„ОБРЕДИ“ ЕООД- ВАРНА

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ И 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т.3 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
Търговско дружество „Обреди” ЕООД (Дружеството) е регистрирано през мeсец март 1993 г. като дружество с едноличен собственик – Община Варна на основание  решение № 288-3-8 от Протокол №18/16.12.1992 г. на сесия на Общински съвет Варна.
Предмет на дейност на Дружеството е извършване на граждански радостни и траурни обреди, със съпътстващите ги стоки и услуги и поддържане на гробищните паркове: Централен гробищен парк (Стари гробища), Западен гробищен парк (до с. Тополи), Северен гробищен парк (в кв. Виница), Южен гробищен парк (до кв. „Аспарухово”), гробищен парк в кв. „Галата” и гробищен парк в местността „Кантара”.
        Основният капитал е представен в счетоводния баланс, оценен по номиналната стойност на дяловете, а именно 1 572 900 лв., разпределен в 15 729 дяла с номинална стойност от 100 лева всеки.
Финансовия  отчет на предприятието се изготвя в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство, Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (СС) и Счетоводната политика на Дружеството. През 2016 год. няма промяна в счетоводната политика на дружеството.
Приходите на фирма “Обреди” ЕООД се формират основно от продажба на радостни и траурни стоки и услуги. За 2016 год. спрямо 2015 год. дружеството отчита повече приходи с 17,25%.  Най-съществено е увеличението на приходите от траурната дейност.	
Разходите на Дружеството през 2016г. също са увеличени с 28,45% във връзка с подобряване на качеството на предлаганите услуги, реновиране на сградния фонд, подобряване на състоянието на гробищните паркове и стимулиране на персонала във връзка с увеличаване на ефективността на работа.									

II. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т.3 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

1.3а емитента
1.1.Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
Няма промяна в обстоятелствата
1.2.	Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.
Няма промяна в обстоятелствата
1.3.	Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
Не са извършвани изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
1.4.	Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването;
структурни промени в дружеството.
Не е осъществявано преобразуване на дружеството и не са извършвани структурни промени.
1.5.	Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с
производството.
Не са извършвани действия за откриване на производство по ликвидация на дружеството.
1.6.	Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно
дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
Не е откривано производство по несъстоятелност. "Обреди" ЕООД няма дъщерни дружества.
1.7. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
Дружеството няма сключен договор за съвместно предприятие.
1.8.	Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
Има промяна на одиторското предприятие. По предложение на управителя на „Обреди“ ЕООД, и с Решениe на Общински съвет- Варна е избрана фирма “Акаунт одит” ЕООД с регистрационен № 0710/2010г. за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година.
1.9.	Обявяване на печалбата на дружеството.
Нетната печалба към 31.12.2017 година е 132 хил. лева (сто шестдесет и седем хиляди лева).
Годишния финансов отчет на дружеството ще бъде изготвен до 28.02.2016 год., във връзка с това в него ще намерят отражение всички документи от 2017 год., които касаят приходи и разходи на Дружеството за 2016 год.
1.10.	Съществени загуби и причини за тях.
През отчетния период не са реализирани загуби.
1.11.	Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на
което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или
повече процента от нетните активи на дружеството.
Не са настъпвали такива обстоятелства.
1.12.	Публично разкриване на модифициран одиторски доклад.
Не е изготвян и публикуван модифициран одиторски доклад.
1.13.	Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно
условията и реда за неговото изплащане.
С протокол № 13 / 29.09.2016 г. от заседание на Общински съвет-Варна и решение № 479-2 да се внесе дивидент от печалбата на "Обреди”ЕООД" АД за 2015г. в размер на 188 150 лева след приспадане на дължимия данък по сметката на Община Варна.
1.14.	Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно
дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.
Налице са само текущи задължения.
1.15.	Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия
падеж.
Налице са само текущи вземания
1.16.	Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.
Дружеството няма ликвидни проблеми при осъществяване на дейността си.
1.17	Увеличение или намаление на акционерния капитал.
Капитала не е увеличаван или намаляван през отчетния период.
1.18. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Финализирани са договори за безвъзмездно право на ползване на гробищни паркове в съответствие с решение на Общински съвет Варна от м.06.2016 год.
1.19. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
Не са сключвани договори извън обичайната дейност на Дружеството.
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