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ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 
За периода, приключващ на 31 декември 2010 година 

Всички суми са в хиляди български лева 

 

 Приложения  Периода, 

приключващ на  

 Периода, 

приключващ на 

   31.12.2010  31.12.2009 

      

Приходи от продажби 

 

4.1 

 

2,696 

 

2,688 

Разходи за материали 5  (16)                        (13) 

Разходи за външни услуги 6  (564)                    (544) 

Разходи за амортизация   (275)                     (543) 

Разходи за персонала 7  (1,105)                  (1,126) 

Балансова стойност продадени активи    (3)                  - 

Други разходи 8  (93)                       (36) 

Общо разходи по икономически елементи 

  

(2,056) 

 

(2,262) 

Печалба от оперативната дейност   640  426 

Финансови приходи/разходи, нетно 9  3  27 

Печалба преди данъци    643  453 

Разходи за текущи корпоративни данъци 10  (61)  (48) 

Разходи от данъчни разлики   (4)  1 

Нетна печалба за годината   578  406 

Общ всеобхватен доход за годината:   578  406 

      

      

Брой акции   50,000  50,000 

Нетна печалба от акция - лева   11.56  8.12 

 

Приложенията на страници от 6 до 24 са неразделна част от настоящия финансов отчет. 

  

От името на ДИР.БГ АД: 

 

Владимир Жеглов  

Изпълнителен директор 

 

 

КОНТ С  ЕООД Дата: 21.02.2011г. 

Съставител 

        

       

 

Регистриран одитор: 
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ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 

Към 31 декември 2010 година 

Всички суми са в хиляди български лева 

 Приложения  Периода, 

приключващ 

на  

 Периода, 

приключващ 

на 

   31.12.2010  31.12.2009 

АКТИВИ      

Нетекущи активи      

Имоти, машини, съоръжения и оборудване  11  359  320 

Нематериални активи 11  252  183 

Дялове в други дружества 11  1  1 

Отсрочени данъчни активи   2                  6 

   614  510 

Текущи активи      

Търговски вземания 12.1  122                   31 

Вземания от свързани лица 19  233  248 

Данъци за възстановяване 12.3  3  48 

Други вземания и предплатени разходи 12.4  23  28 

Парични средства и парични еквиваленти 13 

 

2,508  

                  

2,103 

   2,889  2,458 

Общо активи   3,503  2,968 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ      

Собствен капитал      

Регистриран капитал 14  50                     50 

Неразпределена печалба 15  2,969  2,391 

   3,019  2,441 

Нетекущи пасиви      

Пасиви по отсрочени данъци 16.1  25  65                     

Задължения към финансови институции 16.2    3 

   25  68 

Текущи пасиви      

Търговски  задължения 17.1  344                    335 

Задължения към свързани лица 19  12  9 

Задължения към финансови институции 17.2  3  4 

Задължения за данъци 17.3  98  109 

Други задължения   2  2 

   459  459 

Общо пасиви   484  527 

Общо собствен капитал и пасиви   3,503  2,968 

 

Приложенията на страници от 6 до 24 са неразделна част от настоящия финансов отчет. 

 

От името на ДИР.БГ АД: 

 

Владимир Жеглов  

Изпълнителен директор 

 

КОНТ С ЕООД Дата: 21.02.2011г. 

Съставител 

      

 Регистриран одитор: 
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 

За периода, приключващ на 31 декември 2010 година  

Всички суми са в хиляди български лева 

 

 

Приложения Периода, 

приключващ 

на  

 Периода, 

приключващ 

на  

  31.12.2010  31.12.2009 

Парични потоци от оперативна дейност     
     

Постъпления от клиенти  3,099  3,126 

Плащания на доставчици  (660)  (685) 

Плащания на персонала и за социално осигуряване  (1,145)  (1,117) 

Платени и възстановени данъци                   (16)                  (10) 

Други постъпления/плащания (нетни)                 (395)  (381) 

Нетен паричен поток от оперативна дейност  883  933 

     

Парични потоци от инвестиционна дейност     
     

Покупка на имоти, машини и съоръжения  (410)  (255) 

Покупка на нематериални активи   (72)  (80) 

Продажба на имоти, машини, съоръжения  15   

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност 

 

(467) 

 

(335) 

     

Парични потоци от финансова дейност     
     

Плащания по финансови лизинги  (9)  (8) 

Платени лихви, такси и комисионни  (2)   

Нетен паричен поток от финансова дейност  (11)  (8) 

     

Изменение на паричните средства през периода (нетно)  405  590 

     

Парични средства на 1 януари 13 2,103  1,513 

Парични средства на 31 декември  2,508  2,103 
     

 

Приложенията на страници от 6 до 24 са неразделна част от настоящия финансов отчет. 

 

 

От името на ДИР.БГ АД: 

 

Владимир Жеглов  

Изпълнителен директор 

 

КОНТ С ЕООД Дата: 21.02.2011г. 

Съставител  

 

      

 

 

Регистриран одитор: 
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ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 

За периода, приключващ на 31 декември 2010 година 

Всички суми са в хиляди български лева 
 

 
 Основен 

капитал 

Неразпределена 

печалба 

 

Общо 

    

Салдо към 01 януари 2009г. 50 1,985 2,035 
Промени в собствения капитал за 2009 година    

Общ всеобхватен доход за годината  406 406 

Салдо към 31 декември 2009г. 50 2,391 2,441 

Промени в собствения капитал през 2010 година 
   

Общ всеобхватен доход за годината  578 578 

Салдо към 31 декември 2010г. 50 2,969 3,019 

 

Приложенията на страници от 6 до 24 са неразделна част от настоящия финансов отчет. 

 

 

От името на ДИР.БГ АД: 

 

Владимир Жеглов  

Изпълнителен директор 

 

КОНТ С ЕООД Дата: 21.02.2011г. 

Съставител  

 

 

  

 

 

      Регистриран одитор: 
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1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 

 “ДИР.БГ” АД е акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията с ЕИК  130 243 596. 

 Седалището и адресът на управление на “ДИР.БГ” АД е: гр.София,  ул. “Данаил Дечев 

”№ 7. 

 “ДИР.БГ” АД не е публично дружество, съгласно Закона за публично предлагане на 

ценни книжа. 

 Дружеството няма разкрити и регистрирани клонове и / или представителства в 

страната или чужбина.  

 Към 31.12.2010 г. списъчният брой на персонала в дружеството е З5 ( 31.12.2009 г. - 

32). 

“ДИР.БГ” АД е дъщерно дружество на Интернет услуги и комуникации ЕАД. 

 

1.1. Собственост и управление 

Разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва: 

 31.12.2010 31.12.2009 

Акционерен капитал ( BGN’000) 50,000 50,000 

Брой акции (номинал 1 лев) 50,000  50,000 

Общ брой на регистрираните акционери 2 2 

В т.ч. физически лица 1 1 

Брой акции, притежавани от физическите лица 2,499 2,499 

% на участие на физически  лица 4.998 %  4.998 % 

 

Акционери, притежаващи акции над 5% към 31.12.2010г.  Брой акции  
% от 

капитала 

ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ И КОМУНИКАЦИИ ЕАД  47,501  95.002  % 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ  2,499  4.998  % 

 

 Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на 

директорите в състав: 

Владимир Иванов Жеглов – Председател и членове: 

 Владимир Рашков Георгиев  

 Марина Алексеевна Жеглова 

 Дружеството се представлява и управлява от Владимир Иванов Жеглов. 

 

1.2.  Предмет на дейност 

Предметът на дейност на дружеството 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; електрони услуги, 

електронна поща, интернет хостинг; разработка на програмни продукти и системи; 

разработване, маркетинг и поддръжка на системи за  електронна търговия; електронна 

търговия със стоки и услуги; публикации на обяви и съобщения; публични дискусии; 

разработка и поддръжка на системи за негласова комуникация; поддържане база данни; 

продажба на информация; доставка на интернет; реклама, маркетинг и промоции; 

консултантска дейност; издателска дейност; проучвания и изследвания; организация и  
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техническа поддръжка на интернет разпродажби; организация на изложения,  семинари, 

конференции и др.; както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. 

 

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО. 

 БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ. 

 

2.1 Общи положения 

Индивидуалният финансов отчет на дружеството е изготвен в съответствие с 

изискванията на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО). Към 31 декември 

2010г. 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 01.01.2010г. и са 

приети от Комисията на Европейския съюз.  

   Дружеството се е съобразило с всички стандарти и тълкувания, които са приложими 

към неговата дейност към датата на изготвянето на настоящия финансов отчет. 

 От възприемането на стандартите и тълкуванията, в сила за текущи периоди започващи 

от 1 януари 2010 г., не са настъпили промени в счетоводната политика на дружеството. 

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приема 

като негова отчетна валута за представяне. Данните в отчета и приложенията към него са 

представени в хиляди лева. 

Представянето на финансов отчет съгласно Международните стандарти за финансови 

отчети изисква ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и 

разумно обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на 

активите и пасивите, на приходите и разходите, и на оповестяването на условни вземания и 

задължения към датата на отчета. Тези приблизителни оценки, начисления и предположения 

са основани на информацията, която е налична към датата на финансовия отчет, поради което 

бъдещите фактически резултати биха могли да бъдат различни от тях. Обектите, които 

предполагат по-висока степен на субективна преценка, или където предположенията и 

приблизителните оценки са съществени за финансовия отчет, са оповестени в Приложение № 

2.4.  

 Настоящият финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата 

цена, променена в определени случаи, което е оповестено на съответните места в 

приложението.  

   Приложени валутни курсове: 

За 1 евро – 1,95583 лв. 

За 10 френски франка –  2.98164 лв. 

За 1 швейцарски франк – 1,5678 лв. 

За 1 щатски долар -  1,47276 лв. 

 

2.2. Сравнителни данни 

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една 

предходна година – годишен одитиран финансов отчет 2009г. 

 В случаите, в които е променено представянето и класификацията на статии от 

финансовия отчет, сравнителната информация е рекласифицирана с цел постигане на 

съпоставимост с текущия период. Такива рекласификации се налагат с цел да се постигне по – 

добра съпоставимост с данните за текущата година. Данните, посочени във финансовите 

отчети за 2009 и 2010 година са сравними и разбираеми. Същите са обект на оповестяване в 

пояснителните сведения към настоящия финансов отчет.  
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 Към 31 декември 2010г. не са осчетоводявани факти и събития, които да налагат 

промени в представянето и класификацията на статии от финансовия отчет. 

 

2.3.  Функционална валута и валута на представяне 

 Функционалната валута и валутата на представяне на дружеството е валутата, в която 

се извършват основно сделките в страната, в която то е регистрирано. 

 Съгласно изискванията на българското законодателство, дружеството води 

счетоводство и изготвя годишен финансов отчет в националната парична единица на България 

- Български лев (BGN), която с въвеждането на еврото като официална валута на Европейския 

съюз левът е фиксиран към еврото в съотношение 1 евро = 1.95583 лева.  

 Сделките в чуждестранна валута се записват първоначално в български лева 

(функционалната валута), като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс 

към момента на сделката или операцията. Паричните средства, вземанията и задълженията, 

като монетарни отчетни обекти, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат във 

функционалната валута като се прилага обменният курс, публикуван от БНБ за последния 

работен ден на съответния месец. В края на всеки отчетен период те се оценяват в български 

лева като се използва заключителният обменен курс на БНБ.  

 Курсовите разлики, възникващи при уреждането на вземания и задължения в 

чуждестранна валута при курсове, различни от тези, по които са били заведени, се отчитат 

като финансови приходи или финансови разходи за периода, в който възникват. 

Немонетарните отчетни обекти в Отчета за финансовото състояние, първоначално 

деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута като се прилага 

историческият обменен курс към датата на операцията и последващо не се преоценяват по 

заключителен курс.  

 

2.4. Преценки от определящо значение при прилагане счетоводната политика на 

дружеството.  

 

Обезценка на активи 

Към 31.12.2010 г. ръководството на дружеството е направило анализ на ценовите 

промени за ключовите му активи(дълготрайни материални активи, нематериални активи, 

инвестиции) и е преценило, че не е налице основание за извършване на обезценка.  

 

Амортизации 

Определеният срок на годност на дълготрайните активи се преглежда в края на всяка 

година и при установяване на значителни отклонения спрямо бъдещите очаквания за срока на 

използването на активите, същият се коригира перспективно. В тази връзка е коригиран 

полезният живот на транспортните средства и правата върху интелектуална собственост. 

  

Действащо предприятие 

 Годишният финансов отчет е изготвен на принципа “действащо предприятие”, на база 

текущо начисляване при спазване възприетите методи на счетоводно отчитане, непроменени 

през целия отчетен период. Към датата на изготвяне на Отчета няма решение за 

преструктуриране на дружеството. 

 

3. ДЕФИНИЦИЯ И ОЦЕНКА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 

 

3.1. Отчет за всеобхватния доход 

 Дружеството е избрало да представи всички статии на приходи и разходи, признати 

през периода в единен Отчет за всеобхватния доход. В Отчета за всеобхватния доход за 

периода дружеството класифицира разходите си според същността им. 
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3.2. Признаване на приходи и разходи 

 Приходите и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, 

независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и 

разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между 

тях. 

 Приходите от услуги се признават, като се отчита етапа на завършеност на сделката 

към края на периода, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, 

извършени по сделката и разходите за приключването й. 

Приходите се оценяват на база справедливата цена на предоставените активи или 

услуги, нетно от косвени данъци (данък добавена стойност) и предоставени отстъпки. 

  

 Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база 

принципите на начисляване и съпоставимост. 

Финансовите разходи се състоят от лихвени разходи по  финансов лизинг, такси по 

банкови такси и други . 

 Приходите и разходите за лихви се начисляват на времева база при съблюдаване на 

дължимата сума по главницата и приложимия лихвен процент. 

 

 

3.3. Данъчно облагане 

 Съгласно българското данъчно законодателство дружеството дължи данък върху 

печалбата. Размерът на данъка върху печалбата за 2010 и 2009 година е 10 % върху 

облагаемата печалба. 

 Разходът за данък представлява сумата от текущите и отсрочените данъци. 

 Текущият разход за данък се определя на база на облагаемата печалба за годината, 

коригирана с определени приходи и разходи, които се приспадат за данъчни цели в текущия 

период или подлежат на облагане в други периоди. Текущият разход за данък се определя на 

базата на данъчната ставка в сила към края на отчетния период. 

 Отсрочените данъци се осчетоводяват за всички временни разлики между данъчната 

основа на активите и пасивите и тяхната преносна стойност към датата на финансовия отчет 

като се ползва балансовият метод на задълженията. Задълженията по отсрочени данъци се 

признават по отношение на всички облагаеми временни разлики, а активите по отсрочени 

данъци се признават до степента, до която е вероятно да има бъдеща облагаема печалба, срещу 

която да могат да се използват намаляемите временни разлики. 

 

3.4. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 

 

 Първоначално оценяване 

 При първоначалното им придобиване имотите, машините, съоръженията и 

оборудването се оценяват по цена на придобиване (себестойност), която включва покупната 

цена, вкл. митнически такси и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в 

работно състояние. Преките разходи са: разходи за подготовка на обекта, разходи за 

първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица, 

свързани с проекта, невъзстановяеми данъци и др. 

Придобит от дружеството материален актив се признава в групата на имоти, машини, 

съоръжения и оборудване, когато се очаква той да бъде използван в дейността на дружеството 

(в процеса на производство, за предоставянето на други услуги или за административни цели) 

за период по-дълъг от една година. 

Когато в имотите, машините, съоръженията и оборудването се съдържат компоненти с 

различна продължителност на полезен живот те се отчитат отделно. 
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При придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване при условията на 

разсрочено плащане, покупната цена е еквивалентна на сегашната стойност на задължението, 

дисконтирано на база на лихвеното равнище по привлечените от дружеството кредитни 

ресурси с аналогичен матуритет и предназначение. 

Дружеството е определило стойностен праг в сила от 01.01.2010г. от 700 лв., под който 

придобитите активи, независимо че притежават характеристиките на дълготраен актив, се 

изписват като текущ разход в момента на придобиването им (2009г. – 700 лв.). Тази промяна се 

третира като промяна в счетоводната преценка и следователно активи с цена на придобиване 

под този праг, закупени в предходни периоди продължават да се третират като дълготрайни 

активи. 

 

Последващо оценяване 

 Избраният от дружеството подход за последваща оценка на имотите, машините, 

съоръженията и оборудването е моделът на цената на придобиване по МСС 16, т.е. имотите, 

машините, съоръженията и оборудването са представени по цена на придобиване, намалена с 

натрупаните амортизации и натрупаните загуби от обезценка. 

 

Методи на амортизация 

 Дружеството използва “линеен метод” на амортизация на имотите, машините, 

съоръженията и оборудването (дълготрайните материални активи). Амортизирането на 

активите започва от началото на  месеца, следващ месеца на придобиване. Амортизация не се 

начислява за земи, напълно амортизирани активи и активи в процес на придобиване. 

 Амортизацията на имотите, машините, съоръженията и оборудването се начислява за 

срока на очаквания им полезен живот по линейния метод. Полезният живот по групи активи е 

определен в съответствие с: физическото износване, спецификата на оборудването, бъдещите 

намерения за употреба и с предполагаемото морално остаряване, като се използват следните 

годишни амортизационни норми: 

 

 2010г.  2009г. 

    

Транспортни средства 5%  25% 

Стопански инвентар  15%  15% 

Компютърно оборудване 50%  50% 

 

Определеният срок на годност на имотите, машините, съоръженията и оборудването  

се преглежда в края на всяка година и при установяване на значителни отклонения спрямо 

бъдещите очаквания за срока на използването на активите, същият се коригира перспективно. 

 

Последващи разходи 

 Разходите за ремонти и поддръжка се признават за текущи в периода, през който са 

направени.  

   

 Обезценка на активи 

Балансовите стойности на имотите, машините и оборудването подлежат на преглед за 

обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че 

балансовата стойност би могла да се отличава трайно от възстановимата им стойност. Ако са 

налице такива индикатори, че приблизително определената възстановима стойност е по-ниска 

от тяхната балансова стойност, то последната се изписва до възстановимата стойност на 

активите. Възстановимата стойност на имотите , машините и оборудването е по-високата от 

двете: справедливата стойност без разходите   за   продажба  или  стойността  при  употреба. За  
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определянето на стойността при употреба на активите бъдещите парични потоци се 

дисконтират до тяхната настояща стойност като се прилага дисконтова норма преди данъци, 

която отразява текущите пазарни условия и оценки на времевата стойност на парите и 

рисковете, специфични за съответния актив. Загубите от обезценка се отчитат в Отчета за 

всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината), освен ако за дадения актив не е 

формиран преоценъчен резерв. Тогава обезценката е за сметка на този резерв и се представя в 

Отчета за всеобхватния доход към статиите на другите компоненти на всеобхватния доход, 

освен ако тя не надхвърля неговия размер (на резерва), и надвишението се включва като 

разход в Отчета за всеобхватния доход(в печалбата и загубата за годината). 

 

3.5. Нематериални активи 

Нематериалните активи се оценяват първоначално по цена на придобиване. След 

първоначалното признаване, нематериалните активи се отчитат по цена на придобиване, 

намалена с натрупаните амортизации и натрупаните загуби от обезценка. Полезният живот на 

нематериалните активи е определен като ограничен. 

Нематериалните активи, с ограничен полезен живот, се амортизират за срока на 

полезния им живот и се тестват за обезценка, когато съществуват индикации, че стойността им 

е обезценена. Поне в края на всяка финансова година, се извършва преглед на полезния живот 

и прилаганите методи на амортизация на нематериалните активи, с ограничен полезен живот. 

Промените в очаквания полезен живот или модел на консумиране на бъдещите икономически 

изгоди от нематериалния актив се отчитат чрез промяна на амортизационния срок или метод и 

се третират като промяна в приблизителните счетоводни оценки.  

Печалбите или загубите, възникващи  при отписването на нематериален актив, 

представляващи разликата между нетните постъпления от продажбата, ако има такива, и 

балансовата стойност на актива, се включват в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или 

загубата за годината), когато активът бъде отписан. 

 Прилага се линеен метод на амортизация при следните амортизационни норми:  

 

 

 2010г.  2009г. 

    

Права върху интелектуална собственост  15%  50% 

Програмни продукти  50%  50% 

Други нематериални активи 15%  15% 

 

Определеният срок на годност на нематериалните активи се преглежда в края на всяка 

година и при установяване на значителни отклонения спрямо бъдещите очаквания за срока на 

използването на активите, същият се коригира перспективно. 

 

3.6     Инвестиции  
Инвестициите в акции и дялове от капиталите на дружества, в които “ДИР.БГ” АД 

притежава пряко или косвено по-малко от 20 % се класифицират като инвестиции с 

малцинствено участие.  

Дългосрочните инвестиции, представляващи малцинствено участие в дружества, се 

представят във финансовия отчет по цена на придобиване (себестойност), намалена със 

загубите от обезценки. Аналогично тези капиталови инструменти в повечето случаи не се 

търгуват на фондови борси или продажбите на акции на фондови пазари са минимални по 

размер, което обстоятелство затруднява надеждното определяне на справедливите им 

стойности на база на алтернативни оценъчни методи. Притежаваните от дружеството 

дългосрочни инвестиции в малцинствени участия подлежат на преглед за    обезценка към края  
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на всеки отчетен период. При установяване на условия за обезценка и определяне на нейния 

размер, същата се отразява в отчета за всеобхватния доход за периода. 

 При покупка и продажба на инвестиции в малцинствени участия се прилага  “дата на 

търгуване” (дата на сключване на сделката). Малцинствените участия се отписват, когато 

настъпят правните основания за това. 

Към 31.12.2010 г. дружеството притежава  дялове на стойност 750 лв. в ОКАЗИОН.БГ 

ООД, което е 15 % от капитала.   

 

3.7       Финансови инструменти 

 

3.7.1. Финансови активи 

 Дружеството отчита финансови активи от групата на кредитите и вземанията. 

Кредити  и вземания 

Вземанията са недеривативни финансови активи с фиксирани или установими 

плащания, които не се котират на активен пазар. Те се оценяват в Отчета за финансовото 

състояние по тяхната амортизируема стойност при използването на метода на ефективната 

лихва, намалена с направена обезценка. Обичайните за дружеството активи в тази група са: 

вземания по предоставени заеми и търговски вземания. Тези активи се включват в групата на 

текущите активи, когато матуритетът им е в рамките на 12 месеца, а останалите – като 

нетекущи. Тази група финансови активи включва: предоставени заеми, търговски вземания, 

други вземания от контрагенти и трети лица. Лихвеният доход по кредитите и вземанията се 

признава на база ефективна лихва, освен при краткосрочните вземания под 3 месеца, където 

признаването на такава лихва е неоснователно като несъществено и в рамките на обичайните 

кредитни условия. Той се представя в Отчета за всеобхаватния доход за периода към 

“финансови приходи/разходи нетно”. Към края на всеки отчетен период дружеството оценява 

дали са настъпили събития или обстоятелства, които показват наличието на обективни 

доказателства, налагащи обезценка на кредитите и вземанията. 

Обезценка на търговски вземания се формира, когато са налице обективни 

доказателства, че дружеството няма да може да събере цялата сума по тях съгласно 

оригиналните условия на вземанията.  

При оценката на събираемостта на вземанията ръководството прилага следните 

критерии: 

 за вземанията от свързани лица – ръководството прави анализ на цялата 

експозиция от всяко свързано лице с оглед преценка на реалната възможност за 

събирането им. При наличие на несигурност относно събираемостта на 

вземанията се прави преценка каква част от тях е обезпечена (залог, ипотека) и 

по този начин е гарантирана събираемостта им (чрез бъдещо реализиране на 

обезпечението). Вземанията или част от тях, за които ръководството 

установява, че съществува  достатъчно висока несигурност за събирането им се 

обезценяват на 100 %;  

 за вземанията от други контрагенти – просрочените вземания над 360 дни се 

третират като несъбираеми и се обезценяват изцяло, доколкото се преценява, че 

е налице висока несигурност за тяхното събиране в бъдеще. 

Стойността на обезценката е разликата между балансовата стойност на даденото 

вземане и сегашната стойност на прогнозираните бъдещи парични потоци, дисконтирани по 

оригинален ефективен лихвен процент. 

Балансовата стойност на вземанията, за които е преценено, че е необходимо да се 

направи обезценка, се коригира чрез използването на корективна сметка, в която се натрупват 

всички обезценки. Загубите от обезценка и последващото им възстановяване се признават в 

отчета за всеобхватния доход към “други разходи/ приходи от дейността”.  
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Към края на всеки отчетен период дружеството оценява дали са настъпили събития и 

обстоятелства, които показват наличието на обективни доказателства, че отделен финансов 

актив или група активи има/имат обезценка. 

 

3.7.2. Финансови пасиви  

Финансовите пасиви на дружеството включват заеми и задължения към доставчици и 

други контрагенти. Първоначално те се признават в Отчета за финансовото състояние по 

справедливата им стойност нетно от преките разходи по транзакцията, а последващо - по 

амортизируема стойност по метода на ефективната лихва, освен за просрочени, предоговаряни 

и под условие за предсрочно изплащане. 

 

3.8 Парични средства и парични еквиваленти 
 Паричните средства включват касовите наличности и разплащателните сметки, а 

паричните еквиваленти - краткосрочните депозити в банки, чийто оригинален матуритет е по-

малък от 3 месеца. Отчета за паричните потоци за периода е изготвен по прекия метод, 

съгласно изискванията на МСС 7. 

 За целите на изготвянето на Отчета за паричните потоци: 

 - постъпленията и плащанията за лихви по предоставени и получени заеми се включват 

в паричните потоци от финансова дейност; 

- паричните потоци, свързани с предоставени и получени кредити (главници), се 

включват като парични потоци използвани за финансова дейност; 

- паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са 

представени брутно, с включен ДДС (20%); 

- платеният ДДС по покупки на дълготрайни активи се посочва като “други 

постъпления (плащания)”, нетно към паричните потоци от оперативна дейност, доколкото той 

участва и се възстановява заедно и в оперативните потоци на дружеството за съответния 

период (месец). 

 

3.9 Търговски и други задължения 

 Търговските и други задължения са отразени по номинална стойност. В случаите на 

разсрочени плащания над обичайния кредитен срок, при които не е предвидено допълнително 

плащане на лихва или лихвата значително се различава от обичайния пазарен лихвен процент, 

задълженията се оценяват първоначално по тяхната справедлива стойност, а последващо – по 

амортизирана стойност, след приспадане на инкорпорираната в тяхната номинална стойност 

лихва, определена по метода на ефективната лихва. 

 

3.10.    Лизинг 

 

 Финансов лизинг 

Финансовият лизинг, при който се трансферира към дружеството съществената част от 

всички рискове и стопански ползи, произтичащи от собствеността върху актива под финансов 

лизинг, се капитализира в Отчета за финансовото състояние на лизингополучателя като се 

представя като имоти, машини и оборудване под лизинг по цена на незабавна продажба или 

ако е по-ниска - по настоящата стойност на минималните лизингови плащания. Лизинговите 

плащания съдържат в определено съотношение финансовия разход (лихвата) и приспадащата 

се част от лизинговото задължение (главница), така че да се постигне постоянен лихвен 

процент за оставащата неизплатена част от главницата по лизинговото задължение. Лихвените 

разходи се включват в Отчета за всеобхватния доход. 

Придобитите под финансов лизинг активи се амортизират на база полезния живот на 

актива. 
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Оперативен лизинг 
Лизинг, при който наемодателят продължава да притежава съществената част от 

всички рискове и стопански изгоди от собствеността върху дадения актив, се класифицира 

като оперативен лизинг.  

Плащанията/постъпленията по оперативния лизинг се признават като разходи/приходи 

в Отчета за всеобхватния доход на база линеен метод за периода на лизинга. Първоначално 

направените преки разходи във връзка с договарянето и уреждането на оперативния лизинг, се 

добавят към балансовата стойност на отдадените активи и се признават на базата на линейния 

метод в продължение на срока на лизинга. 

 

3.11.  Акционерен капитал и резерви 

ДИР.БГ АД е създадено като акционерно дружество. Като такова е задължено да 

регистрира в Търговския регистър определен размер на акционерен капитал, който да служи 

като обезпечение на кредиторите на дружеството за изпълнение на техните вземания към него. 

Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на своето акционерно 

участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в производство по 

ликвидация или несъстоятелност. Дружеството отчита основния си капитал по номинална 

стойност на регистрираните в съда акции. 

Съгласно изискванията на Търговския закон и устава, дружеството е длъжно да 

формира и законов резерв “фонд Резервен”, като източници на фонда могат да бъдат: 

- най-малко една десета от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда 

достигнат една десета част от акционерния капитал или по-голяма част, по решение на общото 

събрание; 

- средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им 

(премиен резерв); 

- сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу 

предоставените им предимства за акциите; 

- други източници, предвидени по решение на Общото събрание. 

 Средствата от фонда могат да се използват само за покриване на годишната загуба и на 

загуби от предходни години. Когато средствата във фонда достигнат определения в устава 

минимален размер, средствата над тази сума могат да бъдат използвани за увеличаване на 

акционерния капитал.  

 

3.12.  Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово законодателство  
 Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в дружеството се 

основават на разпоредбите на Кодекса на труда (КТ) и на разпоредбите на действащото 

осигурително законодателство.   

Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на 

наетия персонал за фонд “Пенсии”, допълнително задължително пенсионно осигуряване 

(ДЗПО), фонд “Общо заболяване и майчинство” (ОЗМ), фонд “Безработица”, фонд “Трудова 

злополука и професионална болест” (ТЗПБ), фонд “Гарантирани вземания на работниците и 

служителите” (ГВРС) и  здравно осигуряване (ЗО).0 

Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета 

на ДОО и Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. Вноските се разпределят между 

работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено в 

чл. 6, ал. 3 от  Кодекса за социално осигуряване (КСО). Общият размер на вноската за фонд 

“Пенсии”, ДЗПО, фонд “ОЗМ”, фонд “Безработица” и здравно осигуряване през 2010 г. е 

28.5% (разпределено в съотношение работодател : осигурено лице по видове осигурителни 

вноски, съгласно Кодекса за социално осигуряване) за работещите при условията на трета 

категория труд, каквито са заетите в дружеството.  
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Изцяло за своя сметка работодателят прави осигурителна вноска за фонд “ГВРС” в размер на 

0.1%, както и осигурителна вноска за фонд “ТЗПБ”, която е диференцирана в зависимост от 

икономическата дейност и за предприятието е 0.4 %.  

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда работодателят има задължение да изплати 

при прекратяване на трудовия договор следните обезщетения:  

- неспазено предизвестие  - за периода на неспазеното предизвестие; 

- поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване на 

обема на работа и спиране на работата за повече от 15 дни и др. – от една брутна месечна 

работна заплата; 

 - при прекратяване на трудовия договор поради болест – в размер на брутното 

възнаграждение на работника  за два  месеца при условие, че има най-малко пет години трудов 

стаж и  не е получавал обезщетение на същото основание; 

 - при пенсиониране – от 2 до 6  брутни месечни работни заплати според трудовия стаж 

в дружеството; 

 - за неизползван платен годишен отпуск - за съответните години за времето, което се 

признава за трудов стаж. 

След изплащането на посочените обезщетения за работодателя не произтичат други 

задължения към работниците и служителите. 

Краткосрочните доходи за персонала под формата на възнаграждения, бонуси и 

социални доплащания и придобивки, (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, 

в който персоналът е положил труд за тях или е изпълнил необходимите условия) се признават 

като разход в Отчета за всеобхватния доход в периода, в който е положен трудът за тях или са 

изпълнени изискванията за тяхното получаване, и като текущо задължение (след приспадане 

на всички платени вече суми и полагащи се удръжки) в размер на недисконтираната им сума. 

Дължимите от дружеството вноски по социалното и здравно осигуряване се признават като 

текущ разход и задължение в недисконтиран размер, заедно и в периода на начисление на 

съответните доходи, с които те са свързани. 

Към датата на всеки финансов отчет дружеството прави оценка на сумата на 

очакваните разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде 

изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се включват 

приблизителната преценка в недисконтиран размер на разходите за вноски по задължителното 

обществено осигуряване. 

 

3.13. Провизии 

 Провизии се признават, когато дружеството има настоящо (конструктивно или правно) 

задължение в резултат на минало събитие, и е вероятно, че погасяването/уреждането на това 

задължение е свързано с изтичане на ресурси. Провизиите се оценяват на база най-добрата 

приблизителна преценка на ръководството към датата на баланса за разходите, необходими за 

уреждането на съответното задължение. Приблизителната оценка се дисконтира, когато 

падежът на задължението е дългосрочен. Когато се очаква част от ресурсите, които ще се 

използват за уреждане на задължението да бъдат възстановени от трето лице, дружеството 

признава вземане, ако е налице висока степен на сигурност на неговото получаване, 

стойността му може надеждно да се установи и доход (кредит) по същата позиция в Отчета за 

всеобхватния доход, където е представена и самата провизия. 

 . 

3.14. Управление на финансовите рискове 

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни 

финансови рискове, най – важните, от които са: пазарен (включващ валутен риск, риск от 

промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на 

лихвено – обвързани   парични потоци.        Финансовите     рискове текущо се идентифицират,  
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измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят 

адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството и да се оценят адекватно формите 

на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация 

на даден риск. 

 

4. ПРИХОДИ  
 

4.1 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ 
 

Отчетените приходи от продажби включват: 

 Периода, 

приключващ на  

Периода, 

приключващ на 

 31.12.2010  31.12.2009 

Продажби на услуги 2,671  2,688 

Приходи от продажби на ДМА 16   

Други приходи 9   

                     

2,696 

                     

2,688 

 

5. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 

 

Разходите за материали се състоят от разходи за: 

 
 Периода, 

приключващ на  

Периода, 

приключващ на 

 31.12.2010  31.12.2009 

Разходи за ГСМ за МПС  1  1 

Разходи за консумативни материали 3  4 

Разходи за канцеларски материали 1  1 

Активи под прага на същественост 9  6 

Други 2  1 

 16  13 

  

6. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 

 

Разходите за външни услуги са както следва: 
 Периода, 

приключващ на  

Периода, 

приключващ на 

 31.12.2010  31.12.2009 
    

Разходи за  такси и куриерски услуги                       109                       32 

Разходи за телефони , GSM и др.подобни 101  89 

Разходи за юридически, счетоводни и консултантски услуги  46  29 

Реклама , маркетинг и абонамент ,интернет 112  159 

Поддръжка и ремонт на МПС 2  1 

Застраховки 7  12 

Наеми 52  49 

Одит 4  4 

Разходи за права 55  97 

Разходи за парно, ел. енергия, вода 1  - 

Други /услуги за производството, поддръжка ДМА/ 75  72 

 564  544 
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7. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 

 

Разходите за персонала включват: 

 
 Периода, 

приключващ на  

Периода, 

приключващ на 

 31.12.2010  31.12.2009 

Възнаграждения 995  1,014 

Осигуровки 110  112 

 1,105  1,126 

  

В позиция “Възнаграждения” са включени разходи за възнаграждения по трудови 

правоотношения и възнаграждения по граждански договори. 

  Към 31.12.2010 г. персоналът не е ползвал цялата  полагаема платена отпуска– има 

начислени провизии в размер на 25 х.лв.(към 31.12.2009 г. – 65 хил. лв.) 

 

8. ДРУГИ РАЗХОДИ, БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ НА ПРОДАДЕНИ АКТИВИ 

 

Другите разходи се състоят от разходи за: 

 
 

 
Периода, 

приключващ на  

Периода, 

приключващ на 

 31.12.2010  31.12.2009 

Балансова стойност продадени ДМА 3  - 

Представителни разходи и данък по ЗКПО 5  13 

Данък върху източника , платен за сметка на дружеството 11  13 

Балансова стойност на ДМА погинали при  пожар 69   

Други 8  10 

 96  36 

 

9.       ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ 

 

Дружеството отчита нетни финансови приходи/разходи, които по видове могат да се 

анализират както следва: 
 Периода, 

приключващ на  

Периода, 

приключващ на 

 31.12.2010  31.12.2009 

Приходи от лихви 2  26 

Приходи от лихви  свързани лица  6  6 

 
Други финансови разходи (5)  (5) 

Финансови приходи /разходи, нетно  3  27 

 

 Приходите от лихви от свързани лица за 2010 година в размер на    6  хил. лв. 

представляват лихви по заем предоставен на ИУК  ЕАД (за 2009г. – 6 хил. лв.). 
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10. ДАНЪЦИ 

 

Разходът за данък е както следва: 

 Периода, 

приключващ на  

Периода, 

приключващ на 

 31.12.2010  31.12.2009 

Текущ разход за данък върху облагаемата печалба (61)  (48) 

Разход/приход от отсрочени данъци                      (4)  1 

Разход за данъци, нетно (65)  (47) 

 

Обяснение на ефективната данъчна ставка  

 
% 

Периода, 

приключващ на 
% 

Периода, 

приключващ на 

  31.12.2010  31.12.2009 

Печалба преди данъци  643  453 

Корпоративен данък 10 (64)  (45) 

Корпоративен данък за непризнати 

разходи/приходи за данъчни цели 

 

 

   

Свързани с увеличение 325 хил. лв. (2009г. –  

631 хил.лв.) 

 

10 

 

(33) 

  

(63) 

  Свързани с намаление – 361 хил. лв. (2009г –

599 хил.лв.) 

 

10 

 

36 

  

60 

Текущ разход за данъци, нетно   

(61) 

  

(48) 

 

 Данъкът е изчислен в съответствие със Закона за корпоративното подоходно облагане. 

Приложимата данъчна ставка за 2010 година е 10 % ( за 2009 година – 10 %). 

 Отсрочените данъци към 31 декември 2010г. и 31 Декември 2009г. са изчислени като е 

използвана приложимата данъчна ставка, определена в Закона за корпоративното подоходно 

облагане.  

  

11. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ 

 

Движението на нетекущите активи е както следва: 

 
   Компютърн

о 

оборудване 

 Транспортни 

средства 

 Стопански 

инвентар и 

други  

 Лицен

зии и 

др.под

обни 

Инвест

иции  

Отсроч

ени 

данъци 

Предо

ставен

и 

аванси 

Общо 

              

ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ              

КЪМ 1 ЯНУАРИ 2009   1,393  175  24  695 1 6  2,294 

Придобити   104  144  7  80  6  341 

Отписани   347  9  3  246  6  611 

31 ДЕКЕМВРИ 2009   1,150  310  28  529 1 6  2,024 
              

Придобити   357    2  72  2 34 467 

Отписани   924    4  
          6  

934 

              

31 ДЕКЕМВРИ 2010   583  310  26  601 1 2 34 1,557 

              

НАТРУПАНА 

АМОРТИЗАЦИЯ 
        

    
 

1 ЯНУАРИ 2009   1,071  83  9  413    1,576 

Начислена за периода   287  74  3      179    543 

Отписана Амортизация    347  9  3  246    605 
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31 ДЕКЕМВРИ 2009   1,011  148  9  346 0 0  1,514 

Начислена за периода   193  41  4  37    275 

Отписана амортизация    845    1      846 

31 ДЕКЕМВРИ 2010   359  189  12  383    943 
              

     БАЛАНСОВА 

СТОЙНОСТ КЪМ 31 

ДЕКЕМВРИ 2009 

  

139 

 

162 

 

19 

  

      

183 

 

 

1 

 

 

     6 

 

 

0 510 
              

    БАЛАНСОВА 

СТОЙНОСТ КЪМ 31 

ДЕКЕМВРИ 2010 

  

224 

 

121 

 

14 

  

 

    218 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

     34 614 

 
        

Преглед за обезценка 

Към 31.12.2010 г. е направен преглед за обезценка на дълготрайните материални 

активи. На базата на този преглед ръководството е преценило, че не са налице индикатори за 

обезценка.  

 

Други данни 

 Към 31.12.2010г. няма учредени тежести върху дълготрайни материални активи, 

собственост на дружеството. 

 

 Инвестиции, малцинствено участие  
Дружества, ЕИК Вид на 

съучастието 

31.12.2010 31.12.2009 

  Брой  % Стойност 

лв. 

Брой % Стойност 

лв. 
        

ОКАЗИОН.БГ  ООД, 

ЕИК 130301544 

 

дялове 75   

 

15 %  

 

750  

           

 75 

        

15 %  

 

750  

Общо      750      750  

 

12. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ 
 

Търговските и други вземания са както следва: 

 
 Приложение Към  Към 

  31.12.2010  31.12.2009 

Търговски вземания  12.1 122  31 

Вземания от свързани лица 12.2 233  248 

Данъци за възстановяване 12.3 3  48 

Други вземания и предплатени разходи 12.4                                23  28 

Общо  381  355 

 

12.1. ВЗЕМАНИЯ ОТ ТЪРГОВСКИ КЛИЕНТИ 

 

Вземанията от търговски клиенти са както следва: 
 

 Към  Към 

 31.12.2010  31.12.2009 

Вземания от клиенти в страната 122  31 

Търговски вземания 122  31 
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За вземанията,  представени в Отчета за финансовото състояние не са налице условия 

за обезценка.  

  

12.2.    ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 
 

 Към 31 декември 2010г.  дружеството отчита текущи вземания от свързани лица в 

размер на 233 хил. лв.  от ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ И КОМУНИКАЦИИ ЕАД. /вземанията   към 

31.12.2009 г. са 248 хил. лв./, подробно описани в Приложение 19. 

 

12.3. ДАНЪЦИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

 

Данъците за възстановяване са както следва: 

 
 Към  Към 

 31.12.2010  31.12.2009 

Корпоративен данък 3  48 

Данъци за въстановяване 3  48 

 

12.4. ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ 

 

Другите вземания са както следва: 

 
 Към  Към 

 31.12.2010  31.12.2009 

Предоставени гаранции 1  1 

Предплатени разходи за застраховки и ваучери 22  27 

Други вземания 23  28 

  

13. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

  

Паричните средства включват: 

 
 

 Към  Към 

 31.12.2010  31.12.2009 

Парични средства в лева 1,419  1,019 

Парични средства във валута 1,089  1,084 

 2,508  2,103 

 
 

 Към  Към 

 31.12.2010  31.12.2009 

Парични средства в брой 921  1,116 

Парични средства в сметки 1,587  987 

 2,508  2,103 

  

  Паричните средства във валута са преоценени по заключителния курс на БНБ към 

31.12.2010г., в съответствие с изискванията на МСС 21. 
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14. РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ 
 

 Дружеството е регистрирано със записан основен капитал в размер на 50,000  лв., 

състоящ се от 50,000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лев 

всяка. Акционерната структура на дружеството към 31 декември  2010г. и 31 декември 2009г. 

може да се анализира както следва: 
 

 31.12.2010 31.12.2009 

Акционер Брой акции Акции 

% 

Брой акции 

 

Акции 

% 
     

ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ И КОМУНИКАЦИИ ЕАД 47,501 95.002% 47,501 95.002% 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ 2,499 4.998% 2,499 4.998% 

Общо 50,000 100 % 50,000 100 % 

 

 Притежателите на обикновени акции имат право на дивидент и да гласуват с един глас за 

всяка акция, която притежават на Общите събрания на дружеството. Всички акции са 

равнопоставени по отношение на остатъчните активи. 

 

15. НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА  

   

  Неразпределената печалба представена в Отчета за финансовото състояние е 

резултативна от реализирани печалби в предходни години в размер на 2,391 хил. лв. 

 

16        НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ 

 

Нетекущите пасиви към 31 декември 2010 г. и 2009 г. се състоят от: 

 

 Към  Към 

 31.12.2010  31.12.2009 

Провизии по отсрочени данъци 25  65 

Задължения към финансови институции   3 

 25  68 

 

16.1 ПРОВИЗИИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ 

 

  Провизиите по отсрочени данъци върху печалбата са свързани със следните обекти в 

Отчета за финансовото състояние:  

   

Описание на обектите Временна разлика Данък 

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 

Компенсируеми отпуски 25 65 2 6 

     

 

 Към 31.12.2010 г. дружеството отчита обратно проявление на активи по отсрочени 

данъци в размер на 6 хил. лв., възникнали в резултат от начислени данъчни ефекти върху 

временни разлики през предходната 2009 г. и отчита възникване на активи по отсрочени 

данъци върху временни разлики за 2010 г. 

  При възникването на отсрочените данъчни активи е взета предвид вероятността 

отделните разлики да имат обратно проявление в бъдеще или в следващ период и 

възможностите на дружеството да генерира данъчна печалба.  
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16.2 ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ 

 

 Задълженията към финансови институции към 31 декември 2010 г. и 2009 г. се състоят 

от: 

 Към  Към 

 31.12.2010  31.12.2009 

Дългосрочна част по лизингов договор   3 

   3 

 

   

17. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  
 

Текущите търговски и други задължения към 31 декември 2010г. и 2009г. се състоят от: 
  Към  Към 

 Приложения 31.12.2010  31.12.2009 

Търговски задължения                                                                         17.1. 344  335 

Задължения към  свързани лица                                                         19 12  9 

Задължения към финансови институции                                            17.2. 3  4 

Задължения за данъци                                                                          17.3. 98  109 

Други задължения                                                                                  2  2 

Общо текущи търговски и други задължения 459  459 

 

 

17.1.        ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

 Търговските задължения към 31 декември 2010 г. и 2009 г. се състоят от: 

 Към  Към 

 31.12.2010  31.12.2009 

Аванси от клиенти 330  330 

Задължения към доставчици 14  5 

 344  335 

       

          Задълженията към доставчиците са текущи. 

 
  17.2.        ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ 

 

 Задълженията към финансови институции към 31 декември 2010 г. и 2009 г. се състоят 

от: 

 Към  Към 

 31.12.2010  31.12.2009 

Краткосрочна част по лизингов договор 3  4 

 3  4 

 
17.3.        ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ 

 

 Данъчните задължения към 31 декември 2010 г. и 2009 г. се състоят от: 

 Към  Към 

 31.12.2010  31.12.2009 

Алтернативни данъци по ЗКПО 1  2 

Данък добавена стойност съгласно ЗДДС 97  107 

 98  109 
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          До датата на изготвяне на отчета в дружеството не са извършени ревизии и проверки от 

НАП , НОИ, Инспекция по труда и други контролни органи. 

 
18        СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 

 

 През 2010 и 2009 година дружеството е имало взаимоотношения и е извършило различни 

сделки със свързани лица, като предоставяне на услуги и предоставяне  на заем. Сделките със 

свързаните лица включват   дъщерни предприятия на „Интернет услуги и комуникации” ЕАД и сделки 

със други свързани лица извън икономическата група: 

 

18.1. ПРОДАЖБИ КЪМ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 

 

 

 Приходи от продажби 

на 

Свързани лица услуги 

 (хил.лв.) 

  31.12.2010 31.12.2009 

Свързани лица извън икономическата група, в т.ч: 
140 222 

КАФЕ РЕКЛАМ СОФИЯ ООД 
140 222 

 

18.2. ПОКУПКИ ОТ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 

 

  

 Покупки на 

Свързани лица 

услуги 

 (хил.лв.) 

  31.12.2010 31.12.2009 

От икономическата група, в т.ч.: 334 138 

ВИДИ ЕООД 60 50 

ДИРИ ЕООД 90 35 

ДИРБГ.НЕС ООД 1 1 

ИУК ЕАД 183 52 

Свързани лица извън икономическата група, в т.ч: 8 37 

КАФЕ РЕКЛАМ СОФИЯ ООД 8 37 

 

18.3.  ПРЕДОСТАВЕНИ  ЗАЕМИ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА 

 

Свързани лица Получени и върнати заеми, начислени и платени лихви 

 

Предоставени 

главници 

(хил.лв.) 

 

Върнати 

главници 

(хил.лв.) 

   начислени 

лихви         

(хил.лв.) 

   платени лихви         

(хил.лв.) 

31.12. 

2010 

31.12     

2009 

31.12. 

2010 

31.12. 

2009 

31.12. 

2010 

31.12. 

2009 

31.12. 

2010 

31.12. 

2009 

От икономическата 

група, в т.ч.: 
   

 
       

 ДИР.БГ АД   
   

 

 
 6   6   
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19. ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО СДЕЛКИ СЪС  СВЪРЗАНИ ЛИЦА 

  

Към 31 декември 2010г. и 2009г. вземанията и задълженията по сделки със свързаните лица 

 са : 
 

По сделки от продажби и 

доставки със свързани лица 
31.12.2010г. 31.12.2009г. 

Вземания Задължения Вземания Задължения 

от икономическата група, в т.ч.: 140 12 161 9 

  ИУК ЕАД 140 12 161 9 

 

По сделки от получени и 

предоставени заеми на свързани 

лица 

31.12.2010г. 31.12.2009г. 

Вземания Задължения Вземания Задължения 

от икономическата група, в т.ч.:     

   ИУК  ЕАД   93  87  

 

20. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ 

 

20.1. Национални резерви и военновременни запаси 

 Дружеството няма ангажименти по правителствена програма за Националния резерв и 

военновременните запаси. 

 

20.2. Програми за опазване на околната среда 

 Дейността на дружеството не оказва вредно въздействие върху екологичното равновесие 

на околната среда и не са извършвани специални разходи свързани с това. 

 

20.3. Съдебни дела и административни производства 

 Дружеството не е страна по съдебни спорове. 

 

20.4.     Активи дадени за обезпечение, записи на заповеди и гаранции 

Дружеството няма активи дадени за обезпечение, няма предоставени гаранции и 

издадени записи на заповеди. 

 

21. СЪБИТИЯ СЛЕД ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

 Не са настъпили събития след отчетния период по отношение на обектите, представени 

във финансовия отчет, които да изискват корекции или отделно оповестяване към 31 декември 

2010г., освен оповестените в приложението на отчета. 

 В периода от 31 декември 2010г. до датата, на която финансовия отчет е утвърден за 

издаване от Съвета на директорите (16.02.2011г.) не са възникнали сделки или събития от 

съществено значение и (или) с необичайно естество, които по мнение на дружеството биха 

оказали значително влияние върху резултата за следващата финансова година. 

 

22.       ЗАСТРАХОВАНО ИМУЩЕСТВО 
 

  Дружеството има сключена застраховка за пълно каско на МПС. 
 

 Настоящият финансов отчет на ДИР.БГ АД е приет от Съвета на директорите на 

дружеството на 16.02.2011 година. 
 

Съставил:     Изпълнителен директор: 

 

      КОНТ С ЕООД                                         /Владимир Жеглов/ 


