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         Приложение № 2 към НСС 1 
 

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС 

към 31 декември 2007 година 

 
А к т и в 2007 г. 2006 г. 

А. Дълготрайни материални активи  599 321 

В т.ч.:  Земи 23 32 

             Сгради 320 84 

              Машини и оборудване 31 - 

              Съоръжения 45 - 
              Транспортни средства 134 66 

              Други ДМА 42 32 

              Разходи за придобиване на ДМА  4 107 

   

Б.  Краткотрайни активи 2021 1411 

      В т.ч.:   

 І.  Материални запаси 1476 670 

      В т.ч.: Стоки 670 589 

                  Незавършено строителство 806 81 

ІІ.  Краткосрочни вземания 533 724 

       В т.ч.: - Вземания от клиенти и доставчици 497 691 

                   - Данъци за възстановяване - 26 

                   - Други краткосрочни вземания  36 7 

   

ІІІ. Парични средства 12 17 

                                                                              Сума на активите (А+Б):  2620 1732 

П а с и в   

В. Дългосрочни задължения  252 381 

     В.т.ч.: Дългосрочни задължения към банки 252 381 

Г. Краткосрочни пасиви 1932 1089 

     В т.ч.: Задължения към доставчици 565 - 

                 Задължения към банки 405 - 
                 Задължения към персонала 16 10 

                 Задължения към осигурители  6 4 

                 Данъчни задължения 21 - 
                 Други краткосрочни задължения 73 454 

                                                                              Сума на пасивите (В+Г): 2184 1470 

   

Д. Собствен капитал  436 262 

    В т.ч.: Основен капитал 50 50 

                 Резерви  212 164 

                 Финансов резултат 174 48 

                                                                                            Баланс (В+Г+Д): 2620 1732 
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Приложение № 4 към НСС 1 

 

 

 

ОТЧЕТ  

за приходите и разходите 

 

за 2007 година 
                                                                                                                        Хил. лв. 

 2007 г. 2006 г. 

   

А. Приходи от дейността  9318 7697 

в т.ч.:   

     І. Нетни приходи от продажби  9318 7697 

в т.ч.:           - на продукция 688 - 

                      - на стоки  8212 7376 
                      - на услуги 418 193 

                      - други - 128 

   

Б. Разходи за дейността  9125 7641 

в т.ч.:   

     І. Разходи по икономически елементи 1148 614 

         В т.ч.: Разходи за материали 591 233 
                     Разходи за външни услуги 278 175 

              Разходи за амортизации 49 46 

                     Разходи за възнаграждения 148 121 

              Разходи за осигуровки 37 30 
              Други разходи 45 9 

   

в т.ч.:     ІІ. Балансова ст/ст на продадени активи 7895 6998 

   

в т.ч.:    ІІІ. Финансови разходи (за лихви и др.) 82 29 

   

В. Счетоводна печалба (А-Б) 193 56 

   

Г. Разходи за данъци от печалбата 19 8 

   

Д. Нетна печалба (В-Г) 174 48 
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         Приложение № 1 към НСС 7 

 

 
 

ОТЧЕТ  

 

За паричните потоци 

 

през 2007 година 
 

 2007 2006 
Нетен 

поток 

Пла-

щания 

Нетен 

поток 

Нетен 

поток 

Пла 

-щания 

Нетен 

поток 

       

Парични потоци от:       

       

     А. Основна дейност 10869 11622 (753) 9219 9406 (187) 

В т. ч.:       

- От търговски контрагенти 10778 11392 .(614
) 

9118 8619 499 

- От трудови възнаграждения 1 146 (147) 1 152 (151) 

-От лихви, комисионни, дивиденти и др. - 42 (42) - - - 
- От данъци върху печалбата - - - - 6 (6) 

- Други потоци от осн. дейност  90 40 50 100 629 (529) 

       

     Б. Инвестиционна дейност 10 274 (264) - 19 (19) 

В т. .ч:       

- От дълготрайни активи 10 274 (264) - 19 (19) 

       

     В. Финансова дейност 1397 385 1012 416 463 (47) 

В т. .ч:       

- От доп. вноски в капитала        

- От получени и предоставени заеми 1337 343 994 416 434 (18) 
- От лихви - 42 (42) - 29 (29) 

- От лизингови плащания 60 - 60 - - - 

       

  Г. Изменение на паричните потоци  12276 12281 (5) 9635 9888 (253) 

       

Д. Парични средства в началото  х х 17   270 

       

Е. Парични средства в края на 2007   12   17 
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         Приложение № 6 към НСС 1 

 

 

 
ОТЧЕТ 

 

за Собствения капитал 

 

 

Към 31 декември 2007 година 
 

           Хил.лв. 

 

Показатели 

Основен 

капитал 

Резерви Финансов 

резултат 

Собствен 

капитал 

     

 50 164 48 262 

1. Салдо в началото на  2007 година     

     

2. Финансов резултат за 2007 година   174 174 

     

3.Разпределение на печалбата  48 (48) - 

    в  т.ч.:    за дивиденти     

     

4. Други изменения - - - - 

     

5. Салдо в края на годината 50 212 174 436 
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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА   
през 2007 година 

 
1. О Б Щ   П Р Е Г Л Е Д 

 
СИТИ ГАЗ АД развива дейност в областта на търговия на едро и дребно с горива,  
смазочни материали  и промишлено и жилищно строителство . 
 
А. Дейността с горива и смазочни материали се извършва в собствени и                     
наети бензиностанции и газостанции: 
БЕНЗ/ГАЗСТАНЦИЯ       гр.Русе        кв.Чародейка    Собствен имот 
БЕНЗ/ГАЗСТАНЦИЯ       гр.Разград  Зап.пром.зона   Собствен имот  
БЕНЗ/ГАЗСТАНЦИЯ       с.Черник    ул. 6 май 132     Собствен имот 
БЕНЗИНОСТАНЦИЯ       гр.Завет     ул.Освобож 6     Собствен имот 
ГАЗОСТАНЦИЯ               гр.Кубрат   ул.Витоша 48      Собствен имот  
БЕНЗИНОСТАНЦИЯ       гр.Кубрат   Стоп.двор           Собствен имот 
БЕНЗИНОСТАНЦИЯ       с.Ново село  обл.Русе        Под наем-ПК-Подкрепа 
ГАЗОСТАНЦИЯ               с.Ново село  обл.Русе       Под наем-Престиж-ООД  
 
От  27.04.2007 г  се ползва франчайз от Петрол АД на обектите Русе и Черник. 
 
 Б. Дейността - строителство се извършва : 
- в гр.София             - изграждане промишлен обект - кв.Гара Искър 
- в с.Батишница  и с.Бъзовец, обл.Русе     - ремонтно-възстановителни работи 
 
Основни професии в дружеството: продавач-консултанти и строителни работници. 
Възрастовият състав е както следва : 
                - до  30 г           -                 18   чов 
                - от 30 до 40 г  -                  18   чов  
                - от 40 до 50 г  -                  24   чов 
                - над 50 г          -                  17   чов 
 
През 2007 г са ползва следния привлечен паричен ресурс: 
- БАНКОВИ КРЕДИТИ: 
От 15.06.2007 г 
Оувърдрафт             400 000 лв         Кредитор              ОББ-Русе 
/за горива/                                           Обезпечение        Бензиностанция-Разград 
 
От 15.06.2007 г 
Оборотен               1 200 000 лв         Кредитор               ОББ-Русе  
/за стр.цели/                                        Обезпечение         Офис-Русе 
                                                                                       Склад масла-Табачка 
                                                                                       Бензиностация-Русе 
                                                                                       Земя,сграда-Завет 
                                                                                       Газостанция-Кубрат 
                                                                                       Бензиностанция-Кубрат       
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- ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ: 
От 06.03.2007 г 
Автомобил БМВ                                 Лизингодател  Интерлийз Ауто.София 
Автомобил Опел Зафира                  Лизингодател   Хипоауто-София    
Автомобил Опел Зафира                  Лизингодател   Хипоауто-София    

Предприятието няма клонове. 
 

2. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, настъпили след датата, към коята е изготвен 
                                       год.  фин.отчет/януари-март 2008/ 
   Юридически     -                  няма 
  Финансови         -                  няма;  
  Търговски          -                  Започва изпълнението на договор за  
                                                строителство на друга жил.сграда-София                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  Технологични        -                      няма; 

  Кадрови             -                  няма; 
  Инвестиционни  -                 няма.  
  
3. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 
 

Разкриване на нови обекти в страната, търговия с нови продукти, 
разширяване строителната дейност.  
 

 4.ДЕЙСТВИЯ в областта на научноизслед.и развойна дейност 

     
Предприятието няма интерес към  научна и развойна дейност.   
 

5. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ  за 2007 г 
- Няма придобити собствени акции в нарушение на ТЗ; 

Участие на членовете на Съвета на директорите в други предприятия/към 

31.12.2007 г/ 

.Веселин Пешев        Интерпроксим ЕООД-Русе        едноличен собственик    

Веселин Пешев        Проксим ЕТ-Русе                        собственик    

Веселин Пешев        Диалконсулт ООД                      съдружник/управител    

Веселин Пешев        КПБ Консулт ООД                     съдружник/управител 

Веселин Пешев        ЖВ Груп ООД                             съдружник/управител    

- Сключени договори от членовете на Съвета на директорите с дружеството, 

които са извън обичайната им дейност/на членове/: 

Веселин Пешев/изп.директор/                                               5852   лв    
Дата: 31 март 2008 г   

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

                                                                                                / Веселин Пешев/ 
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ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР 

   

 

 

До акционерите на 

      

СИТИ ГАЗ АД 

гр. Русе 

 

 

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на СИТИ ГАЗ АД към 31 декември 

2007 година и на свързаните с него счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, 

отчет за паричните потоци и отчет за собствения капитал, както и обобщеното 

оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения. 

 

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в 

съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни 

предприятия и Закона за счетоводството се носи от ръководството на дружеството. Тази 

отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен 

контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовите отчети, 

които не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо 

дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи 

счетоводни политики; и изготвяне на приблизители счетоводни оценки, които да са 

разумни при конкретните обстоятелства. 

 

Нашата отговорност се свежда до изразяване на мнение върху този финансов отчет, 

основаващо се на извършения от нас одит. Той бе проведен в съответствие с 

професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти 

налагат спазване на етичните изисквания, както и одита да бъде планиран и проведен така, 

че одитора да се убеди в разумна степен на сигурност доколко финансовия отчет не 

съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.  

 

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства 

относно сумите и оповестяванията представени във финансовия отчет. Избраните 

процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от 

съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо 

дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска 

одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол свързана с изготвянето и 

достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да 

разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел 

изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на 

предприятието.  

 

 

Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и 

разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и 

оценка на цялостното представяне във финансовия отчет. 
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Смятаме, че извършения от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за 

изразеното от нас одиторско мнение. 

 

Мнение 

 

В резултат на това удостоверяваме, че финансовия отчет представя достоверно във всички 

съществени аспекти финансовото състояние на дружеството към 31 декември 2007 

година, както и неговите финансови резултати от дейността и промяната в паричните 

потоци за годината в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за 

малки и средни предприятия и Закона за счетоводството. 

 

 

 

 

 

             

            

            Стефан Корадов, д.е.с.  
           Регистриран одитор 

 

 

 

17 май 2008 год     

 


