


   
 
 ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 

 
                    На “РУЕН ХОЛДИНГ” АД гр.Кюстендил 

  
 за годината, завършваща на 31 декември 2010 в х.лв. 

 
     
  Бележ

ки 
Година  

завършваща  
на  

31.12.2010 г.    

Година 
завършваща 

на 
31.12.2009 г. 

 0BСЪДЪРЖАНИЕ    
     
  НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ 2 16016           9513 
  Други приходи  3 16 0 
       
  РАЗХОДИ       15768 9493 

  Разходи за  суровини и материали 4 2607 23 
  Разходи за външни услуги 5 11756 8031 
  Разходи за персонала 6 53 90 
  Разходи за амортизации 
Разходи за обезценка и провизии 

          15      
           0 

             11 
               0 

  Други  разходи за дейността 7          16 80 
  Отчетна  стойност на продадени активи 8        1143             1129 
     
 Нетни финансови приходи/ разходи 9 178 129 
   
Печалба/загуба преди облагане с   данъци

             
        264 

 
20 

 Данъци върху дохода  26 11 
 Нетна печаба/загуба  за периода  238 9 
     
 1BДруги всеобхватни приходи и разходи  0 0 
 Общ всеобхватен доход за годината 

 
 238 9 

 
 Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, 
  представляващи неразделна част от финансовите отчети. 

 
Дата: 25.02.2011г.                               Съставител:                               Ръководител: 
                                                                         /М.Васева/                                   /Е.Таушанов/ 
 

 



   
 
  

                                                 БАЛАНС 
                             На “РУЕН ХОЛДИНГ” АД гр.Кюстендил 

за годината, завършваща на 31 декември 2010 в х.лв. 

 
 
 
     

  СЪДЪРЖАНИЕ БЕЛЕЖКИ 2010 2009 

 2BАКТИВИ    

  Нетекущи (дълготрайни) активи    

  Имоти, машини, съоръжения  и оборудване 
Инвестиционни имоти 

10 
        

         20            37 

  Нематериални активи 
Разходи за придобиване на ДМА 

11 0 
32 

0 
0 

  Дългосрочни инвестиции 
-инвестиции в дъщерни предприятия                           
-инвестиции в асоциирани предприятия  
-други инвестиции 
Активи по отсрочени данъци 

       12 
       
       

 
107 

 
63 

 
106 

 
63 

 Общо нетекущи  активи:           222             206 

 Текущи активи    

  Материални запаси 13           0 3 

  Вземания и предоставени аванси 14 6497         3032 

  Парични средства и парични еквиваленти 15 375          197 

   Общо текущи  активи          6872          3232 

 Общо активи:         7094          3438 

  Собствен капитал    

  Основен / ефективно внесен/ капитал 17 301         301 

  Преоценъчен резерв  41          41 

  Други резерви 16 101          92 

  Текущ финансов резултат  238          9 

  Общо  собствен капитал   681         443 

 Нетекущи  пасиви    

 Общо нетекущи пасиви    

  Текущи пасиви    

 Текущи заеми и овърдрафт 18 50 49 

   Задължение към доставчици и получени аванси 19 6168 2771 

 Задължения към персонала 20 21 21 

 Текущи данъчни задължения 21 101 44 

  Други  текущи пасиви  22 73 110 

 Общо текущи пасиви  6413 2995 

 Общо собствен  капитал и пасиви  7094 3438 

        Счетоводният баланс следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от 
финансовите отчети 

        Финансовите отчети са одобрени от Управителния съвет на "Руен холдинг” АД на 25.02.2011г. 

 Дата: 25.02.2011 г. Съставител:  
/М.Васева/      

Ръководител: 
/Е.Таушанов/ 

 

 
 



   
 

Отчет за промените в капитала  на  
“РУЕН ХОЛДИНГ” АД  

за годината, завършваща на 31 декември 2010  в хил. лв. 

       

 
4BПоказатели 14BБЕЛЕ

ЖКИ 
Основен Преоценъ

чен 
Резерви Резултат  Общо 

 (статии)  капитал резерв  за периода  

 а  1 2 3 4 5 
 Салдо към 01.01.2009 год 

Промяна на счетоводната политика 
Счетоводни грешки 

       301        41      92        9 443 

 Преизчислено салдо към 
01.01.2009 год. 

       301           41      92       9  443 

 Промени в собствения капитал за 
2009 год 
-Начислени девиденти  
-Увеличение на основния  
  капитал за 2009 
-Трансфер към   неразпределена 
печалба 
-Печалба /загуба 2009 г 

     
     
 
 

 

 Салдо към 31.12.2009 год 
Промени в собствения капитал за 
2010 год 
-Начислени девиденти 
-Увеличение на основен капитал 
-Трансфер към неразпределена 
печалба 
-Печалба/загуба 2010 г 
-Друг всеобхватен доход 
-Други промени 
 Салдо на 31.12.2010 год 

           301 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     301 

        41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      41 

     92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       9 
     101 

       9          
 
 
 
 
 
 
 
    238 
 
      -9 
     238 

 443 
 
 
 
 
 
 
 
   238 
 
      0 
    681 

  
Отчетът за промените в собствения капитал и резервите следва да се 

 разглежда  заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна 
 част от финансовите отчети. 

  

    
 Дата:  25.02.2011   година Съставител: Ръководител: 
        /М.Васева/                     /Е.Таушанов/ 
     
 
 
 
 
 
 



   
 

Отчет за паричните потоци
                                    На “РУЕН ХОЛДИНГ” АД 

за 2010 година в х.лв. 

    
Наименование на паричните потоци БЕЛЕЖКИ 2 010 2 009 

А  1 2 
    
Парични потоци от оперативна (основна) дейност    
Постъпления от клиенти и други дебитори  14164 9650 
Плащания на доставчици и други кредитори    -13166 -9344 
Плащания  за заплати, осигуровки и други  -48 -91 
Курсови разлики  -7 0 
Възстановени данъци осигуровки и други  - - 
Платени данъци върху печалбата  -509 -84 
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми  -170 -129 
Други постъпления/плащания, нето          -55 -3 
Паричен поток от оперативната дейност          209 -1 
    
Парични потоци от инвестиционна дейност    
Покупка на дълготрайни материални  активи  -32  
Постъпления от продажба на дълготрайни активи    
Получени дивиденти    
Нетен паричен поток от  инвескиционната дейност  -32  
    
Парични потоци от финансова дейност    
Платени задължения по финансов лизинг    
Платени задължения по заеми, предоставени заеми  1 -25 
Изплатени дивиденти    
Други плащания, нето    
Нетен паричен поток от финансова дейност  1 -25 
    
Изменение на паричните наличности през годината  178 -26 
    
Наличности на парични средства на 01.01.2010 год.  197 223 
    
Парични средства  в края на периода  375 197 
 
 
 

   

ДАТА:   25.02.2011г.                                   
 
 
                                                           

Съставител: 
/М.Васева/ 

 
 
 

Ръководител: 
/Е.Таушанов/ 

 

 
 
 
 
 
 



   
3BБЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2010 ГОДИНА 

 
 
                              УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 
 

 “РУЕН ХОЛДИНГ“ АД е дружество, създадено в Република България през 1996                
година и регистрирано в  Кюстендилски окръжен съд по фирмено дело № І-1011     
от 30.10.1996  година. 

Седалището на управление на дружеството е гр. Кюстендил, ул. “Оборище” № 5             
 Предметът на дейността на дружеството е:  придобиване, управление, оценка 
и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на 
дружествата в които холдингът участвува; придобиване, оценка и продажба на 
патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружествата в които 
холдингът участвува; сключване на сделки по предмета на дейност и съобразно 
обичайната търговска практика, включваща сключване на банкови кредити, 
предоставяне на обезпечения, както и друга търговска дейност подпомагаща и 
обслужваща дъщерните дружества на холдинга; извършване на земно-изкопни, 
строителни, строително-насипни, рекултивационни и ликвидационни услуги; 
транспорт и добив на суровини, материали и полезни изкопаеми; извършване на 
производствена и търговска дейност, която не е забранена със закон. 
 

Срок на дейност:  безсрочен 
 
           Собственост и управление 
 
 Дружеството се управлява и представлява от Евгени Зафиров Таушанов – 
Изпълнителен директор 
 
 Структура на дружеството:  
Оперативната структура на дружеството е с две  нива на управление  
        Средно списъчния брой на персонала за отчетната 2010 година е  3 броя. 

Настоящият финансов отчет е одобрен за публикуване  от Управителния съвет 
на  25.02.2011 г. 
 
                          СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА  
 

15B1.1. База за изготвяне на финансовия отчет 
Финансовият отчет на ”Руен холдинг” АД е изготвен в 

съответствие със Закона за счетоводството и  Международните 
счетоводни стандарти (МСС), приети за приложение в Европейския 
съюз. Към 31 декември 2009 година  МСС включват Международните 
счетоводни стандарти, Межднародните стандарти за финансови 
отчети и тълкуванията на Постоянния комитет за разяснения  
тълкуванията  на  Комитета за разяснение на МСФО. 
Дружеството се е съобразило с всички стандарти и разяснения, 
които са приложими към неговата дейност към датата на изготвяне 
на настоящия финансов отчет. Ръководството на дружеството е 
направило преглед на промените в МСС, които ще влезат в сила по 
отношение на следващия отчетен период и счита, че тези промени 
няма да окажат съществено влияние върху избраната от дружеството 
счетоводна политика, изложена в настоящия финансов отчет.
 Финансовите отчети са представени в български лева (BGN), 
закръглени до хиляда. 



   
Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване 

на принципа на историческата цена, модифициран в определени 
случаи с преоценка на някой активи и пасиви по тяхната 
справедлива стойност, както това е посочено на съответните места.  

 
16B1.2. Сравнителни данни и преизчисления 

17BНякой от перата в баланса, отчета за приходи и разходи и в 
отчета за паричния поток, представени във финансовия отчет за 
предходната 2009 година, в настоящия отчет са рекласифицирани с 
цел да се получи по-добра съпоставимост с данните за текущата 
2010 година. 

 
18B1.3. Използване на приблизителни счетоводни оценки и 
предположения 

Изготвянето на финансов отчет по Международните 
стандарти за финансови отчети изисква ръководството да направи 
някои приблизителни счетоводни оценки и предположения, които се 
отнасят до докладваните балансови активите и пасивите приходите, 
разходите и условните активи и пасиви. Всички те са извършени на 
основата на най добрата преценка, която е направена от 
ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет. 
Реалните резултати биха могли да се различават от приблизителните 
счетоводни оценки. 

 
1.4. Отчетна валута        

Функционалната и отчетна валута на Дружеството е български 
лев. От 01.07.1997 година 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 : EUR1.   

Операции с чуждестранна валута се отчитат в лева по курса 
на деня на възникване. Парични активи и пасиви, деноминирани в 
чуждестранна валута се отчитат в лева по курс на деня към 
31.12.2010 година. Курсови разлики възникнали при тези операции 
се отчитат в Отчета за приходите и разходите. Непарични активи и 
пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, отчетени по 
справедлива стойност, се преоценяват в лева по курса на деня, в 
който са възникнали транзакциите. 

 
19B1.5. Управление на финансовите рискове Фактори на 
финансовите рискове 

20BДейността на дружеството е изложена на множество фи-
нансови рискове, включващи ефектите от промяната на валутните 
курсове, лихвените проценти по търговските и банковите кредити, 
залози срещу вземания и кредитни периоди, предоставяни на 
клиенти. 
 
21B1.5.1.  Риск от курсови разлики 

22BДейността на дружеството се осъществява изцяло в България 
и понастоящем е изложена на риск от курсови разлики поради това, 
че  стоките и услугите се заплащат на доставчиците и се продават на 
клиентите изключително в български левове, чиито курс е обвързан 
с еврото. Ръководството строго наблюдава и взема мерки за 



   
избягването на негативни последици от промените във валутните 
курсове. 
 
23B1.5.2. Лихвен риск  

24BЗа текущата си дейност дружеството използува банкови и 
търговски кредити. Банковите кредити се обезпечават с ипотека 
на недвижим имот и залог на вземанията. Годишната лихва на 
банковият кредит е фиксирана на 7,5 %. Търговските кредити от 
свързани лица не се обезпечават,  но такива не са ползувани. 
Ръководството не счита, че са налице значими условия за промяна в 
договорените лихвени проценти, които да доведат до допълнителни 
финансови рискове в резултата на ползания към 31 декември 2010 
година кредит. 

 
1.5.3. Кредитни рискове 

Дружеството предоставя кредитни периоди на по - големите 
си клиенти от един месец до 3 месеца. От своя страна дружеството 
ползва кредитни периоди в рамките на два месеца , предоставени му  
от неговите доставчици. 

Дружеството събира своите вземания от клиенти по банков 
път и касово на основата на сключените договори, поради което 
ръководството не счита  че съществуват значими кредитни рискове.  

     
 1.6 Дълготрайни материални активи. 

 Дълготрайните материални активи са оценени по цена на 
придобиване, образувана от покупната им стойност и 
допълнителните разходи, извършени по придобиванета им и 
намалени с размера на начислената амортизация и евентуалната 
загуба от обезценка.Дружеството признава в в стойността на 
съответния актив разходите, възникнали, за да се подмени отделна 
част от тези активи при тяхното възниквне, ако е вероятно, че това 
ще доведе до бъдеща икономическа изгода, по-голяма от стандартно 
оценената ефективност.Всички други разходи по поддържането на 
дълготраъните материални активи се признават като текущи в 
периода на  възникването им. 

Считано от 01 януари 2004 година имоти, машини, 
съоръжения и оборудване се отчитат и представят по преоценена 
стойност, намалена с натрупаната амортизация и загуба от 
обезценка. 

Балансовите стойности на дълготрайните материални активи 
подлежат на преглед за обезценка, когато се налице събития или 
промени в обстоятелствата, които показват, че балансовата стойност 
би могла  да се отличи трайно от възстановимата им стойност. Ако са 
налице такива индикатори, че приблизително  определена 
възстановима стойност е по ниска от тяхната балансова стойност, то 
последната се коригира до възстановимата балансова стойност на 
активите. 

Загубите от обезценка се отчитат в отчета за приходите и 
разходите, освен ако за даден актив е формиран преоценъчен 
резерв.Тогава обезценката се третира като намаление на този 
резерв, освен ако тя не надхвърля неговия резмер, като тогава 
превишението се включва като разход в отчета за приходите и 
разходите. 



   
  Извършен е преглед на всички значими дълготрайни 

материални активи към 31.12.2010  година с цел проверка на 
наличие на обезценка. 

Дружеството е определило стойностен праг за 2010 година 
от 700 лева, под който придобитите активи, независимо че 
притежават характеристики на дълготрайни материални активи се 
отчитат като текущ разход. Такива през 2010 година не са 
придобивани.     
 
 1.7. Дълготрайни  нематериални активи 

Нематериалните активи придобивани от предприятието се 
отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаната 
амортизация и признатата  обезценка, но такива за 2010 година 
няма. 

  
1.8. Дългосрочни инвестиции 

Дългосрочните инвестиции на дружеството са оценени по цена на 
придобиване, тъй като не се търгуват на борсата и ръководството не 
разполага с надеждна информация за справедливата им стойност и 
не счита, че тя се различава съществено от отчетната им стойност. 
Прилага се себестойностен метод на отчитане. 

 
1.9. Материални запаси  

Материалните запаси се отчитат по по-ниската стойност от 
стойността им на придобиване и нетната им реализируема стойност. 
Нетната реализируема стойност е очакваната продажна цена в 
нормална бизнес среда, намалена със стойността на разходите за 
довършителни дейности и разходи по продажбата. Тя се определя на 
база проучвания на пазара и експертна оценка. 

Изписването на материалите е по метода на средно 
претеглената цена, а цената им на придобиване включва разходи 
за придобиване и разходи, направени във връзка с доставянето им 
до определено местоположение и подготовката им за употреба. 
  Постоянните общопроизводствени разходи се включват в 
себестойността на произвежданата продукция на база обичайния 
производствен капацитет на предприятието. 

Незавършеното производство се оценява по стойността на 
основните производствени разходи, като включва  и съответната 
част от общопроизводсвените разходи на дружеството, 
разпределени на база нормалния оперативен капацитет на 
производство. За 2010 година нямаме незавършено производство. 

 
 
1.10. Търговски и други вземания 

Търговски и други вземания се отчитат по стойността на 
тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута-по 
заключителния курс на  БНБ към 31 декември 2010 година и са 
намалени със стойността на признатата обезценка за несъбираеми и 
трудно събираеми вземания. Обезценката се изчислява на база 
възрастов анализ на вземанията  от датата на падежа до 31 
декември 2010 година. 

 



   
 1.11. Парични средства и парични еквиваленти  

Паричните средства и парични еквиваленти се състоят от 
парични наличности в каса, парични наличности в банкови сметки и 
депозити.  
За целите на изготвянето на Отчета за паричните потоци: 
• Парични постъпления от клиенти и паричните плащания към 
доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%). 
• Лихвите по получени кредити са включени като плащания към 
оперативната дейност. 
 
1.12. Амортизации и обезценка на дългтотрайните активи 

Амортизация на дълготрайните активи се начислява, като 
последователно се прилага линейния метод. Амортизация не се 
начислява на земите и активите в процес на строителство и 
подобрение, преди те да бъдат завършени и пуснати в експлоатация. 
Амортизационните норми се определят от ръководствотовъз основа 
на очаквания полезен живот на група активи.В края на всеки 
отчетен период ръководството на дружеството прави преглед на 
останалия полезен живот на активите и преносните  им стойности, с 
цел да се провери наличие на индикация за обезценка или 
необходимост от промяна на амортизационните норми. По групи 
активи  се прилагат следните срокове полезен живот: 

Сгради    25 години 
Съоръжения   25 години 
Машини и оборудване      3,3 години 

            Автомобили    4 години 
Офис обзавеждане         6,6 години 
Нематериални активи      6,6      години 

През годината не са извършвани промени в прилаганите норми на 
амортизация в сранение с предходната отчетна година. 

     
     

 1.13. Акционерен капитал 
Основният капитал е представен по неговата номинална 

стойност и съответства на актуалната, му съдебна регистрация към 
датата на настоящия финансов отчет. 

 
 
 

1.14. Преоценъчен резерв 
Като Преоценъчен резерв в баланса на дружеството е 

представен резултатът от извършваните през предходни години 
преоценки до справедливата стойност на част от притежаваните от 
дружеството финансови активи. Дружеството няма  преоценъчен 
резерв на ДМА.  
       
 1.15. Провизии  

Провизии се отчитат в баланса, когато предприятието е 
поело юридически или конструктивно задължение в резултат на 
минало събитие, и има вероятност да се реализира негативен 
паричен поток, за да се погаси задължението.Стойността на 
необходимите и достатъчни провизии се преразглежда ежегодно към 
31 декември с цел да бъде направена необходимата корекция. 



   
 

1.16. Търговски и  задължения 
Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното 

възникване, а тези, деноминирани в чуждестранна валута - по 
заключителния курс на БНБ към 31 декември 2010 г. 

Заеми 
Заемите се признават първоначално  по справедлива 

стойност,нетно от възникналите разходи по сделката. Заемите 
последващо се оценяват по амортизируема стойност. 

Заемите се класифицират като текущи пасиви, освен ако 
дружеството няма безусловно право да отсрочи  уреждането на 
пасива  за след 12 месеца след датата на баланса. 

 
Текущи и отсрочени данъци върху дохода 
Текущия разход за данък се изчислява на база данъчите 

закони, които са в сила към датата на баланса. 
Отсрочен данък се признава като се използва метода на 

задължението за временни разлики, възникващи от разликите в 
данъчните основи на активите и пасивите и техните балансови 
стойности във финансовите отчети.Отсрочен данък се определя като 
се използва данъчните ставки , които са в сила към датата на 
баланса и се очаква да бъдат рилагани, когато се реализира 
отсрочения данъчен актив исе се урежда отсрочения данъчен пасив. 

Отсрочения данъчен актив се признава само до степента, до 
която е вероятна бъдещата облагаема печалба, срещу която могат да 
бъдат използвани временните разлики. Отсрочени данъци не са 
осчетоводявани. 

 
  Доходи на наети лица 
 Дружеството не е разработило програма за доходи след 
напускане на персонала. 

Краткосрочните доходи на персонала (изискуеми в рамките на 12 
месеца след края на отчетния период, в които персоналът е положил 
труд за тях) се признават като разход в отчета за доходите и като 
текущо задължение, след приспадане на платените вече суми и 
полагащите се удръжки. Към датата на годишния финансов отчет 
дружеството прави оценка на разходите по натрупващи се 
компенсируеми отпуски, които ще бъдат изплатени през следващи 
отчетни периоди. В оценката се включват недисконтираните разходи 
за възнагражденията и разходите за задължително обществено 
осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми. Същите се 
представят в баланса като краткосрочни задължения. 
   
1.17.  Признаване на приходите и разходите 

Приходите от продажбите и разходите за дейността са 
начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от па-
ричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на 
приходите и разходите се извършва  при спазване на изискването за 
причинна и следствена връзка между тях. Приходите в чуждестранна 
валута са отчетени по централния курс на Българската народна 
банка към датата на начисляването им. 

 
 



   
Нетни финансови разходи - приходи 

Нетните финансови разходи включват плащания за лихви по 
кредити,  получени лихви от вложени средства и печалби и загуби от 
операции в чуждестранна валута, други банкови такси и комисионни, 
получени дивиденти от участия. 

Приходите от девиденти се признават в отчета за приходите 
и разходите към момента на установяване на правото на дружествот 
да получи тези доходи. 

 
1.18. Доход на акция 

Доходът на една акция е изчислен на база на нетната пе-
чалба за разпределение и средно претегления брой на обикновените 
поименни акции през отчетния период. 

 
 
5BUБележка 2.  Нетни приходи от продажби 
 
В хиляди лева 2010год 2009год 
Приходи от продажба на стоки 1143 1130 
Приходи от продажба на услуги 13224 7587 
Приходи от продажба на продукция 0 0 
Други  1649 796 

Всичко приходи: 16016 9513 
 
 
6BUБележка 3.  Други приходи от дейността 
 
В хиляди лева 2010год 2009год 
Отписани задължения 16 0 
Други 0 0 

Всичко приходи: 16 0 
 
 
 
UБележка 4.  Разходи за материали 
 
В хиляди лева 2010год. 2009год. 
Разходи за основни материали 0 0 
Инструменти 0 0 
Ел.енергия 0 16 
Горива и смазочни материали 0 0 
Резервни части 0 0 
Други материали 2607 7 

Всичко материали: 2607 23 
 
Към 31 декември 2010 год дружеството: 
- отписало е негодни за употреба материали за   3 х лв;  
- няма преоцени стоки за продажба;  
- няма отписана залежала готова продукция. 
- като други материали е отчетено оборудване за пречиствателна станция 
Кюстендил от инвеститора  
 
 



   
7BUБележка 5  Разходи за външни услуги  
 
В хиляди лева 2010 год 2009 год 
Разходи за съобщения и 
комуникации 

 
1 

 
1 

Поддръжка на оборудване 0 0 
Транспортни услуги / навла / 0 0 
Подизпълнители  11720 7847 
Застраховки 0 26 
Граждански договори 0 124 
Охрана 1  
Услуги от промишлен характер   
Други  34 33 

Всичко: 11756 8031 
 
 
 
UБележка 6. Разходи за персонал 
 

В хиляди лева 2010 год 2009 год 
Заплати и възнаграждения за 
персонала и ръководството  

 
46 

 
80 

Разходи  за социалното и 
здравно осигуряване  година 

 
7 

 
10 

Неизползвани отпуски 0 0 
Всичко: 53 90 

   
 
Бележка 7. Други оперативни разходи 
 
В хиляди лева 2010 год 2009 год 
Други –  2 15 
Командировки 0 0 
Брак на активи 6 0 
Отписани вземания с изт. 
давностен срок 

 
7 

 
65 

Непризнат данъчен кредит  
освободени доставки 

1 
 

 
 

Провизии 
Обезценки 

0 0 

Всичко други разходи: 16 80 
 
 
8BБележка 8.  Отчетна  стойност на продадени активи 
 
В хиляди лева 2010год. 2009год. 
Стоки 1143 1129 
Материали 0 0 
Дълготрайни активи 0 0 

Всичко: 1143 1129 
 
 
 
 



   
Бележка 9. Нетни финансови разходи 
 
В хиляди лева 2010год. 2009 год. 
Разходи за лихва 23 6 
Приходи от лихва 0 0 
Положителни курсови 
разлики 

 
0 

 
0 

Отрицателни курсови 
разлики 

7 
 

2 
 

Други финансови разходи 148 121 
Всичко: 178 129 

 
 
9BБележка 10. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 
 

 Земя и 
сгради 

Машини, 
съоръжения, 
оборудване 

Транспор
тни 

средства 

Стопански 
инвентар 

Други В строеж Общо: 

Отчетна стойност        
Салдо към 
01,01,2010 година 

 
0 

 
58 

 
11 

 
5 

 
0 

 
0 

 
74 

Придобити  0 0 0 0 32 32 
Трансфери  0 0 0 0 0 0 

Отписани  8 11 5 0 0 24 
Салдо към 
31,12,2010 година 

 
 

 
50 

 
0 

 
0 

 
0 

 
32 

 
82 

        
Амортизация         
Салдо към 
01,01,2010 година 

 
 

 
20 

 
11 

 
5 

 
0 

 
0 

 
36 

Начислена за 
периода 

 
 

 
15 

 
     0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
15 

Отписана 
амортизация 

 
 

 
5 

 
11 

 
5 

 
0 

 
0 

 
21 

Салдо към 
31,12,2010 година 

 
 

 
30 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
30 

Балансова 
стойност 

 
0 

 
20 

 
0 

 
0 

 
0 

 
32 

 
20 

към 31,12,2010 
година 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 Извършен е преглед на значими дълготрайни материални активи към 
31.12.2010 година с цел проверка на достоверността на балансовата им стойност и 
наличие на данни за обезценка. 

Дълготрайни материални активи на холдинга не са залагани и ипотекирани. 
Нямаме предоставени аванси за строителство на дълготрайни активи.  

 
10BБележка 11. Дълготрайни нематериални активи 
 

 Продукти от 
развойна 
дейност 

Софтуер Права върху 
интелектуална 
собственост 

Други Общо 

Отчетна стойност      



   
Салдо към 01.01.2010 година    17 17 
Придобити      
Трансфери      
Отписани    17 17 
Салдо към 31.12.2010 година      
      
Амортизация       
Салдо към 01,01,2010 година    17 17 

Начислена за периода      
Отписана амортизация    17 17 
Салдо към 31,12,2010 година      
      
Балансова стойност 0 0 0 0 0 
Към 31,12,2010 година      
      

 
Бележка 12. Дългосрочни инвестиции 
 
В хиляди лева 2010 год. 2009 год. 
Салдо общо   
1.Инвестиции в дъщерни предприятия 107 106 
 -“Керамингженеринг” АД, гр. София 47 47 
 -“Руен транспорт” АД, гр. Кюстендил 
-“Пластик” АД, с.Трекляно 
-“Риос Инвест” ООД, гр. Кюстендил 
-“Риос” ЕООД, гр.Кюстендил 
2.Инвестиции в асоциирани предприятия 
3.Други.  

39 
19 
1 
1 
0 
63 

39 
19 
1 
1 
0 
63 

 
През годината дружеството не е   получило дивидент от своите 

инвестиции. 
 
 

Бележка 13. Стоково – материални запаси 
 
В хиляди лева 31.12.2010 год. 31.12.2009 год. 
Материали  0 3 
Продукция 0 0 
Незавършено производство 0 0 
Стоки 0 0 

Всичко 0 3 
 
 

Нямаме готовата продукция  и материали заложени за обезпечаване на 
получени от дружеството банкова гаранция за активно усъвършенствуване и транзит 
пред митническите власти. 

- Не е извършена обезценка на материални запаси.  
 
 

 
 



   
Бележка 14. Търговски и други вземания 

 
В хиляди лева 31.12.2010 год. 31.12.2009 год. 
Търговски вземания от свързани 
лица 

24 1311 

Вземания от клиенти нето 
В т.ч. вземания от клиенти 
         обезценка 

5338 
 
0 

1699 
 
0 

Вземания от клиенти при 
определени условия 

 
0 

 
0 

Вземания по аванси 1112 0 
Вземания от доставчици 14 0 
Вземания по ДДС 0 0 
Вземания– корпоративни данъци 
върху печалбата 

 
0 

 
6 

Вземания от подотчетни лица                  8                      8 
Съдебни вземания 0 0 
Вземания по рекламации 0 0 

Вземания от НОИ 0 0 
Вземания по лихви от свърз. 
лица 

0 0 

   
 

Други 1 8 
Всичко: 6497 3032 

Нямаме вземания от клиенти  заложени като обезпечение на получен банков 
кредит . 

От общия размер на вземанията от клиенти са   5338  х.лв. като 260 х.лв.  от 
тях са със срок на събиране повече от една година. 

Обезценени вземания за 2010 год. нямаме. 
 
 

Бележка  15. Парични средства и парични еквиваленти 
 
В хиляди лева 31.12.2010 год. 31.12.2009 год. 
   
Парични средства в брой 4 7 
Парични средства в сметки в 
банки 

 
183 

 
2 

Депозити- блокирани 188 188 

Всичко: 375 197 
 
Депозитите представляват суми заделени за рекултивация на открит рудник “І-ви 
май”, за което се изготвя проект. 
 
 

Бележка 16. Резерви 
 
В хиляди лева 31.12.2010 год. 31.12.2009 год. 
Законови резерви 101 92 
Други резерви 
Неразпределена  печалба 

0 
 

0 

Всичко: 101 92 



   
 
 

Бележка 17. Основен капитал 
 

         Към 31 декември 2010 година регистрирания капитал е  301 хил лв. 
                                                      внесен   301  хил. лв. 
Регистрирания капитал е  разпределен в  301 255 броя поименни акции, всяка с 
номинална стойност от 1 лв. 
        Основни акционери в дружеството са: 
       Бр.акции  % 
         
   Любомир Атанасов Гергинов            24 716         8,20 

Марийка Благоева Васева    23 917               7,94 
 Борис Ангелов Ангелов             23 730         7,88 

Евгени Зафиров Таушанов              8 080               2,68   
 Кирил Василев Паргов        17 827                5,92 
         Юнгер Рудорф Рудорф -           17 620                5,85 
 
         Венцеслава Венцеславова Тодорова(малолетна)    7 920 бр. акции 
         Венцеслав Венцеславов Тодоров(малолетен)          7 920 бр. акции 
         майка(настойник) Галина Василева Винарска                38 бр. акции 
         Елина Венцеславова Тодорова - дъщеря             7 918 бр. акции      
                                                    общо  23 796              7,90 %  
 
 
 
 

Бележка 18. Краткосрочни кредити  и  лихвени заеми 
 
В хиляди лева 31.12.2010 год. 31.12.2009 год. 

   
1.Задължение по търговски кредити 
  в т.ч. свързани лица 

 
0 

 
0 

2.Задължение по банкови кредити 
  в т.ч. овърдрафт 

 
50 

 
49 

Всичко: 50 49 
 

Дружеството ползва кредитна линия от 50 хил.лв. под формата на 
револвиращ кредит в размер на   25   хил. евро. с фиксиран лихвен процент  
 

Бележка 19. Задължение към доставчици и получени аванси 
 
В хиляди лева 31.12.2010 год. 31.12.2009 год. 
Задължения към доставчици 5081 2771 
в т. ч. към свързани лица 2868 1611 
Задължения по получени аванси  1087 

 
836 

 
Всичко: 6168 2771 

 
През годината са отписани  задължения с произход преди 2006 години  15 641 лв. 

 
 
 



   
Бележка  20. Задължения към персонала 

 
В хиляди лева 31.12.2010 год. 31.12.2009 год. 
Заплати  - текущи 19 18 
Задължения по социалното 
осигуряване – дължимите 
осигурителни вноски върху 
възнагражденията - текущи 

 
 
 
2 

 
 
 
3 

Неизползвани отпуски, вкл. ДОО 0 0 
Всичко: 21 21 

 
 
11B        Бележка 21. Текущи данъчни задължения 
 
В хиляди лева 31.12.2010 год. 31.12.2009 год. 
ДОД 2 9 
Еднократни данъци 0 0 
Местни данъци 
Данък печалба  
ДДС 

0 
26 
73 

0 
11 
24 

Всичко: 101 44 
 
 
 Бележка 22. Други начисления 
 
В хиляди лева 31.12.2010 год. 31.12.2009 год. 
Други - гаранции 73 110 

Всичко:                  73 110 
 
Бележка 23. Доход на една акция 
 

 2010год. 2009 год. 
Финансов резултат в хил. лв. 238 9 
Среден брой акции 301255 301255 
Доход на една акция в лв. 0,79 0,03 
 
 
Бележка 24. Дивиденти   
 

Годишното общото събрание на дружеството за предходната  2009 год., 
проведено на  07.06.2010 год. е взело решение печалбата да бъде разпределена 
както следва – за резерв. 

 
Управителния съвет е взел решение да предложи на общото събрание на 

дружеството за 2010 година реализираната  печалба да бъде заделена за резерв. 
 
     Бележка 25. Оценка на финансови инструменти по справедлива 
стойност. 

 
Финансовите инструменти, които дружеството притежава, са парични и 

валутни средства, търговски вземания и задължения, получени кредити и 
инвестиции, налични за продажба.Паричните и валутни средства са предоставени по 
тяхната номинална стойност, която съответства на справедливата им стойност към 



   
датата на баланса. Текущите вземания и задължения са такива с остатъчен период 
до една година от датата на баланса и тяхната номинална стойност, намалена с 
обезценката, се разглежда като справедлива стойност.Задълженията по банковите 
кредити са дисконтирани и се амортизират по метода на ефективния лихвен 
процент,за да бъде определена справедливата стойност към датата на 
баланса.Притежаваните от дружеството инвестиции не се търгуват и справедливата 
им стойност неможе да  бъде определена. 

 
 
Бележка 26. Оповестяване на сделки със свързани лица 
През годината са извършени следните по-съществени сделки със свързани 

лица в хил. лв. 
   Контрагент                                              Вид на сделката                сума-хил. лв. 

"Кераминженеринг” АД клон Багренци Покупка-
подизпълнител 

8620 

Продажба- комисионни 
услуги 

300 

Префактурирани  
услуги 

1349 

12BПо извършените през годината сделки няма необичайни условия и отклонения от 
пазарните цени.  
 
13BБележка 27. Паричните обещетения на ключовия ръководен персонал на 
дружеството са както следва:                                                                   
                                                                                 2010 г                  2009 г 
1.Изплатени заплати и хонорари  (начислени)       24900      51430 
2. Изплатени осигуровки  (начислени)         4056                   5480 
3.Предоставени заеми 
4. Продажба на дълготрайни материални активи 
 
Общо:            28956                 56910 
 
 Бележка  28. Други оповестявания 
  
 Информация съгл чл.38.ал.5 от Закона за счетоводство  
 
 Дружеството е начислило суми за ползваните услуги от регисрирани одитори 
както следва: 
 
                                                                             2010 г                2009 г 
  Независим финансов одит                                    1920                  1920 
  Данъчни консултации          0   0 
  Други услуги свързани с одита        0   0 
  ОБЩО        1920         1920 
 
  
 

Заведени съдебни дела от и срещу дружеството –няма такива 
 
 



   
 Условни активи и пасиви – не са осчетоводени 
 
 
 
Бележка 29. Събития след датата на баланса 
 

Не са настъпили събития след датата на баланса, които са от съществено 
значение за имущественото и финансовото състояние на дружеството. 
 
 
 
 
 

 
Гр. Кюстендил                     Съставил:                     Ръководител: 
25.02.2011г.                         /М.Васева/       /Е.Таушанов/ 
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