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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГРАД ДОБРИЧ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Росица Йорданова  

Зам. кмет “Икономическо развитие и европейски фондове” 
 

 

Относно: Представяне на Финансово - икономически резултати и приемане на  Годишния отчет и 

Баланса за 2016 година  на  „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК 834025865.  
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
„Столове” ЕООД е дружество с мажоритарен собственик на капитала Община град 

Добрич. 

Дружеството е основано на 20 март 1992г., по Фирмено дело  № 660 / 1992 г. на ДОС с 

предмет на дейност: столово хранене на учащи се в град Добрич, в летни лагери, други столове 

на предприятия и учреждения, търговия на дребно с хранителни стоки. 

Седалище и адрес на управление: Област Добрич, общ. Добрич, гр. Добрич, п.код 9300, ул. 

БАЧО КИРО 14. 

Регистриран внесен капитал  BGN 370 000,00, състоящ се от парична вноска  BGN 5000, 

към датата на основаване ( 20.03.1992г. ) и допълнителна непарична вноска ( Решение № 50-7 /  

20.09.2011 ) на стойност  BGN 365 000,00 - Самостоятелен обект с идентификатор № 

72624.623.497.1.1, находящ се в подземния етаж на административна сграда с идентификатор 

72624.623.497.1 в град Добрич, с административен адрес ул. Адриана Будевска № 1, ет. п-1, със 

застроена площ на самостоятелния обект от 455,00 кв.м. и Кич 0,32412 ид. части от общите части 

на сградата, ведно със съответните ид. ч. от правото на строеж върху застроеното дворно място от 

455,00 кв.м 

Фирмата се управлява и представлява от Атанас Димитров Атанасов, съгласно 

Решение на ОС № 26-4 / 26.11.2013г. и Договор за управление от 12.03.2014г. за срок от четири 

години . 

Средно списъчния брой на персонала по трудови догори  за 2016 г. е 22 бр., за 2015 г. 

са били 23 бр. 

Развитие брой заети лица в Дружеството, съгласно публикувана информация в 

Търговския регистър до момента: 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87
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Финансово стопански резултат 2013г. - 2016г 

 

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОКАЗАТЕЛИ Мярка 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 Изменение Изменение Изменение 

  дни 360 360 360 360 к2-к1 к3-к2 к3-к1 

а   1 2 3 4 5 6 7 

Общо приходи от дейността лв. 560 599 701 605 39 102 141 

Общо разходи от дейността лв. 548 590 688 603 42 98 140 

Оперативна печалба (загуба) лв. 12 9 13 2 -3 4 1 

Счетоводна печалба (загуба) лв. 12 11 13 2 -1 2 1 

Печалба (загуба) лв. 11 10 12 2 -1 2 1 

Собствен капитал лв. 399 403 410 406 4 7 11 

Привлечен дългосрочен капитал лв. 0 0 0 0 0 0 0 

Привлечен краткосрочен 

капитал лв. 0 0 0 0 0 0 0 

Краткотрайни активи лв. 89 115 151 143 26 36 62 

Краткосрочни вземания лв. 42 52 76 45 10 24 34 

Краткосрочни задължения лв. 32 42 52 32 10 10 20 

Дълготрайни активи лв. 342 330 311 295 -12 -19 -31 

Дългосрочни финансови активи лв. 0 0 0 0 0 0 0 

Дългосрочни задължения лв. 0 0 0 0 0 0 0 

Парични средства лв. 45 38 71 85 -7 33 26 

Балансово число лв. 431 445 462 438 14 17 31 

Ликвидност                 

Обща ликвидност Коеф. 2,78 2,74 2,90 4,47 0 0 0 

Бърза ликвидност Коеф. 2,72 2,14 2,83 4,06 -1 1 0 

незабавна ликвидност Коеф. 1,41 0,90 1,37 2,66 -1 0 0 

Рентабилност                 

Рентабилност на приходите от 

продажби ( Обща Рентабилност 

) в % 1,96 1,67 1,71 0,33 0 0 0 

Рентабилност на собствения 

капитал в % 2,76 2,48 2,93 0,49 0 0 0 

Рентабилност на привлечения 

капитал в % 34,38 23,81 23,08 6,25 -11 -1 -11 

Рентабилност на активите в % 2,55% 2,25% 2,60% 0,46% 0 0 0 

Капитализация на активите в % 2,55% 2,25% 2,60% 0,46% 0 0 0 

Рентабилност на кредитите в % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

Рентабилност на дейността  в % 2,14% 1,50% 1,85% 0,33% 0 0 0 

Задлъжнялост                 

Коефициент на собственост  Коеф. 0,93 0,91 0,89 0,93 0 0 0 

Коефициент на финансова 

автономност Коеф. 12,47 9,60 7,88 12,69 -3 -2 -5 

Зависимост от Банки  Коеф. 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 
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Коефициент на задлъжнялост Коеф. 0,07 0,09 0,11 0,07 0 0 0 

Степен на покриване на дълга в % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

Коефициент на покритие на р-

дите по лихви в % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

Икономическа ефективност                 

Срок на вземанията Дни 27 31 39 27 4 8 12 

Срок на плащанията Дни 3 11 4 2 8 -8 0 

Срок на запасите Дни 1 15 2 8 14 -13 1 

Други съотношения                 

Нетен оборотен капитал лв. 57 73 99 111 16 26 42 

Използване на нетния оборотен 

капитал Коеф. 10 12 14 18 2 2 4 

 

  

 

              

 

EBITDA лв. 27 24 29 18 -3 5 2 

 

Кредити/EBITDA Koеф. 0 0 0 0 0 0 0 

 

Финансова диагностика на база стопански резултат на дружеството съгласно публикувани 

данни в Търговския регистър до момента: 
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Приходите на дружеството към 31.12.2016г. достигат 605 хил. лв., за 2015 те са в 

размер на 670 хил. лв., което е намаление с 10 %. Дължи се главно на конкуренцията от 

павилиони за закуски разкрити около точките за реализация и продажба на дружеството. 

Разходите на дружеството са редуцирани  с 12 %, от 688 хил.лв. за 2015 г. на 603 хил. 

лв. за 2016г. Преобладаващи са разходите за суровини и материали  212 хил.лв. за 2016 г. при  

268  хил. лв. за предходния период. Разходите за възнаграждения и осигуровки са 180 хил.лв. за 

2016 г. при  197 хил. лв. за 2015 г.  

Финансовият резултат за годината е печалба в размер на 2 хил. лв. след данъчно 

облагане, като същият за предходния период е бил в размер на 12 хил. лв. 

Задълженията на дружеството са с текущ характер и са в размер на 32 хил.лв., като  

към края на 2015г. те са 52 хил.лв. 

Вземанията към 31.12.2016 г. са в размер на 45 хил. лв. основно от клиенти и 

доставчици – 44 хил.лв., като към края на 2015г. те са били в размер на 76 хил. лв. / 64 хил. лв 

от доставчици и клиенти/. 

Основните финансово-икономически показатели за 2015 и 2016 г. са следните: 

 
Показатели: 2015 г. 2016 г. 

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби 1,71 0,33 

Коефициент на ефективност на приходите от обичайна дейност 0,98 0,99 

Коефициент на финансова автономност 7,88 12,76 

 

 

В Приложение са представени копия от Баланса и Отчета за приходи и разходи към 

31.12.2016 г.  

Съгласно  действащата Наредба за упражняване на правата върху общинската част от 

капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и 

договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Общинският съвет 

е органът, който приема Годишния отчет и Баланса и освобождава от отговорност Управителя 

на общинското търговско дружество.  

Материалите с годишните финансови отчети на дружеството са на разположение в 

секретариата на Общински съвет град Добрич.  
 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет да вземе следните, 

 

ПРОЕКТ! 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Общински съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, 

ал.1, т.3 от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 12 от Наредба за упражняване на правата върху 

общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за 

задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 

приема Годишния отчет и Баланса за 2016 година на „Столове” ЕООД. 

2. Общински съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 137, 

ал. 1, т. 5  от Търговския закон и чл. 15, ал. 1, т. 11 от Наредба за упражняване на правата върху 

общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за 
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задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 

освобождава от отговорност за дейността му през 2016 година управителя на „Столове” ЕООД. 

3. Общински съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2,  от  ЗМСМА, във връзка с чл. 

137, ал. 1, т. 3  от Търговския закон и чл.15, ал.1, т.12 от Наредба за упражняване на правата върху 

общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за 

задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 

разпределя балансовата печалба след данъчно облагане на „Столове” ЕООД –  50 % за дивидент и 

50 % за общи резерви. 

4. Дължимият на Общината дивидент да се внесе в Община град Добрич по сметка IBAN: 

BG06SOMB91308410000644; BIC: SOMBBGSF; КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 48 00  при ТБ 

"Общинска банка" АД - клон Добрич - “Дивидент за общината от търговски дружества с общинско 

участие за 2016 година”   в срок до 31.05.2017 година. 

5. Възлага на Кмета да предприеме последващите съгласно Закона действия. 

 

 

       С уважение,  

 

       Росица Йорданова 

       Зам. кмет ИРЕФ Община град Добрич 

 
         

Изготвил: 

Петър Енев – Старши експерт Дирекция  ИРЕФОП 


