1.Учредяване и регистрация
“Бизнес център”АД Стара Загора е акционерно дружество, регистрирано в Старозагорския окръжен съд по
фирмено дело 1892 от 20.10.1997г .
1.2 Органи на акционерното дружество
-Общо събрание на акционерите
-Съвет на директорите
Акционерното дружество е с едностепенна система на управление ,с избран от Общото събрание Съвет на
директорите състоящ се от 5/пет/члена
1.3 Представителство
Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителният директор Ганка Василева Джанкова.
1.4Предметът на дейността е свързан с общественото храненеДружеството стопанисва заведение за бързо
хранене.
1.5 Седалище и адрес на управление
ул.Христо Ботев 117 вх Б ап 1
Стара Загора ,Република България
Адрес на стопанисвания обект:
Фаст –фууд “Ориент”
Бул.Цар Симеон Велики 106
Стара Загора ,Република България
2.Счетоводна политика
2.1.Общиположения
Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията
на българското търговско и счетоводно законодателство –Закона за счетоводството и Националните счетоводни
стандарти..Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата
цена ,модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи по тяхната справедлива стойност.
Всички данни в настоящия отчет са представени в хил. лв
2.2. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс.
2.2.1.Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване намалена с размера на начислената
амортизация.Приет е препоръчителния подход.Възприет е стойностен праг на отчитане 500лв.Не е извършвана
преоценка
2.2.2 Дружеството не притежава нематериалните дълготрайни активи.
2.2.3.Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката на
потреблението е извършвана по метода на средно претеглената цена
2.2.6 Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност
2.2.7 Основният капитал е представен по номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна
регистрация.Към31.12.2003г основният капитал е в размер на 50000лв разпределен в 50000 бр поименни акции
всяка с номинална стойност от 1 лв.Основни акционери в дружеството са ЕТ”Иван Славов” Стара Загора с 66%
Минчо Пенев Минчев с 30% и Ганка Василева Джанкова с 4%
2.2.7.Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване\
2.3. Амортизациите на материалните активи са начислявани ,като последователно е прилаган линейният
метод.По групи активи са прилагани следните норми:
Административни и търговски сгради4%
Машини и оборудване
30%
Стопански инвентар
15%
През годината не са извършвани промени в прилаганите норми на амортизации.
2.4. Признаване на приходите и разходите
Приходите от продажби и разходите за дейността са начисляван в момента на тяхното възникване ,независимо
от паричните постъпления и плащания.Отчитането и признаването на приходите се извършва при спазване на
изискването за причинна и следствена връзка между тях.
2.5.Данъчно облагане
Съгласно действащото данъчното законодателство дружеството подава данъчна декларация вх №24082668/13.01.2003 за облагане по реда на чл 43 от ЗОДФЛ-за облагане с патентен данък.Но от 21.04.2003 настъпва
промяна в обстоятелствата по чл 31. От ЗОДФЛ-увеличаване броя на местата над 100бр.Поради това се променя
начина на облагане-по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане .
3Дълготрайни материални активи –в хил лв
Стопански
Машини и
общо
Инвентар
оборудване
Отчетна стойност:

Салдо на 1.01.2003
Постъпили
Излезли
Салдо на 31.12.2003
Натрупана амортизация
Салдо на 01.01.2003
Начислена за периода
Салдо на 31.12.2003
Балансова стойност
На 31.12.2003

8
4
1
11

5
3
8

13
7
1
19

1
2
3

1
2
3

2
4
6

9

5

14

8.Парични средства – в хил лв
31.12.2003
31.12.2002
Парични средства в хил лева
63х.лв
64 х. лв
9. Пасиви
Към 31.12.2003г дружествато няма дългосрочни задължения.Задълженията са краткосрочни-към доставчици
13518лв,към персонала –1526лв към осигурителни предприятия-601лв.,данъчни задължения-732лв
10.Приходи от дейността –в хил лв
2003 г
2002г
Приходи от продажба на стоки
Приходи от услуги
/реклама на стоки/

28.02.2004
Стара Загора

Изготвил:
Силвия Л.Василева
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Ръководител:
Ганка В.Джанкова

