
Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 
 
 
 
от ДАУД СЕБАЙДИН ИБРЯМ –  Управител на  
“ЛУДОГОРСКА СЛАВА” ЕООД 
                                                                                                            
  
 
Относно: Приемане на годишния финансов отчет на “ЛУДОГОРСКА СЛАВА” 

ЕООД за 2016 г. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

Приложено предлагам на вашето внимание годишен финансов отчет (ГФО) за 

2016 година на “ЛУДОГОРСКА СЛАВА” ЕООД, окончателен счетоводен баланс и 

отчет за приходи и разходи към 31.12.2016 г. 

 

Съгласно учредителния акт на дружеството," ЛУДОГОРСКА СЛАВА " ЕООД, 

гр.Исперих е общинско търговско дружество на самостоятелен баланс. Основният 

капитал, регистриран при учредяването е 11 х.лв., остава непроменен и през 2016 г. 

Дружеството няма съучастия в капиталите на други предприятия. Структурата на 

собствения капитал за 2016 година е както следва: 

 

 

Собствен капитал-   х.лв. – (28) 

в това число: 

Основен-    х.лв. - 11  

Преоценъчен резерв-  х.лв. - 11 

Други резерви-   х.лв.- 17 

Непокрита загуба-   х.лв.- (58) 

Загуба-                                              х.лв.-  (9) 

 

Съгласно съставен финансов отчет към 31.12.2016 г., общия размер на 

приходите възлиза на 26 х.лв., а разходите – 35 х.лв. Съответно формираният финансов 

резултат е отрицателен – 9 х.лв. Структурата на приходите и разходите има следния 

вид. 

 

Вид приходи : 

услуги -    14 х.лв. 

наеми -    12 х.лв. 

___________________________________________ ОБЩО приходи: 26 х. лв. 

 

 

 

 

 

Вид разходи: 

р-ди за материали-       2 х.лв. 

външни разходи-   14 х.лв. 

разходи за амор.-     2 х.лв. 

разходи за запл.-   14 х.лв. 

разходи за осиг.-     3 х.лв. 

___________________________________________ОБЩО разходи: 35 х. лв. 

 



Общо активите на дружеството са 14 х.лв. , съгл.счетоводния баланс на 

дружеството за 2016г., от които   

- дълготрайни материални активи     -   8хил. 

   

             - краткотрайни активи  -      х.лв.   5 

                 В т.ч. 

                     -суровини и материали            х.лв   -  1 

                     - вземания                                  х.лв.  -  4 

 

Пасивът на баланса е съответно 81х.лв. Неговата структура е както следва: 

- собствен капитал-                 х.лв -  (28) 

 

задължения -                      х.лв.     42 

задължение към персонала –                   х.лв.       6 

задължения към осигурителни предприятия –      х.лв.      12 

данъчни задължения –         х.лв.      22 

задължения към доставчици                                      х.лв.        2 

 

 

 

 

Уважаеми общински съветници, като се има предвид гореизложеното, предлагам 

Общинският съвет да вземе следните 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Приема годишния отчет на “ЛУДОГОРСКА СЛАВА” ЕООД за 2016 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Дауд Ибрям 

       Управител  на „Лудогорска слава” ЕООД 

 

                                                                                               

 


