ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ БУРГАСКИ ПАЗАРИ” ЕООД
за първо тримесечие на 2021 г.

I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1. Предмет на дейност на дружеството:
•

организиране и извършване на услуги в областта на наемането, поддръжката, ремонта,
строителството или реконструкцията на общински пазари и други общински имоти;

•

осъществяване на ремонтно-възстановителна дейност, благоустрояване и довършителни
работи, както и свързаните с тях производства и услуги;

•

маркетингови и пазарни проучвания, търговски сделки с всякакъв вид селскостопанска и
промишлена продукция, вътрешна и външна търговия, комисионни и спедиционни
сделки, търговско представителство и посредничество;

•

разкриване и експлоатация на магазини и пазари за плодове, зеленчуци и други
хранителни

продукти,

хотелиерски,

туристически,

рекламни,

информационни,

програмни и др. услуги, складови и лицензионни сделки, стоков контрол;
•

производство и продажба на хлебни и сладкарски изделия и готови храни, предоставяне
на социални услуги и всички сделки незабранени от закона.

2.Собственост и управление
„Бургаски пазари” ЕООД гр.Бургас е еднолично търговско дружество със сто процента
общинско участие в капитала, регистрирано в Бургаски окръжен съд и вписано в регистъра на
държавните и общински предприятия по фирмено дело № 2189 от 2000година.
На

16.01.2019г. бе

вписано в Агенция по вписваниятя, съгласно решение

№52/18.12.2018г. на Общински съвет – Бургас, преобразуване чрез вливане на „Хляб и хлебни
изделия“ ЕООД в „Бургаски пазари“ ЕООД, с което „Бургаски пазари“ ЕООД стана
универсален правоприемник на прекратеното без ликвидация „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД и
пое имуществото му, активите и пасивите му.
Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на
актуалната му съдебна регистрация. Към 31.12.2020 г. внесеният напълно основен капитал е в
размер на 4 695 400 лв. и е разпределен в 46 954 броя поименни дяла, всеки с номинална
стойност от 100 лева. През годината основният капитал не е променян, и е 100 процента
собственост на Община Бургас.
Съдружници

Брой дялове

% от капитала

Община Бургас

46 954

100
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Управителни органи на “Бургаски пазари” ЕООД са:
1. Общинския съвет (едноличен собственик)
2. Управителят на дружеството
През отчетния период от 01.01. - 31.03.2021 г. е вписано в Търговския регистър нов
управител – Донка Христова. Дружеството е юридическо лице на самостоятелен баланс със
седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. “Цариградска” № 57.
ІІ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ” ЕООД
ПРЕЗ ИЗТЕКЛИЯ ПЕРИОД:
В управлението

на „Бургаски пазари” ЕООД през изтеклия период са залегнали

следните основни принципи:
•

да осъществяваме разумно и отговорно нашата дейност;

•

да гарантираме устойчиво развитие на дружеството;

•

съгласуване на интересите на всички заинтересовани страни;

•

разумно стопанисване на активите на дружеството с грижата на добър стопанин;

•

запазване на позициите на пазара в условията на усложнена икономическа обстановка;

•

осигуряване на добър фирмен имидж.

ІІІ. ОСНОВНИ ПОСТИГНАТИ ЦЕЛИ
По време на управлението през първото тримесечие на 2021 г. постигнахме :
1. Довършихме изграждането на металните конструкции с акрилни тенти на Централен
пазар „Краснодар“
2. Платихме на „Чистота“ ЕООД – 5х.лв.
3. Платени вноски по кредити и лизинги през първо тримесечие на 2021г.


Овърдрафт ТБ „Д” – платени 25800,00лв. главница + 1636,59лв. лихва = 27436,59лв.



Кредит Пиреос банк – платени 18000лв. главница + 5336,99лв. лихва = 23336,99лв.



Кредит ТБ „Д” /800000лв./ - платени 20001лв.главница + 5001,62лв.лихва = 25002,62лв.



Овърдрафт ТБ „Д” /400 000лв./ - платени 730,93лв.лихви

4. Общо платени вноски по кредити и лизинги през първо тримесечие на 2021г.:
76507,13лв., от които 63801лв. платени главници и 12706.13лв. лихви.
ІV. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
През първо тримесечие на 2021година в резултат на разумна управленческа и
икономическа политика, „Бургаски пазари” ЕООД отчита печалба в размер на 14х.лв.


Печалба
През тримесечието нетните приходи са 733х.лв. Дружеството отчита счетоводна

печалба 14х.лв.


Приходи
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Приходите от оперативна дейност през първо тримесечие на 2021г. са на обща стойност
738х.лв. и вкл.:







приходи от продукция – 399х.лв.



приходи от стоки – 4х.лв.



приходи от услуги – 210х.лв.

Разходи


Разходите за материали са 250х.лв., а разходите за външни услуги – 145х.лв.



Разходите за възнаграждения и осигуровки са 240х.лв.



Амортизациите са 52х.лв.

Придобиване на активи и текущ ремонт
Ремонт на собствени активи –1х.лв.
Придобиване на активи – 2х.лв., 500л.бойлер за кухня-майка
Допълнителни мерки във връзка с Ковид19 – охрана, заграждения, указателни табели,
маски, дезифектанти и др.
ИЗВОДИ:
1. За първо тримесечие на 2021г. дружеството отчита положителен счетоводен финансов
резултат;
2. Дружеството е инвестирало собствени средства за обновяване на визията на пазар
„Краснодар“ чрез поставяне на тенти на всяка маса ;
3. Автомобилният парк е действащ и се реагира адекватно и своевременно за отстраняване
на възникналите повреди.
4. Дружеството обслужва задълженията по кредити и лизинги в срок и няма натрупани
текущи такива.
5.

Към днешна дата имаме заетост на търговските обекти, както следва:


ТК „Краснодар” 1-ви и 2.ри етаж – 100%



Супер маркет в к-с „Лазур” – зает от магазин „Болеро”



Аптеките на ул.”Александровска” №147



Закритите търговски площи на пазар „Краснодар”, „Велека”, „М.Рудник” зона
„В” –заети 100%



Откритите търговски площи за продажба на плодове и зеленчуци – различна
заетост на пазарите и според сезона.

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ” ЕООД ЗА 2021 ГОДИНА
1. Благоустройство и реконструкция на районен пазар „Велека“.
2. Обновяване и ремонт на кухня – майка в „Меден рудник“.
3. Обследване на нови терени за създаване на пазари.
V. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА (съгл. чл.39, т.1 от ЗС)
а/Относителният дял на реализираните стоки и услуги в приходите от продажби на
дружеството за първо тримесечие на 2021 г. и неговото изменение спрямо същия период на
2020 г. (съгл. т.1 от Приложение № 10) е както следва:
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Относителен дял в приходите от продажби
по видове стоки/ продукти/услуги

2021

2020

изменение %





От наеми
От продажба на готова храна
От продажба на стоки

45,02%
54,43%
0,55%

52,56%
47%
0,44%

-16,75%
13,65%
20%



От СМР

б/“Бургаски пазари” EООД реализира своите стоки и услуги на вътрешен пазар. (съгл. т.2 от
Приложение № 10):
в/Основните клиенти на “ Бургаски пазари” EООД, техния относителен дял в общите приходи
от продажби за първото тримесечие на 2021г. и изменението спрямо 2020г. (съгл. т.2 от
Приложение № 10) са както следва:
Основни клиенти на " Бургаски пазари " ЕООД
относителен дял
Наименование
Община Бургас
„Болеро” ЕООД
„Болеро ВИП“ ЕООД
„Меги МП“ ЕООД
„Преслава Бечева” ЕООД
СБАЛПФЗ
„Бургас фиш“ ООД
други
Общо

2021

2020

53
12

49
13

4
3
2
2
2
22
100%

5
4
2
2
2
23
100%

Изменение
%
4
-1
-1
-1
0
0
0
-1

г/Видно от таблицата основните клиенти на “ Бургаски пазари” EООД, чийто относителен дял
надхвърля 10% от приходите от продажби са, (съгл. т.2 от Приложение № 10) както следва:
Основни клиенти на " Бургаски пазари " ЕООД с относителен дял над 10% от приходите от продажби

Наименование

относителен
ЕИК
дял %

Община Бургас

53

000056814

„Болеро“ ЕООД

12

102842770

връзка / взаимоотноседалище и адрес на шения с дружеството
управление
Гр.Бургас,ул.“Александ
ровска“ №26
Гр.Бургас,ул.“Христо
Ботев“ №70

Договор за приготвяне
на храна
Договор за наем

 РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО
При осъществяване на дейността си “ Бургаски пазари” ЕООД е изложено на определени
рискове, които оказват въздействие върху неговите резултати.



Фирмен риск:

Свързан е с характера на основната дейност на дружеството, с технологията и организацията на
цялостната му активност, както и с обезпечеността на дружеството с финансови ресурси.
Подкатегории на фирмения риск са: бизнес риск и финансов риск. Основният фирмен риск е
свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и положителен
финансов резултат.
Управлението на фирмения риск за дружеството ни засяга анализа на продуктите/услугите,
които се предлагат от „Бургаски пазари” ЕООД, обезпечеността с човешки ресурси,
управленските решения на оперативно и стратегическо ниво, контрола върху прилагането на
приетите планове и стратегии за развитие.
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Финансов риск:

Финансовият риск на дружеството е свързан с възможността от влошаване на събираемостта на
вземанията и изплащането на задълженията към банковите и др. институции, което би могло да
доведе до затруднено финансово състояние.
Управлението на финансовия риск за дружеството ни е фокусирано върху оптимизиране на
оперативните разходи /повишаване събираемостта на вземанията/ определяне на адекватни и
конкурентоспособни цени на продуктите и услугите, адекватна оценка на формите на
поддържане на свободни ликвидни средства.



Риск, свързан с паричния поток:
Рискът, свързан с паричния поток разглежда проблемите с наличните парични средства в
дружеството. Тук от съществено значение е договорната политика, която следва да защитава
фирмените финанси, като гарантира регулярни входящи потоци от страна на клиенти, както и
навременни плащания на задълженията.
Управлението на риска, свързан с паричните потоци за дружеството ни изисква поддържане на
положителна стойност на ликвидността, т.е. готовност за посрещане на текущите задължения.



Кредитен риск:

Възниква, когато съществува вероятност клиентите на дружеството да не са в състояние да
изплатят изцяло или в обичайно предвидимите срокове дължимите от тях суми.
Кредитната ни политика има отношение към събираемостта на вземанията, които следва да се
контролират текущо чрез ежедневен преглед на откритите позиции по клиенти и извършените
плащания.
VI. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (съгл. чл. 39, т.5 от ЗС)
През първото тримесечие на 2021 г. „Бургаски пазари” ЕООД не е развивало действия,
свързани с научноизследователската и развойна дейност.
VII. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е
СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (съгл. чл. 39, т. 3 от ЗС)
След съставянето на Годишния финансов отчет за отчетния период в „Бургаски пазари”
ЕООД не са настъпили важни събития.
VIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ (съгл. т. 3 от
Приложение № 10)
През отчетния период на 2021г. „Бургаски пазари” ЕООД не е сключило съществени
сделки.
IX. СДЕЛКИ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ „БУРГАСКИ ПАЗАРИ” ЕООД и СВЪРЗАНИ
ЛИЦА, СДЕЛКИ ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА МУ ДЕЙНОСТ И СДЕЛКИ, КОИТО
СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ (съгл. т. 4 от
Приложение № 10)
През отчетното тримесечие на 2021г. „Бургаски пазари” ЕООД е сключило сделки със
свързани лица – Община Бургас, представляващи 53% относителен дял от приходи от
продажби.
X. СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ХАРАКТЕР (съгл. т. 5 от Приложение
№ 10)
През отчетното тримесечие на 2021г. в „Бургаски пазари” ЕООД не са се случили събития и
показатели с необичаен характер.
XI. СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО (съгл. т. 6 от Приложение № 10)
През отчетното тримесечие на 2021г. „Бургаски пазари” ЕООД не е сключило сделки, водени
извънбалансово.
XII. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ на „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ EООД, ОСНОВНИ ИНВЕСТИЦИИ
В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ИНВЕСТИЦИИ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН
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НЕГОВАТА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ И ИЗТОЧНИЦИТЕ / НАЧИНИТЕ НА
ФИНАНСИРАНЕ (съгл. т. 7 от Приложение № 10)
През отчетното тримесечие на 2021г. „Бургаски пазари” ЕООД няма дялови участия, не са
налице инвестиции в страната и в чужбина.
XIII. СКЛЮЧЕНИ от „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ EООД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ
ДРУЖЕСТВО МАЙКА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ в качеството на заемополучатели (съгл. т.
8 от Приложение № 10)
През отчетното тримесечие на 2021г. няма сключени от „Бургаски пазари” ЕООД, дъщерно
дружество или дружество майка договори за заем в качеството на заемополучатели.
XIV. СКЛЮЧЕНИ от „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ EООД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ
ДРУЖЕСТВО МАЙКА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ в качеството на заемодатели (съгл. т. 9 от
Приложение № 10)
През отчетното тримесечие на 2021г. няма сключени от „Бургаски пазари” ЕООД, дъщерно
дружество или дружество майка договори за заем в качеството на заемодатели.
XV. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕ НА
ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ (съгл. чл.39, т.8 от ЗС и т. 12 от Приложение № 10)
 Политиката относно управление на финансовите ресурси на „Бургаски пазари”
ЕООД касае способността му да:
• изпълнява задълженията си навременно;
• реализира добра събираемост на вземанията;
• генерира приходи, а оттам и печалба;
 Политиката относно управление на финансовите ресурси на „Бургаски пазари”
ЕООД отчита влиянието на ключови фактори като:
• междуфирмените вземания и задължения;
• събираемост на вземанията;
• ценова политика;
• търговска политика;
• данъчна политика и ползването на данъчни облекчения;
• плащане на санкции;
• конкурентоспособността на дружеството;
• взаимоотношения с финансово-кредитни институции;
 Политиката относно управление на финансовите ресурси на „Бургаски пазари”
ЕООД включва следните принципи:
• стриктно спазване на действащото законодателство;
• мониторинг на ключови финансови показатели;
• обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на
решения;
• своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на
дружеството при възможно най-изгодни условия;
• ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси (собствени и привлечени);
• управление на капитала и активите на дружествата (включително и привлечените
капитали);
• финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на дружеството.
XVI. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ
НАМЕРЕНИЯ (съгл. т. 13 от Приложение № 10)
През отчетното тримесечие на 2021г. „Бургаски пазари” ЕООД има планирани инвестиционни
проекти –реконструкция и модернизация на районен пазар „Велека“ в ж.к.“Изгрев“.
XVII. НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ (съгл.
т. 14 от Приложение № 10)
През отчетното тримесечие на 2021г. в основните принципи на управление на „Бургаски
пазари” ЕООД не са настъпили промени.
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XVIII. ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНИТЕ СИСТЕМА ЗА
ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (съгл. т. 15 от
Приложение № 10)
Вътрешният контрол и управлението на риска са динамични и итеративни процеси,
осъществявани от управителните и надзорните органи, създадени да осигурят разумна степен
на сигурност по отношение на постигане на целите на организацията в посока постигане на
ефективност и ефикасност на операциите; надеждност на финансовите отчети; спазване и
прилагане на съществуващите законови и регулаторни рамки.
На основание чл. 2 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор при
спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност
„Бургаски пазари” ЕООД има разработена и функционираща система за финансово управление
и контрол, включваща политики и процедури с цел да се постигне разумна увереност, че целите
на дружеството са постигнати чрез:
1.
съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
2.
надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;
3.
икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
4.
опазване на активите и информацията.
Действащата система на „Бургаски пазари” ЕООД гарантира правилното идентифициране на
рисковете, свързани с дейността на дружеството и подпомага ефективното им управление,
обезпечава адекватното функциониране на системите за отчетност и разкриване на
информация.
Основните елементи и характеристики на системата на „Бургаски пазари” ЕООД включва
следните взаимосвързани елементи:
Елементи
Контролна среда

Управление на риска

Контролни дейности

Принципи
1. личната почтеност и професионална етика на ръководството и персонала на
организацията;
2. управленската философия и стил на работа;
3. организационната структура, осигуряваща разделение на отговорностите,
йерархичност и ясни правила, права, задължения и нива на докладване;
4. политиките и практиките по управление на човешките ресурси;
5. компетентността на персонала.
1. идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални събития или
ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане целите на
организацията, и е предназначено да даде разумна увереност, че целите ще
бъдат постигнати.
2. организиране, документиране и докладване пред компетентните органи
предприетите мерки за предотвратяване риска от измами и нередности,
засягащи финансовите интереси на Европейските общности.
1. процедури за разрешаване и одобряване;
2. разделяне на отговорностите по начин, който не позволява един служител
едновременно да има отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване
и контрол;
3. система за двоен подпис, която не разрешава поемането на финансово
задължение или извършване на плащане без подписите на ръководителя на
организацията и лицето, отговорно за счетоводните записвания;
4. правила за достъп до активите и информацията;
5. предварителен контрол за законосъобразност, който може да се извършва от
назначени за целта финансови контрольори или други лица, определени от
ръководителя на организацията;
6. процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички
операции;
7. докладване и проверка на дейностите - оценка на ефикасността и
ефективността на операциите;
8. процедури за наблюдение;
9. правила за управление на човешките ресурси;
10. правила за документиране на всички операции и действия, свързани с
дейността на организацията;
11. правила за спазване на лична почтеност и професионална етика.
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Информация и комуникация

Мониторинг

1. идентифициране, събиране и разпространяване в подходяща форма и срокове
на надеждна и достоверна информация, която да позволява на всяко
длъжностно лице да поеме определена отговорност;
2. ефективна комуникация, която да протича по хоризонтала и вертикала до
всички йерархични нива на организацията;
3. изграждане на подходяща информационна система за управление на
организацията с цел свеждане до знанието на всички служители на ясни и
точни указания и разпореждания по отношение на ролята и отговорностите им
във връзка с финансовото управление и контрол;
4. прилагане на система за документиране и документооборот, съдържаща
правила за съставяне, оформяне, движение, използване и архивиране на

документите;
5. документиране на всички операции, процеси и трансакции с цел осигуряване
на адекватна одитна пътека за проследимост и наблюдение;
6. изграждане на ефективна и навременна система за отчетност, включваща:
нива и срокове за докладване; видове отчети, които се представят на
ръководството; форми на докладване при откриване на грешки, нередности,
неправилна употреба, измами или злоупотреба.
1. Текущо наблюдение, самооценка и вътрешен одит

Основните характеристики на системата за финансово управление и контрол в процеса на
изготвяне на финансовия отчет за първото тримесечие на 2021г., са:
Компоненти
Принципи
Среда на контрол
Определяне на средата, в която дружеството функционира:
• индустия, регулаторни фактори, обща рамка за
финансово отчитане;
• естеството на предприятието – дейност, собственост,
организационно – управленска структура, инвестиционна
политика, структура на финансиране;
• избор и прилагане на счетоводната политика;
• бизнес намерения / бизнес програма и резултати;
• оценка на финансовите показатели.
Оценка на риска
Идентифициране и оценка на рисковете от съществени
отклонения на ниво „финансов отчет“ и „вярност на
отчитане на сделки и операции, салда по сметки и
оповестявания“.
Контрол на дейностите
Спазване на правилата и процедури, кореспондиращи с:
• Оторизацията;
• Прегледите на резултатите от дейността;
• Обработка на информацията;
• Физическите контроли;
• Разпределение на задълженията
Информация и комуникация
Прилагане на информационните системи – автоматизирани
или неавтоматизирани за: иницииране, отразяване, обработка
и отчитане на сделки и операции или други финансови
данни, включени във финансовия отчет; осигуряване и
навременност, наличие и точност на информацията, анализ,
текущо наблюдение на резултатите от дейността, политиките
и процедурите, ефективното разпределение на задълженията
чрез приложимите системи за сигурност в приложимите
програми, бази данни и операционна система, вътрешния и
външния обмен на информацията.
Дейности по мониторинга
Текущо наблюдение на въведените системи и контроли,
тяхната ефективност във времето, извеждане на проблеми
или очертаване на области, нуждаещи се от подобрение.
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XIX. ПРОМЕНИ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ (съгл. т. 16 от
Приложение № 10)
През отчетното тримесечие на 2021г. в управителните и надзорните органи на „Бургаски
пазари” ЕООД са настъпили промени – от 11.02.2021г. дружеството е с нов управител Донка
Христова.
XX. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, НАГРАДИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗИТЕ НА ВСЕКИ
ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ (т. 17 от
Приложение № 10)

Информация за получените възнаграждения на членовете на управителя на
„Бургаски пазари” ЕООД:
Получател
Управител

Сума в хил.лв.
6

Основание
Договор
управление

за

XXI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И
АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА (съгл. т. 20 от Приложение № 10)

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства,
касаещи негови задължения в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал
– няма.
XXII. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА „БУРГАСКИ ПАЗАРИ“ EООД (съгл. чл. 39,
т.4 от ЗС)

През следващите тримесечия на 2021г. ще запазим съществуващите пазарни зони и ще
обновим и реконструираме някои от тях.
XXIII. Дружеството не изготвя и представя Декларация за корпоративно управление,
съгласно изискванията на чл.100 н, ал.8, тъй като посочената разпоредба от ЗППЦК се
прилага за дружества, чийто ценни книжа се търгуват на регулиран пазар. Нашето
Дружество е дружество от обхвата на §1 от ДР на ЗППЦК, а именно търговско дружество
със 100% общинско участие.

С УВАЖЕНИЕ:
ДОНКА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА – УПРАВИТЕЛ
„БУРГАСКИ ПАЗАРИ” ЕООД

27.04.2021г.
гр.Бургас
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СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "БУРГАСКИ ПАЗАРИ" ЕООД
към 31.03.2021 г.
Актив
Пасив
Раздели, групи, статии
Сума (хил.лева)
Раздели, групи, статии
Текуща
година

а
А. Записан, но невнесен
капитал
Б. Нетекущи (дълготрайни)
активи
І. Нематериални активи
1. Продукти от развойна
дейност
2. Концесии, патенти,
лицензии, търговски
марки, програмни
продукти и други подобни
права и активи
3. Търговска репутация
4. Предоставени аванси и
нематериални активи в
процес на изграждане
Общо за група I:

1

Пред
ходна
годин
а
2

а
А. Собствен капитал
I. Записан капитал

2

2

4
695

4 695

881

881

1
988
1
988

1 960

Общо за група V:
VІ. Текуща печалба
(загуба)

0
14

0
56

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":

7
578

7 592

54

54

ІІ. Премии от емисии
ІІІ. Резерв от последващи
оценки
ІV. Резерви

1. Законови резерви
2. Резерв свързан с
изкупени собствени акции
2

2

3. Резерв съгласно
учредителен акт
4. Други резерви

II. Дълготрайни
материални активи
1. Земи и сгради, в т.ч.:

5 153

5 160

Общо за група IV:

- земи

3 267

3 267

- сгради
2 .Машини,
производствено
оборудване и апаратура
3. Съоръжения и други
4. Предоставени аванси и
дълготрайни материални
активи в процес на
изграждане

1 886
359

1 893
370

V. Натрупана печалба
(загуба) от минали
години, в т.ч.:
- неразпределена печалба
- непокрита загуба

557
63

576
20

Общо за група ІІ:
III. Дългосрочни
финансови активи
1. Акции и дялове в
предприятия от група

Сума
(хил.лева)
Тек Пред
уща ходна
год годин
ина а
1
2

6 132

6 126

Б. Провизии и сходни
задължения
1. Провизии за пенсии и
други подобни
задължения
2. Провизии за данъци в
т.ч.:

1 960

10

2. Предоставени заеми на
предприятия от група
3. Акциии и дялове в
асоциирани и смесени
предприятия
4. Предоставени заеми на
свързани предприятия
5. Дългосрочни инвестиции
6. Други заеми от свързани
предприятия

- отсрочени данъци

3 622

3 635

Х

3 622

3 635

Общо за раздел Б:
В. Текущи (краткотрайни)
активи
I.Материални запаси

9 756

1. Суровини и материали
2. Незавършено
производство
3. Продукция и стоки в т.ч.:

25

1

9 763

23

1

1

1

Общо за група I:
II. Вземания
1. Вземания от клиенти и
доставчици, в т.ч.:

26

24

221

172

- над 1 година
2. Вземания от
предприятия от група в т.ч.:
- над 1 година

3

3

- над 1 година
Общо за група II:
III. Инвестиции
1. Акции и дялове в
предприятия от група

54

54

0

0

1
614

1 671

290
1
324
562

290
1 381

562

515

4. Задължения към
доставчици, в т.ч.:
- до 1 година
- над 1 година
5. Задължения по лизинг, в
т.ч.:
- до 1 година
- над 1 година
6. Задължения към
предприятия от група, в
т.ч.:
- до 1 година
- над 1 година

69

45

66
3
0

41
4
14

0

7
7
0

7. Задължения към
свързани предприятия, в
т.ч.:
- до 1 година

180

185

50

50

- над 1 година
8. Други задължения, в
т.ч.:
- до 1 година
- над 1 година
- към персонала, в т.ч.:
- до 1 година

130
433

135
441

147
286
80
80

152
289
80
80

Общо за раздел Б:

Х

3. Вземания, свързани с
асоциирани и смесени
предприятия, в т.ч.:
- над 1 година
4. Други вземания в т.ч.:

54

3. Други провизии и
сходни задължения

7. Изкупени собствени
акции номинална стойност
........хил.лв.
Общо за група III:
ІV. Отсрочени данъци

- продукция
- стоки
4. Предоставени аванси

54

414

440

406
635

431
612

В. Задължения
1. Облигационни заеми с
отделно посочване на
конвертируемите в т.ч.:
- до 1 година

- над 1 година
2. Задължения към
финансови предприятия, в
т.ч.:
- до 1 година
- над 1 година
3. Задължения към
собственика, в т.ч.:
- до 1 година
- над 1 година

515
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2. Изкупени собствени
акции номинална стойност
.........хил.лв.
3. Други инвестиции

Х

Общо за група III:

0

IV. Парични средства, в
т.ч.:
- в брой
- безсрочни сметки
(депозити)
Общо за група IV:

Общо за раздел В:

Г. Разходи за бъдещи
периоди

Х

- над 1 година

27

36

0

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

27

36

40

36

40

36

2
858
553
2
305
149

2 871

117

122

32

32

10
639

10
671

2
208

259

- до 1 година
- над 1 година

210

259

Общо за раздел В, в т.ч.:

895

- до 1 година
- над 1 година

13

Г. Финансирания и
приходи за бъдещи
периоди, в т.ч.:
- финансирания

871

12

СУМА НА АКТИВА

10 639

Дата на съставяне:
26.04.2021 г.

Съставител:
Соня
Артинян

10
671

- приходи за бъдещи
периоди
СУМА НА ПАСИВА

540
2 331
154

Управител: Донка
Христова
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ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "БУРГАСКИ ПАЗАРИ" ЕООД
към 31.03.2021 г.
Наименование на разходите

1
А. РАЗХОДИ
1. Намаление на запасите от продукция и
незавършено производство
2. Разходи за суровини, материали и
външни услуги в т.ч.:
а) суровини и материали
б) външни услуги
3. Разходи за персонала, в т.ч.:

Сума /хил.лв/
текуща
предходна
година
година
2
3

Наименование на приходите

1
Б. ПРИХОДИ
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:

Сума /хил.лв/
текуща
предходна
година
година
2
3
733

683

395

361

а) продукция

399

321

250
145
240

208
153
241

4
330

3
359

а) разходи за възнаграждения

200

201

б) разходи за осигуровки, вт.ч.:
- осигуровки свързани с пенсии
4. Разходи за амортизация и обезценка,
в т.ч.:
а) разходи за амортизация и обезценка
на дълготрайни материални и
нематериални активи, в т.ч.:
- разходи за амортизация

40
17
52

40
18
57

5
5
738

8
5
691

52

57

б) стоки
в) услуги
2. Увеличение на запасите от продукция и
незавършено производство
3. Разходи за придобиване на активи по
стопански начин
4. Други приходи, в т.ч.:
- приходи от финасирания
Общо приходи от оперативната
дейност
5. Приходи от участия в дъщерни,
асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:

52

57

- разходи от обезценка

- приходи от участия в предприятия от
група
6. Приходи от други инвестиции, заеми,
13

б) разходи от обезценка на текущи
(краткотрайни) активи
5. Други разходи, в т.ч.:
а) балансова стойност на продадени
активи
б) провизии

19
2

Общо разходи за оперативната
дейност
6. Разходи от обезценка на финансови
активи, включително инвестициите,
признати като текущи (краткосрочни)
активи, в т.ч:
- отрицателни разлики от промяна на
валутни курсове
7. Разходи за лихви и други финансови
разходи, в т.ч.:
- разходи, свързани с предприятия от
група
- отрицателни разлики от операции с
финансови активи
Общо финансови разходи
Общо разходи за обичайната дейност
8. Печалба от обичайната дейност
Общо разходи

706

9. Счетоводна печалба (общо приходи –
общо разходи)
10. Текущ разход за данъци

7
1

666

18

17

18
724
14
724

17
683
8
683

14

8

признати като нетекущи (дългосрочни)
активи, в т.ч.:
- приходи от участия в предприятия от
група
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:
а) приходи от предприятия от група
б) положителни разлики от операции с
финансови инструменти
в) положителни разлики от промяна на
валутни курсове
Общо финасови приходи

Общо приходи от обичайната дейност
8. Загуба от обичайната дейност
Общо приходи
9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо
разходи)

0

0

738
0
738
0

691
0
691
0

14

11. Други данъци, алтернативни на
корпоративния данък
12. Печалба
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)

Дата на съставяне: 26.04.2021 г.

14
738

Съставител:
Соня Артинян

8
691

10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)
Всичко (Общо приходи + 10)

0
738

0
691

Управител: Донка Христова
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