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ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За периода приключващ на 31.12.2009 година
Всички суми са в хиляди български лева

Приходи от продажби
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за персонала
Разходи за амортизации
Други разходи

1.1
2.1
2.2
2.3
2.5
2.4

Печалба от оперативна дейност
Нетни финансови приходи/разходи

3

Печалба преди данъци (счетоводна печалба)
Разходи за текущи корпоративни данъци
Приходи/разходи за отсрочени корпоративни данъци
Печалба след данъчно облагане

Общ всеобхватен доход
Брой акции
Печалба на 1 акция
Цена на 1акция към 31.12.2009 г.

4
4

Периода,
приключващ на
31.12.2009г.

Периода
приключващ на
31.12.2008г.

2688
(13)
(544)
(1126)
(543)
(36)

2854
(28)
(1049)
(958)
(596)
(106)

426

117

27

(1)

453

116

(48)
1

(16)
3

406

103

406

103

50 000 бр.
8.12 лв.
48,82 лв.

50 000 бр.
2.06 лв.
40.70 лв.

Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет.
От името на „ДИР.БГ” АД:
Изпълнителен директор:..............................
/Владимир Жеглов/
Съставител:...................................................
/Пламена Златкова/

Дата на съставяне: 16.02.2010 г.

Регистриран одитор:
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ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
За периода приключващ на 31 декември 2009 година
Всички суми са в хиляди български лева

Периода,
приключващ на
31.12.2009г.

Периода,
приключващ на
31.12.2008г.

АКТИВ
Нетекущи активи
Имоти, машини и оборудване
Права върху собственост и програмни продукти
Дялове в други предприятия
Отсрочени данъчни активи
Текущи активи
Търговски вземания
Търговски вземания от свързани лица
Други вземания
Парични средства и парични еквиваленти

5
5
5

320
183
1
6
510

6

31

43

6
7

161
163
2103

161
200
1513

2458

1917

2968

2680

50
1985
406
2441

50
1882
103
2035

344
9
65
109

428
35
57
125

Общо активи
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
Капитал и резерви
Регистриран капитал
Неразпределена печалба
Печалба от отчетната година
Текущи задължения
Търговски задължения
Търговски задължения към свързани лица
Задължения към персонала и социалното осигуряване
Данъчни задължения
Общо капитал и пасиви

8
9

10
10
10

1

429
327
1
6
763

527

645

2968

2680

Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет.
От името на „ДИР.БГ” АД:
Изпълнителен директор:..............................
/Владимир Жеглов/
Съставител:...................................................
/Пламена Златкова/

Дата на съставяне: 16.02.2010 г.

Регистриран одитор:
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
За периода приключващ на 31 декември 2009 година
Всички суми са в хиляди български лева

Периода,
приключващ на
31.12.2009г.

Периода,
приключващ на
31.12.2008г.

Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти
Плащания на доставчици

3126
(685)

3828
(916)

Плащания на персонала и за социално осигуряване
Платени данъци
Парични потоци от курсови разлики
Други постъпления/(плащания), нетни
Парични потоци от оперативна дейност

(1117)
(10)
1
(382)
933

(883)
(113)
(1)
(480)
1435

(335)
(335)

(777)
(777)

(8)
(8)

(9)
(31)
(40)

Изменение на паричните средства през периода
(нетно)

590

618

Парични средства на 1 януари
Парични средства на 31 декември

1513
2103

895
1513

Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупка на имоти, машини и оборудване
Парични потоци използвани в инвестиционна дейност
Парични потоци от финансова дейност
Плащания по лизинтови договори
Други парични потоци от финансова дейност, нетни
Парични потоци използвани във финансова дейност

Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет.
От името на „ДИР.БГ” АД:
Изпълнителен директор:..............................
/Владимир Жеглов/
Съставител:...................................................
/Пламена Златкова/

Дата на съставяне: 16. 02.2010 г.

Регистриран одитор:
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ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За периода приключващ на 31 декември 2009 година
Всички суми са в хиляди български лева

Основен капитал

Неразпределена

Общо

печалба/загуба
Баланс на 01.01.2008г.

50

1882
103

1932
103

Баланс на 31.12.2008 г.

50

1985

2035

Баланс на 1 януари 2009г.

50

1985

2035

406

406

50

2391

2441

Печалба за годината

Печалба за годината
Баланс към 31 Декември 2009г.

Пояснителните сведения представляват неделима част от настоящия финансов отчет.
От името на „ДИР.БГ” АД:
Изпълнителен директор:..............................
/Владимир Жеглов/
Съставител:...................................................
/Пламена Златкова/

Дата на съставяне: 16.02.2010 г.

Регистри ран одитор:
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Информация за дружеството
ДИР БГ е акционерно дружество, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 4728 от 2000 г. и
пререгистрирано в Агенцията по вписванията съгласно Удостоверение № 20080417112103 от 17.04.2008г.
Дружеството е учредено за неопределен срок.
Седалището и адресът на управление е РБългария, гр.София, район Лозенец, ул. Данаил Дечев №: 7. Дружеството
няма разкрити и регистрирани клонове.
Предметът на дейност на ДИР БГ АД е: Проучвания, изследвания и експлоатация на системи и мрежи за пренос на
данни, интернет услуги, доставка на информация,интернет каталози, разработване, дизайн и поддръжка на интернет
страници;електронни услуги, електронна поща, интернет хостинг; разработка на програмни продукти и системи;
разработване, маркетинг и поддръжка на системи за електронна търговия със стоки и услуги; публикации на обяви и
съобщения; публични дискусии; разработка и поддръжка на системи за негласова комуникация; поддържане на база
данни; продажба на информация;доставка на интернет; реклама, маркетинг и промоции; консултантска дейност;
издаделска дейност; проучвания и изследвания; организация и техническа поддръжка на интернет разпродажби;
организация на изложения, семинари, конференции и др., както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
Дружестото е с капитал 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределен в 50 000 поименни акции с номинална стойност 1
лев всяка една.
Към датата на изготвяне на настоящия отчет Дружеството има Съвет на директорите с Председател Владимир
Иванов Жеглов и членове: Владимир Рашков Георгиев и Марина Алексеевна Жеглова; Дружестото се управлява и
представлява от Владимир Иванов Жеглов ЕГН 5904228500
Последното вписване в Акционерната книга е извършено на 25.01.2008г. и към датата на изготвяне на отчета
акционери в дружеството са:
- ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ И КОМУНИКАЦИИ ЕООД – 95.002% или 47 501 броя поименни акции с номинал по
1 лев за всяка една
- ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ - 4.998% или 2499 броя поименни акции с номинал по 1 лев за всяка
една.
Значима счетоводна политика
(а) Съответствие
Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с
изискванията на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО). Към 31 декември 2009г. МСФО
включват Международните счетоводни стандарти (МСС) и тълкуванията на Постоянния комитет за разяснения
(ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС) и Международните стандарти за
финансови отчети (МСФО) и тълкуванията на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по
Международни счетоводни стандарти (СМСС), които ефективно са в сила от 01.01.2009г. и са приети от Комисията
на Европейския съюз.
Дружеството се е съобразило с всички стандарти и разяснения, които са приложими към неговата дейност
към датата на изготвянето на настоящия финансов отчет.

(б) База за изготвяне
Настоящият годишен финансов отчет към 31 декември 2009 година е индивидуален.
Годишният финансов отчет към 31 декември 2009 г. представя имущественото, финансовото състояние и
финансовия резултат на ДИР БГ АД. Изготвен е в лева, закръглени до хиляда. Като база за изготвяне е използвана
историческа цена.
Броят на служителите към 31.12. 2009 година е тридесет и двама и за отчетния период намалението е с един
служител.
(в) Действащо предприятие
Годишният финансов отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие, който предполага, че дружеството
ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. Бъдещата дейност на дружеството зависи от бизнес средата, както и
от обезпечаването на финансиране от страна на акционерите. Като се има предвид оценката на бъдещите парични
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потоци, ръководството на дружеството счита, че е подходящо финансовите отчети да бъдат изготвени на база на
принципа на действащото предприятие.
(г) Сравнителни данни
В отчета за 2009г. са представени сравнителни данни само за предходната година.
(д) Отчетна валута
Функционалната и отчетна валута на дружеството е българския лев. Сделките, осъществявани в чуждестранна
валута са преизчислявани в лева по валутния курс на Централната банка в деня на сделката. Паричните активи и
пасиви, деноминирани в чуждестранна валута към датата на отчета са преизчислени в лева по заключителния
валутен курс на Централната банка към 31 декември 2009 година. Произтичащите от това курсови разлики са
признати като финансови приходи и разходи и са включени в Отчета за всеобхватния доход, като финансови
приходи/разходи.
(е) Дълготрайни материални активи
Първоначално оценяване
Новопридобитите Дълготрайни Материални Активи са оценени по цена на придобиване, която включва покупната
цена и разходите за привеждане на актива в подходящ за ползуването му вид.
За новопридобитите ДМА не е определена остатъчна стойност.
Дружеството е определило стойностен праг от 700 лв, под който придобитите активи, независимо че притежават
характеристиките на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им.
Последващо оценяване
Избраният от дружеството подход за последваща балансова оценка на Дълготрайните активи е „препоръчителния
подход” съгласно МСС 16, т.е. активите са представени по цена на придобиване, намалена с начислените
амортизации и загуби от обезценка.
Във връзка с изготвянето на този финансов отчет е извършен преглед на Дълготрайните Материални Активи с цел
отчитане на евентуални загуби от обезценка.
Към 31.12.2009 г. дружеството не отчита загуба от обезценка на ДМА.
Последващи разходи
Последващи разходи се капитализират само, ако се увеличи бъдещата икономическа изгода, произтичаща от
недвижимия имот, машини и съоръжения. Всички други разходи се признават в отчета за всеобхватния доход в
момента на възникване.
Амортизация
Амортизацията е начислена на база на линейния метод върху оценения полезен живот на активите. Разходите за
придобиване на дълготрайни активи не се амортизират. Използваните амортизационни норми, се основават на
изчисления полезен живот както следва:
Компютри 2 години
Съоръжения25 години
Транспортни средства-4 години
Други ДМА 6 години
Активите се амортизират от месеца, следващ датата на придобиване. За активите придобити по стопански начин
амортизацията започва да тече от месеца на влизане на актива в експлоатация.
(ж)Дълготрайни Нематериални Активи
Първоначално оценяване
Новопридобитите Дълготрайни Нематериални Активи са оценени по цена на придобиване, която включва покупната
цена и разходите за подготовка на актива за ползването му по предназначение.
Дружеството е определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите нематериални активи, независимо че
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притежават характеристиките на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им.
Последващо оценяване
Избраният от дружеството подход за последваща балансова оценка на Дълготрайните Нематериални Активи е
“препоръчителния подход” съгласно МСС 38, т.е. активите са представени по цена на придобиване, намалена с
начислените амортизации и загуби от обезценка.
Във връзка с изготвянето на този финансов отчет в дружеството е извършен преглед на Дълготрайните
Нематериални Активи с цел отчитане на евентуални загуби от обезценка.
Не се очаква дружеството да отчете загуба от обезценка на ДНА.
Представените в отчета активи отговарят на критериите за отчитането им като Дълготрайни Нематериални
активи.
Последващи разходи
Последващи разходи се капитализират само, ако се увеличи бъдещата икономическа изгода спрямо първоначално
оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. Всички други разходи се признават в отчета за
всеобхватния доход в момента на възникване.
Амортизация
Амортизацията е начислена на база на линейния метод върху оценения полезен живот на активите. Използваните
амортизационни норми, се основават на изчисления полезен живот както следва:
права върху собственост – 2 години
програмни продукти – 2 години.
Активите се амортизират от месеца, следващ датата на придобиване.
(з) Инвестиции
Към 31.12.2009г. дружеството притежава дял на стойност 1х.лв. в ОКАЗИОН.БГ ООД. Участието е малцинствено.
(и) Материални запаси
Дружеството осъществява дейност в сферата на услугите и не отчита движение на материални запаси. Материали се
закупуват при необходимост и се изписват направо на разход.
(й) Търговски и други вземания
Търговските и други вземания са представени по тяхната номинална стойност. Към 31.12.2009 г. е извършен анализ
и оценка на събираемостта на вземанията. Няма отчетени разходи за обезценка на вземания. Инвентаризацията на
вземанията е извършена устно.
(к) Парични средства
Парични средства включват салда по касови наличности и банкови сметки. Паричните наличности са в български
лева, евро и щатски долар.
За целите на изготвянето на Отчета за паричните потоци (по прекия подход):
- паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС
(20 %)
(л) Задължения по получени заеми
Дружеството не е ползвало заемни средства.
(м) Задължения за обезщетения на наети лица при пенсиониране
Съгласно изискванията на Кодекса на труда и Колективния трудов договор (КТД) при прекратяване на трудовото
правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
дружеството е задължено да му изплати обезщетение в двукратен размер на брутното трудово възнаграждение, ако
трудовият му стаж при работодателя е до 10 години или в шесткратен размер на брутното трудово възнаграждение,
ако трудовият му стаж при работодателя е над 10 години.
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Поради това, че дружеството няма достатъчно данни за надеждно определяне на размера на дължимите обезщетения
в този финансов отчет не е начислено задължение за изплащане на обезщетения на наетите лица при пенсиониране в
съответствие с изискванията на МСС 19 “Доходи на наети лица”.
(н) Резервирани отпуски
Съгласно КТ правото за ползване на определения полагаем годишен отпуск се запазва и в случаите, когато не е
използван в годината, за която се отнася. В съответствие с МСС 19 “Доходи на наети лица” разхода за отпуски се
резервира чрез формиран разход и начисление на задължение към служителите за 2009г. При използването му в
следващ отчетен период средствата за отпуск се черпят за сметка на резерва. В дружеството към 31.12.2009 г. има
неползван платен отпуск и са спазени изискванията на чл.41 ал.1 от ЗКПО.
(о) Търговски и други задължения
Търговски и други задължения са представени в Отчета за финансовото състояние по тяхната номинална стойност.
Инвентаризация на задълженията на дружеството е направена устно.
(п) Приходи от продажби
Приход от продажба на услуги се осчетоводява в отчета за всеобхватния доход пропорционално на степента на
осъществяване на операцията към датата на отчета. Степента на осъществяване се определя въз основа на проучване
за извършената работа. Когато съществуват значителни неясноти относно възвращаемостта на дължимата стойност,
свързани с разходи, не се признават приходи.
(р) Разходи за обичайна дейност
Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите за начисляване и
съпоставимост. Разходите се признават в Отчета за всеобхватния доход, когато резултата от сделката може да бъде
надеждно измерен.

(с) Нетни финансови разходи/приходи
Нетните финансови приходи/разходи включват приходи и разходи от лихви, положителни и отрицателни валутни
разлики, и други финансови приходи и разходи.
Приходите от лихви се записват в отчета в момента на възникване, като се взема в предвид ефективния доход от
актива.
Всички разходи за лихви и други, възникнали по кредитни споразумения се признават в периода на възникване като
част от нетните финансови приходи и разходи.

(т) Разходи за данъци
Данъкът върху печалбата за годината включва текущи данъци. Данък върху печалбата /корпоративният данък/се
признава в Отчета за всеобхватния доход.
Текущият данък са очакваните данъчни плащания върху облагаемата печалба за годината, прилагайки данъчните
ставки в сила към датата на изготвяне на отчета.

Настоящият финансов отчет е приет от Съвета
подписан от:
Съставител на отчета „Конт С” ЕООД:
Пламена Златкова

на Директорите на ДИР БГ АД на 16.02.2010 г. и е

Изпълнителен Директор:
Владимир Жеглов
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1.
Приходи от продажби
1.1. Приходи от обичайна дейност
В хиляди лева

Приходи от услуги
Приход от услуги-свързани лица- ИУК ЕАД
Приходи от услуги свързани лица-КАФЕ РЕКЛАМ СОФИЯ ООД
Приход от услуги-свързани лица- ДИРИ ЕООД
Приходи от услуги-комисион
Други приходи
Общо
2.
Разходи за обичайна дейност
2.1. Разходи за материали
В хиляди лева
Разходи за на МПС
Канцеларски материали
Активи под прага на същественост
Други материали
2.2. Разходи за външни услуги
В хиляди лева
Разходи за реклама
Разходи за реклама-свързани лица-КАФЕ РЕКЛАМ СОФИЯ ООД
Разходи за реклама-свързани лица-ИУК ЕАД
Разходи за интернет услуги
Разходи за интернет услуги-свързани лица-ИУК ЕАД
Разходи за софтуерни услуги
Разходи за такси
Разходи за такси /права/свързани лица-ВИДИ ЕООД
Разходи за такси /права/свързани лица-ДИРИ ЕООД
Разходи за застраховки
Разходи за счетоводство,одит и консултации
Разходи за консултации-свързани лица-БОВАДА ЕООД
Разходи за информационни услуги
Разходи за информационни услуги-свързани лица-ДИР БГ НЕС ООД
Разходи за абонамент
Разходи за съобщителни услуги
Разходи за наем техника
Разходи за наем техника-свързани лица-ИУК ЕАД
Разходи за наем офис-свързани лица- ИУК ЕАД
Разходи за поддръжка МПС
Разходи за куриерски услуги
Разходи за данъци - ПМС
Разходи за други услуги
2.3. Разходи за персонала
В хиляди лева
Разходи за текущи възнаграждения
Осигуровки

2009г.

2008г.

2462
222
1
3
2688

2573
70
184
20
7
2854

2009г.

2008г.

1
5
6
1

2
19
3
4

13

28

2009г.
20
37
19
3
65
32
50
35
12
32
79
1
1
89
-

2008г.
7
188
12
20
41
2
26
243
20
7
17
13
116
53
1
101
118

49
1
3
16
544

36
3
1
24
1049

2009г.
1014

2008г.
846

112

112

1126

958
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2.4. Други разходи
В хиляди лева
Алтернативни данъци, признати в разходите
Представителни разходи
Други
2.5. Амортизации
В хиляди лева
Амортизации

3.

4.

Финансови разходи и приходи, нетно
В хиляди лева
Други разходи по финансови операцииРазходи за лихви
Положителни разлики от промяна на валутни курсове
Приходи от лихви
Приходи от лихви- свързани лица-ИУК ЕАД
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове
Разходи за данъци
Признати в отчета за приходи и разходи
В хиляди лева
Разходи за текущи данъци
Корпоративен данък
Приходи от данъчни временни разлики

2009г.
14

2008г.
30

1
21

69
7

36

106

2009г.
543

2008г.
596

543

596

2009г.
(4)
(1)
1
25
6
27

2008г.
(5)
(1)
1
6
(2)
(1)

2009г.

2008г.

(48)
1

(16)
3

Разходите за текущи данъци, включват начислението на корпоративен данък 10 % върху преобразувания за
данъчни цели текущ Финансов резултат.
5.

Нетекущи активи 2009 г.

Отчетна стойност

Компют.
техника

Трансп.
средства

Други
ДМА

Салдо към 1 януари

1393

175

24

Придобити
Отписани
Салдо към 31 декември
Амортизации
и загуби от обезценка

104
347
1150

144
9
310

Салдо към 1 януари
Начислена амортизация
Отписана амортизация
Салдо към 31 декември

1071
287
347
1011

Балансова стойност

139

ДНА

Дялове в
др.предпр.

Общо

695

1

2288

7
3
28

80
246
529

1

335
605
2018

83
74
9
148

9
3
3
9

413
179
246
346

0
0
0

1576
543
605
1514

162

19

183

1

504

През отчетния период са придобити активи оценени по цена на придобиване за обща стойност в
размер на 335 хил. лв. и са отписани поради брак и изтекъл срок на годност 605 хил.лв. Според преценката
на ръководството не са налице условия за обезценка на дълготрайните материални активи.
В справката за Нетекущите активи не са включени Отсрочени данъчни активи за 6 хил.лв.
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Не съществуват ограничения върху правото на собственост върху ДМА.
6.

Търговски и други вземания
В хиляди лева
Вземания от клиенти
Вземания от клиенти свързани лица – ИУК ЕАД
Вземания от доставчици
Други вземания от свързани лица-заем на ИУК ЕАД
Доставчици по аванси
Надвнесен корпоративен данък
Други вземания

2009г.

2008г.

27
161
87
4
48
28
355

25
161
81
17
81
39
404

Вземанията от клиенти и доставчици /несвързани лица/ в размер на 31 хил. лв. са възникнали през
текущата година. Вземанията са потвърдени устно от контрагентите за дължими и Изпълнителният директор счита, че
няма условия за обезценка на вземанията от клиенти и доставчици.
Вземанията от клиенти свързани лица в размер на 161 хил. лв. са салдо от предходни години.. Вземанията са
потвърдени за дължими и Изпълнителният директор счита, че няма условия за обезценка на вземанията от клиенти
свързани лица.
Другите вземания от свързани лица, представени в баланса са в размер на 87 хил.лв., формирани от вземане
по заем за 70 хил.лв., предоставен на ИУК ЕАД през 2006г.и вземане за начислена лихва в размер на 17 хил.лв.
Доставчиците по аванси в размер на 4 хил.лв.са предплатени услуги за 2010г.

7.

Парични средства и парични еквиваленти
В хиляди лева

8.

2009г.

2008г.

Парични средства в каса

1116

657

Парични средства по банкови сметки
Парични средства-блокирани/депозит/

387
600

856
-

2103

1513

Капитал
Капиталът е записан по номинална стойност и е в размер на 50 хил. лв. Капиталът е разпределен в 50 000
акции с номинална стойност 1 лева за акция. Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

9.
10.

Финансови резултати
За 2009 г. дружеството отчита текуща печалба в размер на 406 хил. лв.
Търговски и други задължения
В хиляди лева
Задължения към доставчици
Задължения към клиенти по платени аванси
Задължения към доставчици, свързани лица- ИУК ЕАД
Задължения към доставчици, свързани лица- БОВАДА ЕООД
Задължения към доставчици свързани лица- КАФЕ РЕКЛАМ СОФИЯ
ООД
Задължения към доставчици, свързани лица- ВИДИ ЕООД
Задължения към доставчици, свързани лица- ДИРИ ЕООД
Задължения по лизинг
Други задължения
Задължения към персонала
Задължения към осигурителни предприятия
Данъчни задължения в т.ч.

2009г.
1
330
9
-

2008г.
1
408
3
-

11
2
60
5
109

12
20
19
52
5
125
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За корпоративен данък
За данък общ доход
ДДС
Алтернативни данъци

107
2
527

124
1
645

11.

Сделки със свързани лица
Дружеството реализира приходи от услуги със свързани лица в размер на 222 хил.лв. при условия, които не
се различават от пазарните.
Получените от свързани лица услуги в размер на 208 хил.лв. са осъщестени при пазарни условия.

12.

Събития настъпили след датата на отчета
Не са настъпили събития след датата на отчета по отношение на обектите представени във финансовия
отчет, които да изискват корекции или отделно оповестяване към 31.12.2009 г. освен оповестените в
приложението към Отчета.
В периода от 31.12.2009г. до датата на изготвяне на финансовия отчет не са възникнали сделки или
събития от съществено значение и (или) с необичайно естество, които по мнение на дружеството биха
рефлектирали значително върху резултата за следващата финансова година.

13.

Инвестиции и разходи за опазване на околната среда
Дружеството не е извършвало разходи за опазване на околната среда , поради което не се извършва и
оповестяване.

Управител на „КОНТ С” ЕООД:
/Пламена Златкова/

Изпълнителен директор:
Владимир Жеглов/
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