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ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.
на ЕООД”Общинска аптека” Исперих
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящият финансов отчет внасяме за разглеждане и приемане в ОбС
Исперих, като едноличен собственик на капитала на ЕООД”Общинска аптека”
Исперих, в съответствие с чл. 147, ал. 2 от ТЗ.
Общинската фирма е учредена с решение № 66/1,2,3,4 от 11.07.1996 г.
на ОбС Исперих и вписана в РОС –фирмено дело № 80/19.09.1996 г., като
юридическо лице със самостоятелен баланс, с основна дейност –продажба на
лекарствени продукти по лекарско и без лекарско предписание, козметика,
билки и медицински изделия.
През отчетния период фирмата се управлява от Диана Малчева и
прокурист Джанан Родоплу, съгласно решения на ОбС Исперих и осъществява
дейност в двата си обекта : „Аптека ” , находяща се на територията на болница
Исперих и адм.адм. ул. „ Ахинора” № 41 и „Дрогерия”, находяща се на
територията общински пазар Исперих, с адм. Адрес ул. „Лудогорие” № 33
Уважаеми съветници,
Дружеството приключи финансовата 2018 година с положителен
финансов резултат .
1. РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРИХОДИ с ДДС за 2018 г. са в размер на
1 309 453 лева, спрямо 1 143 865 лева за 2017 година, което е увеличение с
165 588 лева
2. Реализираните нетни приходи за 2018 г. са 1 091 211 лева , спрямо
953 221 , което е увеличение с 137 990 лева .

-23.РЕАЛИЗИРАНИЯ ОБОРОТ за 2018 година, разпределен по контрагенти
и сравнен с отчетния период за 2017 г. е както следва :
Контрагенти

Насаление
РЗОК
Дом „Лудогорие”
КСУДС
ДЦДВУ
ОУ”Н.Вапцаров
”Вазово
Оу”В.Априлов”
Община Исперих
Кметство Подайва
Кметство Свещари
Общо

2018 г.
Приходи в лева с
ДДС
1 020 216
280 017
468
2 577
0
120

2017 г.
приходи лева
с ДДС
895 768
237 663
542
2 454
45
293

Разлика в лева
за 2018г
спрямо 2017 г.
+ 124 448
+ 42 354
-74
+ 123
- 45
- 173

585
4 190
605
675
1 309 453

330
5 610
415
745
1 143 865

+

255
- 1 420

+ 190
- 70
+ 165 588

 Въпреки, общата политика в национален мащаб за перманентно и
прогресивно намаление на сумите, които се доплащат от РЗОК по
безплатни рецепти на населението, запазената тенденцията за
намаление на цените на лекарствата,въведения лимит на скъпите,
животоподдържащи лекарства, като Инсулин, Ултибро , Прадакс,
Омбрес ,Сератит , Симбикорт и др., както и реекспорта на важни и
търсени лекарствени средства и невъзможност за достатъчно
зареждане от страна на дистрибуторите, колектива на „Общинка
аптека” ЕООД, успя да реализира увеличение на оборота си, спрямо
отчетния период за 2017 година, от приходи от РЗОК почти двойно
, с 42 354 лева
 Отчитаме увеличението на приходите на фирмата от директните
продажби за населението със 124 448 лева спрямо предходния
отчетен период, като положителна оценка за изключителния
професионализъм на колектива на дружеството и отношението му
към пациентите. Ключовото предимство в стила на работата в
ЕООД”Общинска апхтека” Исперих е ,че всички фармацевти
поставят нуждите на пациентите в центъра на професионалния си
живот. И в двата обекта на фирмата , като основен капитал за
положителните финансови резултати ръководството е заложило на
компетентните
съвети
на
фармацевтите.
 В основни линии са запазени параметрите на традиционните
отстъпки , които са направени за населението, като през изминалата
финансова година те са в размер на 5 212,12 лева

-34. ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ЗА 2018 година
 ЕООД „Общинска аптека „Исперихприключи финансовата 2018 година
както следва:
Показател
лева
Счетоводна печалба
17 012,48
Облагаема печалба - след преобразуване 22 067,97
Данък върху печалбата – 10 %
2 206,80
Отсрочен данък
- 10 %
509,50
Остатъчна печалба за разпределение
15 315,18
 Съпоставени със същите показатели за 2017 година данните са
както следва:
Показател
Счетоводна печалба
Облагаема печалба - след преобразуване
Данък върху печалбата – 10 %
Отсрочен данък
- 10 %
Остатъчна печалба за разпределение

2018 г.
лева

2017 г
лева

17 012,48
22 067,97
2 206,80
- 509,50
15 315,18

8 409.40
4 561,65
456.17
667,34
7 285.89

Разлика в лева
2018г
спрямо 2017 г.
+ 8 603,08
+17 506,32
+ 1 750,63
- 1 176,84
+ 8 029,29

Колектива на ЕООД”Общинска аптека „Исперих завършва 2018 година с
положителен финансов баланс, бележейки ръст на приходите и печалбата,
благодарение на :
 По високите нива на продажбите,
 По високия микс
 Оптимизиране на разходите
 Утвърждаване на добрия имидж на дружеството, гарантиран от
експедитивното и компетентно обслужване на населението
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т.3 и т. 5 от ТЗ, предлагаме
ОбС Исперих, в качеството си на упражняващ правата на едноличен собственик
на капитала на търговското дружество да вземе следното РЕШЕНИЕ :
Приема финансовия отчет на ЕООД „Общинска аптека „ЕООД Исперих
за 2018 година , като печалбата в размер на 15 315,18 /петнадесет хиляди
триста и петнадесет лева и 18 ст / да бъде отнесена към резерва на дружеството.
Управител:
Д.Малчева
Прокурист:
Д.Родоплу

