди лева 

 Такси и комисионни  2 4 
Общо: 2 4 

                12. Капитал: 
Основният капитал на дружеството не е променен спрямо предходния отчетен период и е в размер 

на 4 736 800 лева.  
Резервите са в размер на 5 032 хил. лв., като законовите резерви са в размер на 98 хил. лв. и 

подлежат на допълване до законоустановената сума. 
Финансовият резултат за 2020 година е загуба в размер на 186 хил. лева. 

13. Стойността на предоставените по оперативен лизинг активи: 
Видове активи Отчетна стойност Набрано изхабяване Балансова стойност 
Сгради и конструкции 6988 5454 1534 
Няма условните наеми, признати като приход: 
Няма поети  значителни лизингови ангажименти от  Дружеството, 

14. Събития след датата на годишния финансов отчет 
Годишният финансов отчет е официално одобрен за публикуване от Съвета на директорите на 

29.04.2021 година.  
Не са настъпили важни и/или значителни за дейността на дружеството некоригиращи събития след 

датата на годишния финансов отчет. 
 

  
Дата на съставяне: 29.04.2021 година 
гр. Варна 
 

 
Съставител: ............................ 
                       /Диана Русева Колева /    

         
   Изп. Директор: .............................. 

                       /Недко Николаев Радев/ 


