
на

към

ЕИК

Текуща

 година
Предходна

 година
Текуща

 година
Предходна

 година
1 2 1 2

2

2 0 29

29 0
5
23 45 0

45

44
72 0

74 0 74 0

Дата на съставяне: 01.03.2009 Съставител: Ръководител:

СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)

III. Инвестиции
IV. Парични средства, в т.ч.:
Общо за раздел В:
Г. Разходи за бъдещи периоди Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди

Сума (в хил. лв.)
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

ГАВРАИЛ ЦОНЕВМИГ АКАУНТ ООД

А. Собствен капитал
І. Записан капитал
II. Премии от емисии
III. Резерв от последващи оценки

СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)

над 1 година
до 1 годинанад 1 година

I. Нематериални активи
II. Дълготрайни материални активи
III. Дългосрочни финансови активи

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

A. Записан, но невнесен капитал
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи

а

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

175473655

II. Вземания, в т.ч.: 

V. Натрупана печалба (загуба) от минали години

Общо за раздел A:

Сума (в хил. лв.)

а

ДЗЗД ВОДЕН ПЪТ

31.12.2008

АКТИВ

IV. Отсрочени данъци

В. Задължения, в т.ч.:

Приложение № 6 към СС 1
Двустранна форма

Б. Провизии и сходни задължения

Общо за раздел Б:
В. Текущи (краткотрайни) активи
I. Материални запаси

IV. Резерви 

VI. Текуща печалба (загуба)



на

към

(хил. лв.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 2 2 0 0 2

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

ДЗЗД ВОДЕН ПЪТ

31.12.2008

III. Дългосрочни финансови активи

 - земи

 - сгради

2. Машини, производствено оборудване и
апаратура

3. Съоръжения и други

4. Предоставени аванси и дълготрайни
материални активи в процес на изграждане

Общо за група II:

2. Концесии, патенти, лицензии, търговски
марки, програмни продукти и други подобни
права и активи

3. Търговска репутация

4. Предоставени аванси и нематериални
активи в процес на изграждане

Общо за група I:

II. Дълготрайни материални активи

1. Земи и сгради, в т.ч.

В края
на

периода

(8+9-10) 

Увели-
чение

Нама-
ление

а

I. Нематериални активи

1. Продукти от развойна дейност

Балан-
сова

стойност

в края на
периода

(7-14)

В нача-
лото на
периода

На по-
стъпили

през

периода

На из-
лезли

през

периода

В края
на

периода

(1+2-3) 

Увели-
чение

Нама-
ление

В нача-
лото на
периода

Начис-
лена

през

периода

Отпи-
сана

през

периода

Приложение № 5 към СС 1

СПРАВКА 
за нетекущите (дълготрайните) активи

ПОКАЗАТЕЛИ

Отчетна стойност на нетекущите
активи

Последваща

оценка

Преоце-
нена

стойност

(4+5-6)

Амортизация
Последваща

оценка

Преоце-
нена

аморти-
зация в
края на
периода

(11+12
-13)



0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

01.03.2009

IV. Отсрочени данъци

МИГ АКАУНТ ООД Ръководител: ГАВРАИЛ ЦОНЕВ

Общо нетекущи (дълготрайни) активи 
(I+ II + III + IV)

Дата на съставяне:

1. Акции и дялове в предприятия от група

2. Предоставени заеми на предприятия
от група

3. Акции и дялове в асоциирани и смесени
предприятия

Съставител:

4. Предоставени заеми, свързани с
асоциирани и смесени предприятия

5. Дългосрочни инвестиции

6. Други заеми

7. Изкупени собствени акции

Общо за група III:



на

за

ЕИК

Текуща 
година

Предходна 
година

Текуща 
година

Предходна 
година

1 2 1 2

148 0

102 0

69

33 148

14 0

12

2

0 0 148 0

0 0

 - разходи за амортизация  - приходи от участия в предприятия от група 

б) разходи от обезценка на текущи
(краткотрайни) активи

 - приходи от предприятия от група

5. Други разходи, в т.4.: 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:

 - разходи от обезценка
6. Приходи от други инвестиции и заеми,
признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:

 - осигуровки, свързани с пенсии  - приходи от финансирания

4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:
Общо приходи от оперативна дейност (1
+ 2+ 3+ 4) 

а) разходи за амортизация и обезценка на
дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:

5. Приходи от от участия в дъщерни,
асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: 

3. Разходи за персонала, в т.ч.: 
2. Увеличение на запасите от продукция и
незавършено производство

а) разходи за възнаграждения 
3. Разходи за придобиване на активи по
стопански начин

б) разходи за осигуровки, в т.ч.: 4. Други приходи, в т.ч: 

2. Разходи за суровини, материали и външни
услуги, в т.ч.:  

а) продукция

а) суровини и материали б) стоки 

б) външни услуги в) услуги

а А

А. Разходи А. Приходи

1. Намаление на запасите от продукция и 
незавършено производство 

1. Нетни приходи от продажби, в т.ч: 

Приложение № 2 към СС 1

Двустранна форма

ДЗЗД ВОДЕН ПЪТ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
Сума (в хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
Сума (в хил. лв.)

2008г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

175473655



116 0

0 0

0 0

32 0

116 0 148 0

32 0

3

29 0

148 0 148

Дата на съставяне: 01.03.2009 Съставител: МИГ АКАУНТ ООД Ръководител:

Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13) Всичко (Общо приходи + 11) 

8. Печалба от обичайна дейност 8. Загуба от обичайна дейност

9. Извънредни разходи 9. Извънредни приходи

ГАВРАИЛ ЦОНЕВ

10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)

11. Разходи за данъци от печалбата

12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък

13. Печалба (10 - 11 - 12) 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)

Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9) Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)

6. Разходи от обезценка на финансови активи,
включително инвестициите, признати като текущи 
(краткосрочни) активи, в т.ч.: 

Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)

 - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 

7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:

а) разходи, свързани с предприятия от група

б) отрицателни разлики от операции с финансови активи

Общо финансови разходи (6 + 7) 

а) балансова стойност на продадените активи а) приходи от предприятия от група 

б) провизии б) положителни разлики от операции с финансови активи

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +
4 + 5) 

в) положителни разлики от промяна на
валутни курсове



Приложение № 1
към СС 7

НА

ЕИК

(хил. лв.)

постъп-
ления

плаща-
ния

нетен 
поток

постъп-
ления

плаща-
ния

нетен 
поток

1 2 3 4 5 6

156 98 58

10 (10)

2 (2)

156 110 46 0 0

2 (2)

0 2 (2) 0 0

В. Парични потоци от финансова дейност

Парични потоци от емитиране и обратно 
придобиване на ценни книжа

Парични потоци от допълнителни вноски и 
връщането им на собствениците

Парични потоци, свързани с получени или 
предоставени заеми

Всичко парични потоци от инвестиционна 
дейност (Б)

Парични потоци, свързани с дълготрайни 
активи

Парични потоци, свързани с краткосрочни 
финансови активи

Парични потоци, свързани с лихви, 
комисионни, дивиденти и други подобни

Парични потоци от бизнескомбинации -
придобивания

Парични потоци от положителни и 
отрицателни валутни курсови разлики

Други парични потоци от инвестиционна 
дейност

Парични потоци от положителни и 
отрицателни валутни курсови разлики

Платени и възстановени данъци върху 
печалбата

Плащания при разпределения на печалби

Други парични потоци от основна дейност
Всичко парични потоци от основна 
дейност (А)

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

а

А. Парични потоци от основна дейност

Парични потоци, свързани с търговски 
контрагенти

Парични потоци, свързани с краткосрочни 
финансови активи, държани за търговски 
цели

Парични потоци, свързани с трудови 
възнаграждения

Парични потоци, свързани с лихви, 
комисионни, дивиденти и други подобни

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2008г.

ДЗЗД ВОДЕН ПЪТ

Наименование на паричните потоци
Текущ период Предходен период

175473655



0 0 0 0

156 112 44 0 0

0

44 0

Дата: 01.03.2009 Ръководител:
Съставител:

ГАВРАИЛ ЦОНЕВ
МИГ АКАУНТ ООД

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Парични потоци от положителни и 
отрицателни валутни курсови разлики

Други парични потоци от финансова дейност
Всичко парични потоци от финансова 
дейност (В)

Г. Изменения на паричните средства през 
периода (А + Б + В)

Д. Парични средства в началото на периода

Е. Парични средства в края на периода

Парични потоци от лихви, комисионни, 
дивиденти и други подобни

Плащания на задължения по лизингови 
договори



ДЗЗД ВОДЕН ПЪТ 
 

Годишен финансов отчет 31 декември 2008 г. 
 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 
към 31 декември 2008 

 
1.Правен статут 
 
1.1 Информация за дружеството 
„ВОДЕН ПЪТ” ДЗЗД – Гражданско дружество със седалище и адрес на управление гр. 
Варна, ж.к.”Васил Левски”, ул.”Петър Райчев”, бл.3, ап.116, Булстат: 175473655.     
 
 1.2.  Собственост и управление 
Съдружници са: 
Гавраил Георгиев Цонев с ЕГН: 7405181207 – с дял в размер на 50% от общата 
собственост на дружеството 
Марияна Димитрова Цонева с ЕГН: 7701111239 – с дял в размер на 50% от общата 
собственост на дружеството 
Дружеството се управлява и представлява пред трети от двамата съдружника заедно и 
поотделно. 
Персонал към 31.12.2008г. – 3 работника 
 
1.3.  Предмет на дейност – Строителни и В и К услуги.Вътрешна и външна търговия на 
едро и дребно със стоки за бита, хранително вкусовата промишленост, индустрията, 
селското стопанство, произведения на изкуството и художествени 
занаяти.Ресторантьорска и хотелиерска дейност.Производство и търговия с продукция, 
материали и стоки в първоначален, преработен или обработен вид.Туристическа 
дейност.Търговско представителство о посредничество.Спедиционна дейност, 
транспортна дейност, рекламна, консултантска дейност и всякакви други дейности, 
незабранени със закон. 
 
 1.4.  Структура на дружеството 
 
 Няма клонове и представителства в страната. 

 
2. База за изготвяне на финансовия отчет и счетоводни принципи 
 
2.1. База за изготвяне  
 
Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в 
съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.  

 
Настоящият годишен финансов отчет е изготвен във всички съществени аспекти в 
съответствие с изискванията на Националните стандарти за финансови отчети за малки и 
средни предприятия, действащи към датата на баланса. 

 
Финансовият отчет е изготвен в съответствие с основното предположение за действащо 
предприятие при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в 
определени случаи с преоценката на някои активи и/или пасиви, както това е посочено 
на съответните места.  
 
2.2. Отчетна валута 
 
Съгласно изискванията на българското счетоводно законодателство дружеството води 
счетоводство и съставя финансовите си отчети в националната валута на Република 
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Годишен финансов отчет 31 декември 2008 г. 
 

България – български лев. От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс 
към еврото: 1.95583 лева за 1 евро. 

 
Настоящият финансов отчет е съставен в хиляди лева. 
 
2.3. Чуждестранна валута  
 
Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално като към сумата на 
чуждестранната валута се прилага централният курс на Българска Народна Банка (БНБ) 
към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждането на тези парични 
позиции или при отчитането на тези парични позиции при курсове, различни от тези, по 
които са били заведени, се отчитат като финансови приходи или финансови разходи за 
периода, в който възникват.  
Паричните позиции в чуждестранна валута към 31 декември на отчетната година се 
оценяват  по заключителния курс на БНБ.  
 
 
2.4.  Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки 

 
Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия изискват 
от ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни 
счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на 
стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите и условните активи и 
пасиви. Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена 
от ръководството към датата на изготвянето на финансовия отчет. Действителните 
резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет. 
 
 
3.  Дефиниция и оценка на елементите на финансовия отчет 
 
3.1. Дълготрайни материални и нематериални активи  
 
Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от 
покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и 
намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки.  
 
Дружеството е приело да капитализира извършените разходи за придобиване на активи, 
когато тези разходи превишават 500 лева. Последващите разходи, които водят до 
подобрение в състоянието на актива над първоначално оценената стандартна 
ефективност или до увеличаване на бъдещите икономически изгоди, се капитализират в 
неговата стойност. Всички други последващи разходи се признават текущо в периода, в 
който са направени.  
 
Амортизациите на дълготрайните активи са начислявани, като последователно е 
прилаган линейният метод. По групи активи са прилагани следните амортизационни 
норми : 

 
 
 
 
 

 
Група активи 2007г.                   2008г. 
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Машини и оборудване  - 30% 
   
За новопридобитите активи амортизации се начисляват от месеца, следващ месеца на 
придобиването им. 
 
Не се начисляват амортизации на земи и разходи за придобиване на дълготрайни активи 
и на напълно амортизирани активи. 
 
В края на всеки отчетен период ръководството на дружеството прави преглед на 
остатъчния полезен живот на активите и на преносните им стойности, с цел да провери  
за наличието на индикации за обезценка и/или необходимост от промяна на 
амортизационните норми. 
 
 
3.2. Материални запаси 
 
Материалните запаси се оценяват по по-ниската от цената на придобиване и нетната 
реализируема стойност. Цената на придобиване включва покупната цена, транспортни, 
митнически и други разходи по доставката им. Нетната реализируема стойност е 
предполагаемата продажна цена, минус разходите, които са необходими за 
осъществяване на продажбата.  
 
Оценката на потреблението им е извършвана по метода на средно претеглената цена.  
 
3.3. Търговски и други вземания 

 
Търговските и други вземания в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а 
тези в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември за 
съответната година и са намалени с размера на начислените обезценки за несъбираеми 
вземания.  

 
3.4. Парични средства 
 
Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните 
средства в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 31 декември за 
съответната година. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и 
паричните еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса. 
 
3.5.  Основен капитал – Воден път е дружество ЗЗД , няма регистриран основен 
капитал. 
 
3.6.  Краткосрочни и дългосрочни пасиви (задължения) 
 
Краткосрочните и дългосрочните задължения в лева са оценени по стойността на 
тяхното възникване, а тези в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към 
31 декември за съответната година.  
 
 
 
3.7.  Признаване на приходите и разходите 
 
Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислявани в момента на 
тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и 
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признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за 
причинна и следствена връзка между тях. Приходите и разходите в чуждестранна валута 
са оценявани по централния курс на Българска народна банка към датата на 
възникването  им. 
 
Приходите и разходите за лихви се начисляват текущо, на база на ефективния лихвен 
процент и сумата на вземането или задължението, за което се отнасят. 
 
 
3.8.  Данъчно облагане 
 
Данъкът върху печалбата представлява сумата от текущия данък върху печалбата и 
отсрочените данъци.  
 
Текущият данък върху печалбата се определя въз основа на облагаемата (данъчна) 
печалба за периода като се прилага ефективната данъчна ставка съгласно данъчното 
законодателство към датата на финансовия отчет. Отсрочените данъци са сумите на 
дължимите (възстановими) данъци върху печалбата за бъдещи периоди по отношение на 
облагаемите (намаляеми) временни разлики. Временните разлики са разликите между 
отчетната стойност на един актив или пасив в баланса и неговата данъчна основа.  
 
Отсрочените данъци върху печалбата се изчисляват чрез прилагането на балансовия 
пасивен метод. Отсрочените данъчни пасиви се изчисляват за всички облагаеми 
временни разлики, докато отсрочените данъчни активи за намаляемите временни 
разлики се признават, само ако има вероятност за тяхното обратно проявление и ако 
Дружеството ще е в състояние в бъдеще да генерира достатъчно печалба, от която те да 
могат да бъдат приспаднати.  
 
Ефектът от признаването на отсрочените данъчни активи и/или пасиви се отразява там, 
където е представен ефектът от самото събитие, което ги е породило. За събития, които 
засягат отчета за приходите и разходите ефектът от отсрочените данъчни активи и 
пасиви е признат също в отчета за приходите и разходите.  
 
За събития, които са отчетени първоначално в капитала (преоценъчния резерв) и 
отсрочените данъчни активи и пасиви са признати за сметка на капитала. 
 
Отсрочените данъчни активи и пасиви се посочват нетно, ако подлежат на единен режим 
на облагане. 
 
Съгласно действащото към момента на съставяне на настоящия финансов отчет данъчно 
законодателство, данъчните ставки, които следва да се прилагат при изчисляване на 
данъчните задължения на дружеството са следните: 
 
 
 2007 година 2008 година 
   

Корпоративен данък (данък печалба)  10 %     10 % 
   

 
Приложимата данъчна ставка за корпоративния данък за 2009 година остава 10 % 
 
3.9. Нетни приходи oт продажби   2007г.            2008г 
- приходи от услуги       -    148 
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3.10. Разходи за материали    2007г.            2008г. 
- канцеларски м-ли     -   1 
- инструменти      -   2 
- основни материали     -   66 
        
3.11. Разходи за външни услуги   2007г.            2008г. 
-реклама      -   30 
-абонаменти      -   1 
-наем       -   2 
   
3.12. Разходи за персонала    2007г.            2008г. 
- за заплати      -   12 
- за осигуровки     -   2 
 
3.13. Други разходи      2007г.            2008г. 
-за амортизации     -   - 
 
3.14. Финансови приходи и разходи – не са отчетени    
 
3.15. Дълготрайни материални активи  към 31.12.2008г. 
-машини - 2 
 
3.16. Материални запаси     2007г.            2008г. 
- материали      -   5 
 
3.17. Търговски вземания     2007г.            2008г. 
-вземания от клиенти и доставчици   -   22 
 
3.18. Други вземания      2007г.            2008г. 
-от съдружници за осигуровки    -   1 
   
3.19. Парични средства и парични еквиваленти 2007г.            2008г. 
Разплащателни сметки      -   - 
Парични средства в каса      -   44 
Общо:        -   44 
 
3.20. Собствен капитал    2007г.            2008г. 
- основен капитал;     -   - 
- резерв от последващи оценки на активи;  -   - 
- други резерви;     -   - 
- натрупани печалби/загуби;    -   - 
- печалба/загуба  за годината.    -   29 
 
 
 
3.21. Задължения към персонала и осигурителни предприятия  

2007г.            2008г. 
-към осигурителни предприятия   -   4 
 
3.22. Задължения за данъци     2007г.            2008г 
-Данък върху добавената стойност   -   6 
-Данък по ЗКПО     -   3 
- Данък върху доходите на физ.лица   -   1 
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3.23. Задължения към доставчици    2007г.            2008г 
- доставчици      -   31 
 
3.24. Задължения към свързани лица – не са отчетени               
  
3.25.Условни задължения и ангажименти – не са отчетени 
 
3.26. Събития след датата на баланса – не са отчетени. 
 
 
 
Съставител: Миг Акаунт ООД     Управител: Г.Цонев 
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13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 
12) 

МИГ АКАУНТ ООД ГАВРАИЛ ЦОНЕВ

9. Последващи оценки на активи и пасиви 

 - увеличение 

 - намаление 

10. Други изменения в собствения капитал 

11. Салдо към края на отчетния период

12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на 
предприятия в чужбина 

 - увеличение

 - намаление 

6. Финансов резултат за текущия период 

7. Разпределения на печалба, в т.ч.: 

 - за дивиденти 

8. Покриване на загуба 

а

1. Салдо в началото на отчетния период 

2. Промени в счетоводната политика 

3. Грешки 

4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки 

5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:

Текуща 
печалба/ 
загуба

Общо 
собствен 
капиталЗаконови Резерв, 

свързан с 
изкупени 
собстве-
ни акции

Резерв 
съгласно 
учредите-
лен акт

Други 
резерви 

Нераз-
пределе-

на 
печалба

Непокри-
та загуба

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ДЗЗД ВОДЕН ПЪТ

2008г.

Показатели

Записан

капитал

Премии от
емисии 

Резерв от 
последва-
щи оценки

РЕЗЕРВИ 
Финансов резултат от 

минали години


