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Междинен отчет за финансовото състояние
Пояснение

31 март 2010

31 декември
2009

’000 лв

’000 лв

4
3

40 638
5
40 643

40 638
2
40 640

9.1

6 080
173
81
6 334

6060
187
6 247

46 977

46 887

Активи
Дълготрайни активи
Инвестиции в дъщерни предприятия
Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Краткотрайни активи
Вземания от свързани лица
Други вземания
Парични средства

Общо активи

Изготвил: ________________
/ Булконсулт ЕООД /

Изпълнителен Директор: _______________
/Даниел Ненков /

Дата: 31 март 2010 г.
Заверил съгласно доклад от ________________

Поясненията към индивидуалния финансов отчет на страници от 6 до 10 представляват неразделна част от
него
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Междинен отчет за финансовото състояние
Пояснение

Капитал
Акционерен капитал
Резерви
Финансов резултат
Общо капитал

5.1
5.2

31 март 2010

31 декември
2009

’000 лв

’000 лв

40 357
157
6 435
46 949

40 357
157
6 348
46 862

10

-

6
12
28

6
18
1
25

28

25

46 977

46 887

Пасиви
Краткосрочни пасиви
Търговски задължения
Задължения към персонала и осигурителни
институции
Данъчни задължения
Други задължения

Общо пасиви
Общо капитал и пасиви

Изготвил: ________________
/ Булконсулт ЕООД /

Изпълнителен Директор: _______________
/Даниел Ненков /

Дата: 31 март 2010 г.
Заверил съгласно доклад от ________________

Поясненията към индивидуалния финансов отчет на страници от 6 до 10 представляват неразделна част от него
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Междинен отчет за всеобхватния доход

Пояснение

31 март 2010

31 март 2009

’000 лв

’000 лв

54
104

54
19

(8)
(29)
(1)
(19)
(4)

(18)
(18)
(10)

Резултат от оперативна дейност

97

27

Резултат за периода преди данъци

97

27

(10)
87

27

0.0022

0.0007

Приходи от продажби
Приходи от лихви

7.1
7.1

Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизация
Разходи за възнаграждения
Други разходи

Разходи за данъци, нетно
Нетна печалба за периода

Доход на акция

Изготвил: ________________
/ Булконсулт ЕООД /

8

Изпълнителен Директор: _______________
/Даниел Ненков /

Дата: 31 март 2010 г.
Поясненията към индивидуалния финансов отчет на страници от 6 до 10 представляват неразделна част от него
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Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
Пояснение

31 март
2010
’000 лв

31 март
2009
’000 лв

30
(218)
(19)
(4)
(14)
(225)

36
(29)
(14)
(11)
(18)

7 053
(6 942)
8
119

29
(28)
6
7

(106)
187
81

(11)
193
182

Оперативна дейност
Постъпления от клиенти
Плащания към доставчици
Плащания към персонал и осигурителни институции
Платени косвени данъци
Платени данъци
Нетен паричен поток от оперативна дейност

Финансова дейност
Получени банкови и други заеми
Платени заеми
Лихви по предоставени заеми

Нетен паричен поток от финансова дейност
Нетно намаление/увеличение на парични средства
Парични средства в началото на периода

Парични средства в края на периода

Изготвил: ________________
/ Булконсулт ЕООД /

Изпълнителен Директор: _______________
/Даниел Ненков /

Дата: 31 март 2010 г.

Поясненията към индивидуалния финансов отчет на страници от 6 до 10 представляват неразделна част от него
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Междинен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в ’000 лв.

Салдо към 1 януари 2010 г.

Пояснение Акционерен
капитал

Резерв Финансов
и резултат

40 357

157

6 348
87

46 862
87

40 357

157

6 435

46 949

Нетен резултат за периода

Салдо към 31 март 2010 г.

Изготвил: ________________
/ Булконсулт ЕООД /

Общо
капитал

Изпълнителен Директор: _______________
/Даниел Ненков /

Дата: 31 март 2010 г.

Поясненията към индивидуалния финансов отчет на страници от 7 до 10 представляват неразделна част от него
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Съкратени пояснения към междинния финансов отчет на “ БГ АГРО” АД
към 31 март 2010 год.
1

Обща информация

БГ Агро АД е акционерно дружество , регистрирано във Варненски окръжен съд по фирмено
дело 2759 от 2007 г.
Седалището на Дружеството е град Варна, с адрес на управление град Варна, пощенски код
9000, ул. ” Генерал Колев” №12, електронен адрес bgagro@bgagro.bg.
БГ Агро АД няма клонове.
С решение 149 от 30.01.2008 г. Комисията за финансов надзор вписва „ БГ Агро” АД като
публично дружество в регистъра по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов
надзор, воден от Комисията за финансов надзор.
Основната дейност на Дружеството се състои в мениджмънт на дъщерни дружества.

2

Основа за изготвяне на финансовите отчети

Този съкратен междинен финансов отчет е изготвен в съответствие с Международен
счетоводен стандарт (МСС) 34 Междинни финансови отчети. Той не съдържа цялата
информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни финансови отчети и следва да
се чете заедно с годишните финансови отчети на Дружеството към 31 декември 2009 г.
Междинните финансови отчети са изготвени в лева и това е и функционалната валута на
Дружеството.
Основните счетоводни политики на дружеството съответстват на тези, изложени в годишните
финансови отчети на дружеството към 31 декември 2009 г.
Дружеството изготвя и консолидирани финансови отчети в съответствие с Международните
стандарти за финансови отчети (МСФО), разработени и публикувани от Комитета по
Международни счетоводни стандарти (КМСС) и одобрени от Европейския съюз. В тях
инвестициите в дъщерни предприятия са отчетени и оповестени в съответствие с МСС 27
Консолидирани и индивидуални финансови отчети.
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3

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Дълготрайните активи са представени във финансовите отчети на Дружеството като е
използван моделът на себестойността.
Земи

Сгради Неделими
активи

Машини

Общо

‘000 лв.

‘000 лв.

‘000 лв.

‘000 лв.

‘000 лв.

За 2009 г.
Начално салдо балансова стойност
Новопридобити активи
Амортизация за периода
Крайно салдо балансова стойност

-

-

-

3
1
2

3
1
2

Към 31 декември 2009 г.
Отчетна стойност
Натрупана амортизация
Балансова стойност

-

-

-

3
1
2

3
1
2

За 2010 г.
Начално салдо балансова стойност
Новопридобити активи
Амортизация за периода
Крайно салдо балансова стойност

-

-

-

2
4
1
5

2
4
1
5

Към 31 март 2010 г.
Отчетна стойност
Натрупана амортизация
Балансова стойност

-

-

-

2
4
1
5

2
4
1
5

4

Инвестиции в дъщерни дружества

Дружеството има следните инвестиции в дъщерни дружества:
Име на дъщерното дружество

Булпорт ЕАД
БГ Агро Търговска компания ООД
БГ Агро Складово стопанство ЕООД
Канопус Процесинг ЕООД

30 март
2010
‘000 лв.

участие
%

31 декември
2009
‘000 лв.

1 020
1 763
29 373
38

100
86
100
100

1 020
1 763
29 373
38

участие
%

100
86
100
100
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Агри Лаб Контрол ЕООД
БГ Агро Растителна защита ООД
БГ Агро Земеделска компания ЕООД

30
1 310
7 104
40 638

100
80
100

30
1 310
7 104
40 638

100
80
100

Дружествата са регистрирани в Република България.
Методът, по който са отразени във финансовите отчети на Дружеството, е себестойностен
метод.
Акциите и дяловете на дъщерните предприятия не са регистрирани на публична борса и
поради тази причина не може да бъде установена тяхната справедлива стойност.
Всички трансфери на парични средства от „БГ Агро Растителна защита” ООД и „БГ Агро
Търговска компания” ООД към „БГ АГРО” АД, т.е. разпределянето на дивиденти, се извършва
след одобрение на минимум
50% от общия брой на съдружниците на дъщерното
предприятие. Останалите дъщерни предприятия са с едноличен собственик на капитала „БГ
АГРО” АД.
5. Собствен капитал
5.1 Акционерен капитал
Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 40 357 440 броя обикновени, свободно
прехвърляеми, безналични акции и номинална стойност 1 лев за всяка акция. Всички акции
са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от
Общото събрание на акционерите на Дружеството.
Месец ноември 2009 г. Дружеството регистрира 40 357 440 броя акции за търговия на
неофициален Пазар на БФБ- София АД .
Месец декември 2009 г. е проведен Сетълмент на разпределените 5 189 967 броя акции в
Предлагането на Дружеството.
Към 31 март 2010 г. основните акционери не са променени.
5.2. Резерви
Формираните резерви включват законовите резерви на основание чл.246 от Търговския
закон за формиране на Фонд”Резервен” в размер на 1/10 от печалбата.
6. Разходи за данъци
В междинния финансов отчет към 31 март 2010 г. са отчетени очакваните разходи за
корпоративен данък на база междинните данните, посочени в настоящия отчет.
7. Доходи
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7.1. Приходи от продажби
Приходите от продажби са формирани от продажба на услуги.
8. Доходи на акция и дивиденти
Основният доход на акция е изчислен като се раздели печалбата или загубата за периода,
подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции (числител) на
средно претегления брой на държаните обикновени акции за периода (знаменател).
Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход на акция,
както и нетният финансов резултат за периода, подлежащ на разпределение между
притежателите на обикновени акции, е както следва:
31 март 2010
Нетна печалба за периода
Среднопретеглен брой акции
Основен доход на акция за периода (лева за акция)

87 418.99
40 357 440
0,0022

9. Сделки със свързани лица
Транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и никакви
гаранции не са били предоставяни или получавани. В Баланса на дружеството към
31.03.2010 г. са представени като вземания и задължения от свързани лица:
9.1. Вземания от свързани лица
Вземания по предоставен кредит:
- БГ Агро Складово стопанство ЕООД
- БГ Агро Търговска компания ООД
Вземания от лихви по предоставени кредити:
- БГ Агро Складово стопанство ЕООД
- БГ Агро Търговска Компания ООД
Вземания от продажба на услуги на:
- БГ Агро Търговска компания ООД
- БГ Агро Земеделска Компания ЕООД
- Канопус Процесинг ООД
- БГ Агро Растителна Защита ООД
- Агри Лаб Контрол ЕООД
9.2. Сделки със свързани предприятия

5 361 000
542 000
118 024
7 385

14 000
13 000
3 600
16 000
4 800
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Приходи от продажба на услуги на:
- БГ Агро Търговска компания ООД
- БГ Агро Земеделска Компания ЕООД
- Канопус Процесинг ООД
- БГ Агро Растителна Защита ООД
- Агри Лаб Контрол ЕООД

15 000
15 000
3 000
15 000
6 000

Приходи от лихви по предоставен кредит на:
- БГ Агро Складово Стопанство ЕООД
- Гифта АД
- БГ Агро Търговска компания ООД

90 343
7 524
6 203

Като Други вземания в Междинния отчет на Дружеството към 31.03.2010 г. са представени
вземания от акционери в размер на 173 345 лв.

10. Условни активи и условни пасиви
Към 31 март 2010 г. Дружеството не е страна (ищец или ответник) по съдебни или
арбитражни спорове. В Дружеството не са налице обстоятелства и факти, изискващи
отчитането им като условни активи и условни пасиви.

11. Събития, настъпили след датата на баланса
За периода след датата, към която е съставен междинния финансов отчет, до датата на
публикуването му не са настъпили важни и/или значителни за дейността на предприятието
некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно
представяне на финансовите отчети.

