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1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО
“Агромелхран комерс” АД е създадено през 1997 година. Дружеството е със седалище и
адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Свети Княз Борис” № 33 вх. А ап. 3. Съдебната
регистрация на дружеството е с Решение 2186 от 1997 година на Старозагорския окръжен съд.
Последните промени в Устава на дружеството са вписани в регистъра на търговските дружества с
решение от 1997 година, а в органите за управление с решение 2176 от 1999 година на
Старозагорския окръжен съд.
Дружеството ползва банкови сметки в
БУЛБАНК АД, кл. Ст. Загора 1070314914 – разплащателна сметка – закрита на 04.06.2004 г.
БУЛБАНК АД, кл. Ст. Загора 9070314919 – ДДС сметка – закрита на 04.06.2004 г.
БУЛБАНК АД, кл. Гълъбово 1026900618 – разплащателна сметка – закрита на 24.09.2004 г.
БАНКА ПИРЕОС, кл. Ст. Загора 1012170010 – разплащателна сметка
БАНКА ПИРЕОС, кл. Ст. Загора 9012170015 – ДДС сметка
Собственост и управление
“Агромелхран комерс” АД е регистрирано съгласно изискванията на Търговския закон.
Към 31 декември 2004 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както
следва:
1. Митко Русев Пеев

95.04 %

2. Иван Петков Иванов

4.04 %

3. Цонко Петков Цонков

0.44 %

4. Людмил Дойчинов Каракашев

0.12 %

5. Михаил Тодоров Симеонов

0.12 %

6. Господин Иванов Йорданов

0.12 %

7. Пламен Борисов Стоичков

0.12 %

“Агромелхран комерс” АД има едностепенна система на управление със съвет на
директорите. Неговия състав е както следва:
1. Митко Русев Пеев
2. Иван Петков Иванов
3. Цонко Петков Цонков
Годишният финансов отчет от стр.1 до стр. е одобрен и подписан от изпълнителния директор на
………….
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Дружеството се представлява и управлява от Митко Русев Пеев - Изпълнителен директор.
Към 31.12.2004 г. общият брой на персонала в дружеството е 16 работници и служители.
СТРУКТУРА
Ръководен персонал – 2
Производство – 4
Общозаводски персонал – 7
Счетоводство и ТРЗ –3
Предмет на дейност
По съдебно решение и през 2004 г. е мелничарски услуги, хлебопроизводство, производство
на фуражи, търговия и други.
Предметът на дейност на Дружеството през 2004 г. включва следните видове операции и
сделки:
• мелнично производство
• услуги ишлеме
Структура на Дружеството
“Агромелхран комерс” АД няма разкрити клонове и представителства.
2. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО
2.1.База за изготвяне на финансовия отчет
Финансовият отчет на “Агромелхран комерс” АД е изготвен в съответствие с Националните
счетоводни стандарти, утвърдени от Министерския съвет с ПМС № 37/13.02.2002 г., в сила от
01.01.2002 г.
Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева (BGN) и изготвя своите
официални финансови отчети в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство.
Данните в годишния финансов отчет (ГФО) са представени в хил. лв.

Годишният финансов отчет от стр.1 до стр. е одобрен и подписан от изпълнителния директор на
………….
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От началото на 2002 година в България са в сила нов Закон за счетоводството и нови
Национални счетоводни стандарти, които съдържат съществени промени в сравнение с действащото
до тази дата счетоводно законодателство.
Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на действащо
предприятие и текущо начисляване.

2.2. Сравнителни данни
Отчетната 2004 г. е трета година, за която дружеството изготвя финансов отчет в
съответствие с новите Национални счетоводни стандарти, в сила от 01.01.2002 г.
Не са правени рекласификации на статиите в отчета за предходния отчетен период.

2.3. Преизчисление на начални салда
Не са правени преизчисления на началните салда.
Дружеството използва алтернативен метод, съгласно НСС 8 “Нетни печалби или загуби за
периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика”.
2.4. Отчетна валута
Функционалната и отчетна валута на Дружеството е българският лев. От 01.07.1997 г. левът
е фиксиран в съответствие със Закона за БНБ към германската марка в съотношение BGN 1:DEM 1,
а с въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз - с еврото в съотношение
BGN 1.95583:EUR 1.
Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута се
отчитат в левова равностойност на база валутния курс към датата на операцията и се преоценяват на
месечна база като се използва официалният курс на БНБ на последния работен ден от месеца. Към
31.12.2004 г. те са представени по заключителния курс на БНБ.
Годишният финансов отчет от стр.1 до стр. е одобрен и подписан от изпълнителния директор на
………….
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Курсовите разлики от преоценката се третират като текущи приходи и разходи и се
включват в отчета за приходи и разходи като финансови приходи/ разходи.

2.5. Приходи
Приходите в Дружеството се признават на база принципа за начисляване и до степента, до
която стопанските изгоди се придобиват от Дружеството и доколкото приходите могат надеждно да
се измерят.
При продажбите на стоки приходите се признават, когато всички съществени рискове и
ползи от собствеността на стоките преминават в купувача.
При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на
сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите,
извършени по сделката и разходите за приключването и.
2.6. Разходи
Разходите в Дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база
принципите на начисляване и съпоставимост.
Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през
който договорите за които се отнасят, се изпълняват.
Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за приходи и разходи диференцирано
и се състоят от лихвени приходи и разходи и курсови разлики от валутни операции.
Банковите такси за обслужване на разплащателните сметки се третират като финансови
разходи.
2.7. Дълготрайни материални активи
Дълготрайните материални активи са представени в счетоводния баланс по цена на
придобиване.
Цената на придобиване включва покупната цена, вкл. митническите такси и всички преки
разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи са: разходи за
Годишният финансов отчет от стр.1 до стр. е одобрен и подписан от изпълнителния директор на
………….
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подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж, разходи
за хонорари на лица, свързани с проекта, непризнат данъчен кредит и др. п.
Дружеството е определило стойностен праг от 500 лв., под който придобитите активи
независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в
момента на придобиването им.
Методи на амортизация
Дружеството използва линеен метод на амортизация на дълготрайните материални активи.
Възприети са следните полезни срокове за ползване :
• сгради
• машини и оборудване
• съоръжения
• компютри
• транспортни средства
• стопански инвентар

– 25 години
– 3 години и 4 месеца
– 25 години
– 2 години
– 4 години
– 6 години и 8 месеца

При завеждането на дълготрайните активи в данъчния амортизационен план са приложени
следните данъчни амортизационни норми :
• сгради
• машини и оборудване
• съоръжения
• компютри
• транспортни средства
• стопански инвентар

–
–
–
–
–
–

4%
30 %
4%
50 %
25 %
15 %

2.8. Нематериални дълготрайни активи
Нематериалните дълготрайни активи са представени в счетоводния баланс по цена на
придобиване, намалена с натрупаната амортизация.
В Дружеството се прилага линеен метод на амортизация на нематериалните дълготрайни
активи.
Възприети са следните полезни срокове за ползване :
• Програмни продукти

– 2 години

• Други нематериални активи – 6 години и 8 месеца
При завеждането на дълготрайните активи в данъчния амортизационен план са приложени
следните данъчни амортизационни норми :
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Годишният финансов отчет от стр.1 до стр. е одобрен и подписан от изпълнителния директор на
………….

• Програмни продукти

– 50 %

• Други нематериални активи – 15 %
Балансовата стойност на нематериалните дълготрайни активи подлежи на преглед за
обезценка, когато са налице събития, или промени в обстоятелствата, които посочват, че
балансовата стойност би могла да надвишава възстановителната им стойност.
2.9. Материални запаси
Материалните запаси са оценени по по-ниската от: цената на придобиване и нетната
реализуема стойност. Разходите, които се извършват, за да доведат даден продукт в неговото
настоящо състояние и местонахождение, се включват в цената на придобиване (себестойност), както
следва:
• суровини и материали в готов вид – всички доставни разходи, които включват вносни мита
и такси, транспортни разходи, невъзстановими данъци и други разходи, които допринасят за
привеждане на материалите в готов за тяхното използване вид;
• готова продукция и незавършено производство – преките разходи на материали и труд и
приспадаща се част от производствените непреки разходи при нормално натоварен капацитет на
производствените мощности, с изключение на административните разходи, курсовите разлики и
разходите по привлечени финансови ресурси.
При употребата (продажбата) на материалните запаси се използва методът на средно
претеглена.
2.10. Търговски и други вземания
Търговските вземания в лева се представят и отчитат по стойността на оригинално
издадената фактура, намалена с размера на обезценката за несъбираеми суми. Вземанията
деноминирани в чуждестранна валута са оценени в лева по курса на Българска народна банка в
деня на възникването им, като са преоценени по централния курс на БНБ към 31.12.2004 г. и
намалени с размера на обезценката за несъбираеми вземания.
Приблизителната оценка за съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за
събираемостта на цялата сума съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се
обезценяват изцяло, когато това обстоятелство се установи.
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Годишният финансов отчет от стр.1 до стр. е одобрен и подписан от изпълнителния директор на
………….

2.11. Парични средства
Паричните средства включват касовите наличности и разплащателните сметки.
За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци:
• паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени
брутно, с включен ДДС (20%);
• лихвите по получени банкови кредити са включени като плащане към финансовата
дейност;
• трайно блокираните парични средства са третирани като парични средства, но са
представени отделно на лицевата страна на отчета.
2.12. Задължения към доставчици и други задължения
Задълженията към доставчици и другите текущи задължения в лева се отчитат по стойността
на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на
сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги. Задълженията
деноминирани в чуждестранна валута са оценени в лева по курса на Българска народна банка в
деня на възникването им, като са преоценени по централния курс на БНБ към 31.12.2004 г.

2.13. Лихвоносни заеми и други привлечени финансови ресурси
Всички заеми и други привлечени финансови ресурси са представени по цена на
придобиване (номинална сума), която се приема за справедлива стойност на полученото по
сделката, нетно от преките разходи, свързани с тези заеми и привлечени ресурси.
2.14. Лизинг
Финансов лизинг
Финансовият лизинг, при който се трансферира към Дружеството съществената част от
всички рискове и стопански ползи, произтичащи от собствеността върху актива под финансов
лизинг, се капитализира в счетоводния баланс на лизингополучателя като се представя като
дълготрайни материални активи по цена на незабавна продажба.
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Лизинговите плащания съдържат в определено съотношение лихва и припадащата се част от
лизинговото задължение (главница), така че да се постигне постоянен лихвен процент за оставащата
неизплатена част от главницата по лизинговото задължение. Определените на такава база лихвените
разходи, свързани с наетия под финансов лизинг актив, се представят нетно със задължението към
лизингодателя и се включват в отчета за приходи и разходи през периода на лизинговия договор,
когато същите станат дължими.
Придобитите на финансов лизинг активи се амортизират съобразно сроковете за тяхното
ползване.
2.15. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово
законодателство
Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в “Агромелхран
комерс” АД се основават на разпоредбите на Кодекса на труда, на разпоредбите на действуващото
осигурително законодателство.
Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия
персонал за пенсионното, здравно и срещу безработица осигуряване.
Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на
ДОО за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в
съотношение, което се променя ежегодно и е определено с осигурителния кодекс. Общият размер на
вноската за задължително държавно обществено осигуряване, за безработица и за здравно
осигуряване за 2004 г възлиза на:
• за работещите при условията на втора категория труд 52,7% (разпределено в съотношение
работодател/осигурено лица 75:25).
• за работещите при условията на трета категория труд 42,7% (разпределено в съотношение
работодател/осигурено лица 75:25).
Освен задължителното държавно обществено осигуряване съществуват законово създадени
възможности за допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване в доброволен фонд.
Към дружеството няма създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен фонд.
Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда (КТ), работодателят има задължение да изплати
при прекратяване на трудовия договор обезщетения за:
1. неспазено предизвестие – съгласно чл.220 ал.1 от КТ /30 дни/;
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2. поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване
на обема на работа и спиране на работа за повече от 15 дни – от една до четири брутни работни
заплати според трудовия стаж в дружеството;
3. при прекратяване на трудовия договор поради болест – не по-малко от брутното
възнаграждения на работника за два месеца;
4. при пенсиониране – от две до шест брутни работни заплати според трудовия стаж в
дружеството;
5. за неизползван платен годишен отпуск - обезщетение за съответните години за времето,
което се признава за трудов стаж.
След изплащането на посочените обезщетения за работодателя не произтичат

други

задължения към работниците и служителите.
Краткосрочните доходи за персонала (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на
периода, в който персоналът е положил труд за тях) се признават като разход в отчета за приходи и
разходи в периода, в който е положен трудът за тях и като текущо задължение (след приспадане на
всички платени вече суми и полагащи се удръжки). Към датата на годишния финансов отчет
дружеството прави оценка на очакваните разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски,
която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск. В
оценката се включват разходите за самите възнаграждения и разходите за задължителното
обществено осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми.
2.16. Акционерен капитал и резерви
“Агромелхран комерс” е акционерно дружество и е задължено да регистрира в Търговския
регистър определен размер на основен капитал, който да служи като обезпечение на кредиторите на
дружеството за изпълнение на техните вземания към него. Акционерите отговарят за задълженията
на дружеството до размера на своето участие в капитала и могат да претендират връщане на това
участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност.
Съгласно изискванията на Търговския закон и Устава дружеството е длъжно да формира и
фонд Резервен, като източници на фонда могат да бъдат:
1. най-малко една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда
достигнат една десета част от капитала или по-голяма част, предвидена в Устава;
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2. средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (премиен
резерв);
3. други източници, предвидени по решение на Общото събрание.
Средствата от фонда могат да се използват само за покриване на годишната загуба и на
загуби от предходни години. Когато средствата във фонда достигнат определения в Устава
минимален размер, средствата над тази сума могат да бъдат използвани за увеличаване на капитала.
2.17. Данъци върху печалбата
Текущите данъци върху печалбата са определени в съответствие с изискванията на
българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. Данъчната
ставка за 2004 г. е 19,5%.
2.18. Отсрочени данъци върху печалбата
Отсрочените данъци се определят чрез прилагане на балансовия пасивен метод, за всички
временни разлики към датата на финансовия отчет, които съществуват между балансовите
стойности и данъчните основи на отделните активи и пасиви.
1.Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики.
2.Отсрочените данъчни активи се признават за всички намаляеми временни разлики и за
неизползваните данъчни загуби, до степента , до която е вероятно те да се проявят обратно и да
бъде генерирана в бъдеще достатъчна облагаема печалба или да се проявят облагаеми временни
разлики, от които да могат да се приспаднат тези намаляеми разлики.
Балансовата стойност на всички отсрочени данъчни активи се преглеждат на всяка дата на
финансовия отчет и се редуцират до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и ще се
генерира достатъчно облагаема печалба, с които те да могат да бъдат приспаднати.
Отсрочените данъци, свързани с обекти, които са отчетени директно в собствения капитал
или друга балансова позиция, също се отчитат директно към съответния капиталов компонент или
балансовата позиция.
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 (погасят),
на база данъчните закони които са в сила или в голяма степен на сигурност се очаква да са в сила.
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2.19. Доходи на акция

Доходът на акция е изчислен, като нетната печалба за периода, подлежаща на разпределение
между притежателите на акции (емитирани са само обикновени акции) е разделена на броя акции.
Дохода е 150, 64 лв. на акция.
ПРИЛОЖЕНИЯ
3. НЕТНИ ПРИХОДИ OT ПРОДАЖБИ
Приходите от продажба на продукция включват:
2004
BGN '000
1064
1064

Вътрешен пазар
Общо
Продажби по продукти – вътрешен пазар
Брашно тип 500
Брашно тип 700
Брашно тип 1150
Трици
Общо

2003
BGN '000
1248
1248

2004
BGN '000
778
18
29
239

2003
BGN '000
1096
14
4
134

1064

1248

Приходите от продажба на стоки са от вътрешен пазар и по видове стоки включват:

Хранителни и нехранителни стоки
Общо
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2004
BGN '000
136

2003
BGN '000
0

136

0
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Приходите от услуги са от вътрешен пазар и включват приходи от:

Ишлеме
Общо

2004
BGN '000
5

2003
BGN '000
13

5

13

2004
BGN '000
1066

2003
BGN '000
8

1066

8

2004
BGN '000
2015
34
0
5
2054

2003
BGN '000
814
16
10
2
842

Другите приходи включват:

Продажба на материали
Общо
4. РАЗХОДИ 3А МАТЕРИАЛИ
Разходите за материали включват:

Суровини и материали
Ел. енергия
Резервни части и окомплектовка
Други
Общо

5. РАЗХОДИ 3А ВЪНШНИ УСЛУГИ
Разходите за външни услуги включват:
2004
BGN '000
2
0
2
0
5
9

Данъци и такси
Наеми
Съобщителни услуги
Консултантски дейности
Други
Общо
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2003
BGN '000
2
1
4
5
2
14
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6. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА
Разходите за персонала включват:
Разходи за възнаграждения
Разходи за осигуровки

2004
BGN '000
50
17

2003
BGN '000
70
22

67

92

2004
BGN '000
50

2003
BGN '000
70

50

70

2004
BGN '000
14
2
1
17

2003
BGN '000
19
3

Общо

Разходите за възнаграждения включват:
Възнаграждения по трудови договори
Общо

Социалните разходи включват:
Социални осигуровки
Здравни осигуровки
ДЗПО
Общо
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7. ДРУГИ РАЗХОДИ
Другите разходи включват:
Обезщетения и лихви по трудови спорове
Общо

18

2004
BGN '000
1

2003
BGN '000
3

1

3
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8. СУМИ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР
Балансовата стойност на продадените активи включва:

Отчетна стойност на продадени материали
Отчетна стойност на продадени стоки
Общо

2004
BGN '000
981
129

2003
BGN '000
0
0

1110

0

9. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
Финансовите разходи включват:
•

разходи за лихви по банкови кредити - 55 х. лв. ( 2003: 44 х. лв. )

•

банкови такси - 11 х. лв. ( 2003: 7 х. лв. )

10. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
В резултат на цялостната стопанска дейност дружеството приключва със счетоводна печалба
в размер на 37 953,93 лв. В съответствие с изискванията на чл. 23 от ЗКПО е извършено
преобразуване на финансовия резултат. Увеличенията са в размер на 70 330,70 лв. и са от
счетоводно начислени разходи за амортизация за текущия период.
Намаленията са в размер на 70 371,92 лв. и са от:
-

Данъчно признатия размер на разходите за амортизация - 70 371,92 лв.

В резултат на извършеното преобразуване, облагаемата печалба възлиза на 37 912,71 лв.
Полагащият се корпоративен данък е в размер на 7 392,98 лв.
Внесеният авансов корпоративен данък от минали години и от текущата година в
съответствие с чл.56 от ЗКПО е в размер на 7 700 лв., а от минали години 3 361,82 лв. и така в края
на годината данъка подлежащ на приспадане е в размер на 3 668,84 лв.
11. ДОХОД НА АКЦИЯ
2004
300000
30555
0,1018

Среден брой акции
Нетна печалба в лева
Доход на акция (BGN)
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2003
300000
153649
0.5122
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12. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Земи и сгради

Машини,
Транспортни
съоръжения и
средства
оборудване

Разходи за
придобиване
на ДМА

Други

Общо

2004
BGN ‘000

2003
BGN ‘000

2004
BGN ‘000

2003
BGN ‘000

2004
BGN ‘000

2003
BGN ‘000

2004
BGN
‘000

2003
BGN
‘000

2004
BGN ‘000

2003
BGN ‘000

2004
BGN ‘000

2003
BGN ‘000

347

202

344

318

11

11

9

9

40

40

751

580

0

145

6

26

41

79

171

347

347

350

344

52

11

9

9

830

751

Набрано
изхабяване
Салдо на 1 януари

29

16

266

199

4

1

6

5

305

221

Начислена
амортизация за
годината, в т.ч.

13

13

49

67

5

3

2

1

69

84

42

29

315

266

9

4

8

6

374

305

305

318

35

78

43

7

1

3

456

446

Отчетна стойност
Салдо на 1 януари
Придобити
Отписани
Салдо на 31
декември

32

72

40

Обезценка
Отписана
амортизация
Салдо на 31
декември
Балансова стойност
на 31 декември

72

40

Към 31.12.2004 г. дълготрайните материални активи на Дружеството включват земи на
стойност 10 х. лв. и сгради с балансова стойност 295 х. лв.
Отчетната стойност на напълно амортизираните ДМА, които се ползват в дейността на
дружеството 172 х.лв. и по групи активи е както следва:
• Машини и оборудване - 170 х.лв.;
• Стопански инвентар - 2 х.лв.;
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Към 31.12.2004 г. разходите за придобиване на дълготрайни активи включват:
• Обект “Административна сграда ” - 40 х.лв.;
• Обект “Силози” - 32 х.лв.;

13. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Търговски марки,
патенти,
лиценции
2004
2003
BGN '000
Отчетна стойност
Салдо на 1 януари 2004
Придобити
Отписани
Салдо на 31 декември 2004
Набрано изхабяване
Салдо на 1 януари 2004
Начислена амортизация за годината, в
т.ч.
Отписана амортизация
Салдо на 31 декември 2004
Балансова стойност на 31 декември
2004

Софтуери

Други

Общо

2004 2003 2004 2003 2004 2003
BGN '000 BGN '000 BGN '000
3

3

3

3

3

3

3

3

2

1

2

1

1

1

1

1

3

2

3

2

0

1

0

1

14. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
31.12.2004
BGN '000
50
1227
18
1295

Материали
Готова продукция
Стоки
Общо
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31.12.2003
BGN '000
655

116
125
896
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Наличните към 31.12.2004 г. материални запаси са представени в баланса по:
31.12.2004
BGN '000

31.12.2003
BGN '000

50

655

50

655

31.12.2004
BGN '000
0
50
0
50

31.12.2003
BGN '000
604
51
0
655

31.12.2004
BGN '000
0

31.12.2003
BGN '000
604

0

604

31.12.2004
BGN '000
3
47
0

31.12.2003
BGN '000
8
40
3

50

51

Цена на придобиване / себестойност
Нетна реализируема стойност

Материалите по видове са както следва:

Основни материали
Амбалажни материали
Спомагателни материали

Основните материали са:

Пшеница

Амбалажните материали са следните видове:

Книжни пликове
Торби
Тъкани торби
ОБЩО

От наличните основни материали няма такива в процес на доставка.
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Готова продукция
Относителен
дял
31.12.2004
BGN '000
1. Брашно тип 500
2. Брашно тип 700
3. Брашно тип 1150
4. Трици
Общо

%

1222
0
4
1
1227

Относителен
дял
31.12.2003
BGN '000

%

24
1
0
91
116

21
1
0
78
100

99.60
0.34
0.06
100

15. ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ

Вземания от клиенти и доставчици в страната
Предоставени аванси
Общо
Вземанията са от следните клиенти:
“ПРОВИМИ ЗАРА”
“ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” ИХТИМАН
“ПОБЕДА” АД БУРГАС
“НАСЛАДА” РМД СТ. ЗАГОРА
“АГРОСЛАВЯНИ” ООД СТ. ЗАГОРА
“ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” КАЗАНЛЪК
“ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ” РАДНЕВО

2
1
9
2
1
2
1

х. лв.
х. лв.
х. лв.
х. лв.
х. лв.
х. лв.
х. лв.

Вземанията от доставчици по аванси са както следва:
“АГРОЛЕНД” ООД

25 х. лв.
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31.12.2004
BGN '000

31.12.2003
BGN '000

18
25
43

77
111
188
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16. ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ
31.12.2004
BGN '000
Съдебни и присъдени вземания
Данъци за възстановяване
Други
Общо:

31.12.2003
BGN '000

1

4
35
40

19
12
31

Данъците за възстановяване включват:
•

Данък добавена стойност за възстановяване – 0 х.лв. (2003: 15 х.лв.)

•

Корпоративен данък - 4 х. лв. (2003: 4 х. лв. )

Другите вземания са:
•
•
•

“ МДИ – Методи Пенчев “ – 10 х. лв.
Вземания от НОИ – 2 х. лв.
Разчети по гаранции – 13 х. лв.

17. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парични средства в каса
Парични средства в безсрочни депозити
Блокирани парични средства
Общо

31.12.2004
BGN '000

31.12.2003
BGN '000

2
14
26
42

11
15
24
50

31.12.2004
BGN '000
13
13

31.12.2003
BGN '000
6
6

Паричните средства в касата са левови.
Блокираните парични средства представляват:
•

обезпечения по получени банкови кредити - 25 х.лв.

•

средства по ДДС сметка

- 1 х.лв.

18.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

Финансови разходи за бъдещи периоди ( по банкови кредити )
Общо
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19. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Основен капитал
Към 31 декември 2004 г. регистрираният акционерен капитал на “Агромелхран комерс”АД
възлиза на 300 хил. лв., разпределен в 300 000 обикновени поименни акции с право на глас с
номинална стойност на акция 1 лв.
Размерът на невнесения капитал е 2 040 лв. и е от следните акционери:
1. Людмил Дойчинов Каракашев - 270 лв.
2. Михаил Тодоров Симеонов - 270 лв.
3. Пламен Борисов Стоичков – 270 лв.
4. Господин Иванов Йорданов – 270 лв.
5. Цонко Петков Цонков – 960 лв.
20. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ
2004 година
Кредитор
Цел на кредита
Договорена сума:
Амортизируема стоиност:
Падеж:
Договорен лихвен процент:
Салдо към 31.12.2004 г.

“ИНТЕРЛИЙЗ” АД
Покупка на автомобил
49 х. лв.
49 х. лв.
29.09.2008 г.
8,75 %
34 х. лв.

2003 година
Банка кредитор
Целта на кредита е:
Договорена сума:
Амортизируема стоиност:
Падеж:
Договорен лихвен процент:
Обезпечение:
Салдо към 31.12.2003 г.
Банка кредитор
Целта на кредита е:
Договорена сума:
Амортизируема стоиност:
Падеж:
Договорен лихвен процент:
Обезпечение:
Салдо към 31.12.2003 г.

“Булбанк” АД
Оборотни средства
220 х. лв.
220 х. лв.
20.03.2005 г.
11,5 %
Имуществото на “Агромелхран комерс” АД
и имущество на Митко Русев Пеев
157 х. лв.
“Булбанк” АД
Оборотни средства
350 х. лв.
350 х. лв.
11.05.2004 г.
12 %
Имуществото на “Агромелхран комерс” АД
и имущество на Митко Русев Пеев
350 х. лв.
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21. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ
31.12.2004
BGN '000

31.12.2003
BGN '000

9
9

19
19

Задължения към доставчици от страната
Общо:

Задълженията към доставчици в страната са както следва:
“ДЖОВАНИ 49” ЕТ
ЕЛ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
“МДИ – МЕТОДИ ПЕНЧЕВ” ЕТ
ХВК – ЧИРПАН

1
5
2
1

х. лв.
х. лв.
х. лв.
х. лв.

22. БАНКОВИ ЗАЕМИ
2004 година
Банка кредитор:

БАНКА ПИРЕОС АД

Целта на кредита е:

Оборотни средства

Договорена сума:

600 х.лв.

Амортизируема стойност:

600 х. лв.

Падеж:

30.05.2005 г.

Договорен лихвен процент:

едномесечен софибор плюс надбавка от 6,2 %
имущество на “Агромелхран комерс” АД

Обезпечение:
Салдо към 31.12.2004 г.:

и имущество на Митко Русев Пеев
393 х. лв.
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23. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ
31.12.2004
BGN '000

31.12.2003
BGN '000

20
20

20
20

Данъци върху доходите на физическите лица
Общо
Данъчните задължения на дружеството са текущи.

До датата на изготвяне на отчета в дружеството са извършени ревизии и проверки, както
следва
1. по ДДС – до 31.10.1998 г.
2.

пълна данъчна ревизия –няма

3.

Национален осигурителен институт – до 30.04.2000 г.

24. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
31.12.2004
BGN '000
Лизинг
Задължения към персонала
Задължения по социалното осигуряване
Средства на собствениците
Общо

31.12.2003
BGN '000

10

3
2
730
745

9
4
446
459

Задължения към персонала
Задълженията към персонала са текущи и включват чистата сума на неизплатените
възнаграждения за декември 2004 г.
Задължения към социалното осигуряване
Задълженията към социалното осигуряване към 31.12.2004 г. са във връзка с неизплатените
заплати за месец декември.
В други краткосрочни задължения са отразени задълженията към акционерите в размер на
730 х.лв. и краткосрочната част от лизинга от “Интерлийз” АД.
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25. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА
Задълженията към свързани предприятия към 31.12.2004 г. са към следните дружества:
31.12.2004
BGN '000
156
156

1. ЕТ “ Пеев – М – Митко Пеев “
Общо

31.12.2003
BGN '000
156
156

26. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ
В дружеството няма отчетени условни задължения и ангажименти.
27. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА
След датата на съставяне до датата на одобряване на годишния финансов отчет не са
настъпили значими събития имащи отношение към отчета, подлежащи на оповестяване.

СЪСТАВИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

/ Д. Иванова /

/ М. Пеев/
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