СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на
ДЗЗД ,. ФАМУР-БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА" град София, р-н Лозенец . бул.Христо Смирнеиски №23 , ЕИК: 177019391

Към 31.12.2018 г.

Актив

Сума (хил.лева)
Предходна
Текуща година

Раздели, групи, статии

а
А; Записан, но невнесец капитал' ,
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи
I. Нематериални активи
Общо за група 1:
[1. Дълготрайни материални активи
Общо за група II:

<
.

Ш. Дълготрайни финансови активи
Общо за група Ш:
[V. Отсрочени данъци
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: ,
В. Текущи (краткотрайни) активи
[.Материални запаси
3. Продукция и стоки в т.ч.:
- стоки
4. Предоставени аванси
Общо за група I:
II. Вземания
4. Други вземания в т.ч.:
- над 1 година
Общо за група II:
И. Инвестиции
Общо за група Ш:
IV. Парични средства, в т.ч.:
- безсрочни сметки (депозити)
Общо за група IV:
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В: . '
Г. Разходи за бъдещи периоди
' ' ' \
СУМА НА АКТИВА ( А + Б +В + Г )
- '

Дата на съставяне:
25 март 2019 година

•, ,
'

,

Раздели, групи, статии

2
2
1
а
j. . '
,'
i , ^
А$£обствен капитал
, '
,
j ^ ( I. Записан капитал
П. Премии от емисии
Ш. Резерв от последващи оценки
IV. Резерви
.
• Общо за група IV:
,
V. Натрупана печалба (загуба) от минали
години, в т. ч.:
непокрита загуба
(2)
(1)
Общо а група V
(2)
(D
-!
(153)
VI. Текуща печалба (загуба)
(1)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛНА!!:,,,» , ,
J(155) 'г , (2)
Б. Провизии ^сходни адьлжения ^
^
- iA
\
7248
2944 ОБЩО ЗА-РАЗДЕЛ Б: * "7 ,' „," '
"• ' ,-н' т, Й.,^
2944 В ЗадължйншХ^
7248
. t
'
i
&*
f
6617 3 Получени аванси, в т ч
7223
2776
3524
9561
7223
10024
до 1 година
3524
- над 1 година
273 4. Задължения към доставчици, в т.ч,:
2683
342
: .
.
7 257
2683
7257
- до 1 година
342
275 - над 1 година
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:'
. "
. • 10781 ' , 9906'
.
9906
10781
- до 1 година
9906
- над 1 година
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди,
< "(
£
70 в т. ч.: ' ^ 260
i
''
,
,-Л
260
70
' 10 626
'
* 9 904
I '.",. >
9904 СУМА'НА'ПАСПВА
9904
• 10626
10626
1
, ,,, ,

.,

Съставител:
Бистра Денчова Стояной

Ръководител:
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Атаяас
л ,„
1)4Ь
Регистриран одмтор^

Пасив
Сума (хил.лева)
Текуща година Предходна

^
Николай Радославов Рлйчев

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
ДЗЗД „ ФАМУР-БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА" град София, р-н Лозенец . бул.Хрнсто Смирненски №23 . ЕИК: 177019391
за периода 01 Януари 2018
Сума/хил.лв/
текуща
предходна

Наименование на разходите

2

3. Разходи за персонала, в т.ч.:
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:

-

4216

2406
2406

-

5. Други разходи, в т.ч.:
20590
а) балансова стойност на продадени активи
20590
ОгбщЬ' ра^с'о,ди 3ifonepamueHmnaJ>euHocm^^. ' ' ч/; , -ч' 24 806.. ";\
6. Разходи от обезценка на финансови активи,
включително инвестициите, признати като
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в
Оби(о^фйнанрщи'Уазход1?('6'.3:7,)-' 'f's <•* *'Л,1,л1:!

Всичко (общо пазходи + 10 + 11 + 12)

Дата на съставяне:
25 март 2019 година

Атанас
__ Душков
Регистрирай од/тор

, .<--•'; а,406-

1

5

'V тд;^- •~. '• ^ •, ,', -А'"1'

. , ','-. J ' Л 1 *'. ! '-1 '-•"'-;

8. ПезалШ^от обичайната дейност*' '
• '. ;
Общо разходи ( 1+2+3+4+5+6+ 7)
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо
разходи)

.

,' Б.ПРИХОДИ

/ - ,\

4216

24811

,

1
' ,

,

3

'

1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:

24658

б) стоки
в^услуги
2. Увеличение на запасите от продукция и
незавършено производство

20442

3. Разходи за придобиване на активи по
стопански начин
4. Други приходи, в т.ч.:
Общо приходи .от, оперативната дейност

2406

4216

2406

24658

2.406

5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и
смесени предприятия, в т.ч.:
6. Приходи от други инвестиции, заеми,
признати като нетекущи (дългосрочни) активи,
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:
Общо финансови приходи ( 5+6+7) \ ''" ' •

-

- -

2407

'• ''

Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо
разходи)
10. Загуба ( 9,+ ред 10 и 11 от раздел А)

'
24811

*ПИНЯ

2

•,

8. Загуба от обичайната дейност ' ' " , , - . - .

- ,

Сума /хил.лв/
предходна
текуща
ГГ

3

А. 'РАЗХОДИ, . , '
,
V.,'
1. Намаление на запасите от продукция п
незавършено производство
2. Разходи за суровини, материали и външни
услуги в т.ч.:
б) външни услуги

год.

Наименование на приходите

гппиня

1

10, Разходи за данъци от печалбата
11. Други данъци, алтернативни на
корпоративния данък
12.,Пеналба(9--1(Ш)"
, *
' „ . -,

год. - 31 Декември 2018

2407

Съставител:
Бистра Денчова Стоянова

Всичко (Общо приходи + 10)

"' ,0.153*

'".

'

1

24658

2406

153
' ,-,153

1
1

24811

2407

Ръководител:
Николай Радославов Райчев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на
ДЗЗД „ ФАМУР-БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА" град София, р-н Лозенец , бул.Христо Смирненски №23 . ЕИК: 177019391

01 Януари 2018 год. - 31 Декември 2018 год.
(хил. ле)
Наименование на паричните потоци

Постъпления

1

А. Парични потоци от основна дейност
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти
Други парични потоци от основна дейност
Всичко парични потоци от основна дейност (А)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и
други подобни
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност
(Б)
В, Парични потоци от финансова дейност
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)
Д. Парични средства в началото на периода
ЕдааШ1дни}средст.вазвк1рая, на периода •;••-'
Дата:
25 март 2019 година

Текущ период
Плащания
2

3

22683
509
23192

23056
331
23387

Постъпления
4

Нетен поток

Предходен период
Плащания

Нетен поток

5

6

2249
211
2460

^373
(а 78)

';- " f. 195

2304
-"* • ''(55')
123 ~V « ,-^f"^ - 88
2427 «'••ъ1>* С?^,,~-?'33

^
5

.

ч '^V

;

Ч

-

23387

1

(5)

- J, ;^(£

5

-

J

.

23197 '

7

.

1

-

-

2460

-S£>.^

<^ fl m

-СмЙи&

?г»± *iV"'i'4,-* "•
к
й."й£%^!?2Й^»

-

„,. , о „< „ г*г

2428 ^ и ^ г\

Г - - ' '~* , Г701-

' ,
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1

' '260 -

- ' - ,
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~f 32
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ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
ДЗЗД „ ФАМУР-БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА" град София, р-н Лозенец, бул.Христо Смирненски №23, ЕИК: 177019391

За периода 01 януари 2018 - 31 Декември 2018 год.
(Хил.лв)

Показатели

Записан
капитал

Премии
от
емисии

a

1

2

1. Салдо в началото на отчетния период
4. Салдо след промени в счетоводната политики и
грешки
6. Финансов резултат от текущия период
10. Други изменения в собствения капитал
11. Салдо към края на отчетния период
13. Собствен, капитал къмчсЪая.на отчетния период^

Дата на съставяне:
25 март 2019 година

Атанас
_ Д манов
одитор

Резерв от
последващи
Законови
оценки

4

3

Резе рви
Резерв,
Резерв,
свързан с
съгласно
изкупени
учредителен
собствени
акт

5

Финансов |•езултат от
Общо
Текуща
Други Неразпреде
печалба/
собствен
Непокрит
лена
резерви
загуба
капитал
а загуба
печалба

7

6

8

(1)
.

.

.

.

11

10

9

.

(1)
(1)

(153)

-

-Х

г

' •->-

ч
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Приложение към Годишния финансов отчет
на ДЗЗД „ Фамур - Българска енергетика „ за 2018 г.
I. Информация за дружеството
„Фамур-Българска енергетика" с правна форма ДЗЗД е дружество вписано в Регистър Булстат
при Агенцията по вписванията с ЕИК 177019391.
Съдружници :
1. „Българска енергетика" АД гр.София , България 50% съучастие.
2. „Фамур" АД , Полша, 50% съучастие.
1. Седалище и адрес на регистрация
гр. София, пощ.код 1164 , р-н Лозенец , бул.Христо Смирненски № 23.
2. Място на офис и извършване на стопанска дейност
гр. София , пощ.код 1164 , р-н Лозенец , бул.Христо Смирненски № 23.
3. Органи на дружеството
Дружеството се представлява от управителите Николай Радославов Райчев и Мачей Пьотр
Пшибила, заедно и поотделно.
Към 31.12.2018 г. общият списъчният брой на персонала в дружеството е 0 души, а към
31.12.2017 г.О.
4. Предмет на дейност
Проектиране , изработка, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на роторни багери.
II. Основни положения от счетоводната политика
1. База за изготвяне на финансовия отчет
Финансовият отчет на Дружеството е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството приет с ДВ бр.95 от 2015 г. и е в сила от 01.01.2016 г. и Националните счетоводни
стандарти утвърдени от МС с ПМС № 394 от 30.12.2015 г./ ДВ бр.З от 2016 г. и в сила от 01.01.2016 г.
Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева /BGN/ и изготвя своите
официални финансови отчети в съответствие с българското счетоводно законодателство. Данните в
годишния финансов отчет /ГФО/ са представени в хиляди лева.
Настоящия годишен финансов отчет е изготвен на база на историческата цена. ГФО е изготвен
въз основа на счетоводното предположение за действащо предприятие при прилагане на финансовата
концепция за поддържане на собствения капитал.
Представянето на финансовия отчет съгласно Националните счетоводни стандарти изисква
ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и разумно обосновани
предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на активите и пасивите, 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.
През 2018 година дружеството не притежава регулаторни от държавата лицензни.
2. Сравнителни данни, приложени счетоводни политики, съставни части на предоставения
комплект на ГФО, праг на същественост на допуснати счетоводни грешки
Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за периода от 1 януари до 31
декември на предходната 2017 финансова година.
При необходимост, сравнителните данни се рекласифицират и/или преизчисляват, за да се постигне
съпоставимост при промени в представянето в текущата година или установени грешки.
През текущата година няма промяна в прилаганата от Дружеството счетоводна политика. Дружеството
спазва в своята дейност основните счетоводни принципи залегнали в Закона за счетоводството в сила от 01 януари
2016 година, а именно:
• Действащо предприятие - приема се, че предприятието е действащо и ще остане такова в
предвидимо бъдеще, приема се, че предприятието няма нито намерение, нито необходимост да
ликвидира или значително да намали обема на своята дейност.
• Последователност на представянето и сравнителна информация - представянето и
класификацията на статиите във финансовите отчети, счетоводните политики и методите на
оценяване се запазват и прилагат последователно и през следващите отчетни периоди с цел
постигане на сравнимост на счетоводните данни и показатели на финансовите отчети.
• Предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални
загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен
финансов резултат.

•

•

•

•
•

•

Начисляване - предприятието изготвя финансовите си отчети, с изключение на отчетите, свързани
с паричните потоци, на базата на принципа на начисляването - ефектите от сделки и други
събития се признават в момента на тяхното възникване , независимо от момента на получаването
или плащането на паричните средства или техните еквиваленти , и се включват във финансовите
отчети за периода, за който се отнасят.
Независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс
- всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си, независимо от обективната му
връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в
началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен
период.
Същественост — предприятието представя поотделно всяка съществена група статии с подобен
характер,обединяване на суми по статии с подобен характер се допуска, когато сумите са
несъществени или обединяването е направено с цел постигане на по - голяма яснота, сумата по
статия е съществена, ако пропуските и неточното представяне на позицията биха могли да
повлияят върху икономическите решения на ползвателите, взети въз основа на финансовите
отчети, или биха довели до нарушаване на изискването за вярно и честно представяне на
имущественото и финансово състояние, финансовите резултати от дейността, промените в
паричните потоци и в собствения капитал.
Компенсиране - предприятието не извършва прихващания между активи и пасиви или приходи и
разходи и отчита поотделно както активи и пасиви, така и приходи и разходи.
Предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно в
съответствие с тяхното съдържание, същност и икономическа реалност, а не формално според
правната им форма.
Оценяване на позициите, които са признати във финансовите отчети, се извършва по цена на
придобиване, която може да е покупна цена или себестойност или по друг метод, когато това се
изисква в приложимите счетоводни стандарти.

Съставните части на предоставения финансов отчет са:
а) Счетоводен баланс.
б) Отчет за приходите и разходите.
в) Отчет за паричните потоци.
г) Отчет за собствения капитал.
д) Приложение.
Прага на същественост на допуснати счетоводни грешки, над които финансовия отчет няма да се счита
достоверен е 5000 лева.
При фундаментални грешки се използва препоръчителния подход съгласно Счетоводен стандарт 8 Фундаментални грешки и промени в Счетоводната политика.

3. Отчетна валута
Отчетната валута на дружеството е български лев, който е фиксиран в съответствие със Закона на БНБ към
еврото като официална валута на Европейския съюз в съотношение BGN 1.95583: 1 EUR.
При първоначалното признаване, всяка сделка в чуждестранна валута се записва в лева, 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. Към 31 декември те се оценяват в български лева като се използва заключителния обменен курс
на БНБ.
Ефектите от курсовите разлики , свързани с уреждането на сделки в чуждестранна валута , или отчитането
на сделки в чуждестранна валута по курсове, които са различни от тези, по които първоначално са били признати,
се третират в отчета за приходите и разходите като текущи финансови приходи и разходи.
4. Приходи
Приходите на Дружеството се признават съгласно т.5.1 от СС 18 Приходи на база принципа за
начисляване и съпоставимост до степента, до която стопанските изгоди се придобиват и доколкото приходите
могат надеждно да се измерят.
При продажбите на продукция, стоки и материали приходите се признават, когато всички съществени
рискове и ползи от собствеността преминават у купувача.
При представянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на сделката към.
датата на финансовия отчет, 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 продадените продукция, стоки и услуга, нетно от
косвени данъци (акциз и ДДС ) и предоставени отстъпки и рабати.
Финансовите приходи включват приходи от лихви /по депозити в банки/, както и положителните курсови
разлики от операции във валута. Приходите от лихви по срочни депозити се признават като се начисляват в
текущите печалби пропорционално във времето на съществуването на съответния лихвоносен актив на база метода
на ефективната лихва.
5. Разходи
Разходите в Дружеството се признават в момента на тяхното възникване, на база принципите на
начисляване и съпоставимост, разделят се на пряко свързани с дейността и на непреки административни разходи.
Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през който
договорите, за които се отнасят, се изпълняват.
Финансовите разходи се състоят от: разходи за банкови такси и комисионни, отрицателни курсови разлики
от сделки и операции във валута.
6. Дълготрайни материални активи
Първоначална оценка
Като дълготрайни материални активи се класифицират тези установими нефинансови ресурси, придобити
и притежавани от дружеството, които имат натурално-веществена форма, използват се за производство и/или
доставка/продажба на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели и се очаква
да бъдат използвани през повече от един отчетен период.
При първоначалното признаване дълготрайните материални активи се отчитат по цена на придобиване.
Цената на придобиване включва покупната цена, вкл. всички преки разходи, необходими за привеждане на актива
в работно състояние. Преките разходи са: разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж,
разходи за хонорари на лица, свързани с проекта и др. подобни разходи.
За вътрешно създадените ДМА се прилага оценка себестойност, която включва основни производствени
разходи за производството на актива.
За безвъзмездно получените, както и при излишък се прилага справедлива стойност, определена от
комисия от предприятието.
При апорт се прилага оценка от вещи лица към Агенцията по вписванията.
Дълготрайните материални активи са представени във финансовия отчет по цена на придобиване,
намалена с натрупаната амортизация и загуби от обезценки.
Дружеството е определило стойностен праг от 700 лева, под който придобитите активи, независимо че
притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им.
Стойностния праг и за данъчни цели съгласно чл.50 от ЗКПО е 700 лева.
Последващи разходи
Последващите разходи, свързани с дълготраен материален актив, водещи до подобряване на бъдещата
икономическа изгода от актива, се отчитат като увеличение на балансовата му стойност.
Разходите за текущ ремонт и поддръжка се признават за текущи в периода, през който са направени.
Методи за амортизация
Дружеството използва линеен метод на амортизация на дълготрайните материални активи. Срокът на
годност на отделните активи е определен от ръководството съобразно: физическото износване, спецификата на
оборудването, бъдещите намерения за употреба и предполагаемото морално остаряване.
Полезният живот по групи активи е както следва:
А
Сгради - 25 г.
л
Компютърна техника - 2 г.
А
Транспортни средства - 4 г.
А
Съоръжения - 10 г.
л
Стопански инвентар - 6.7 г.
Определеният срок на годност на дълготрайните активи се преглежда в края на всеки отчетен период и при
установяване на значителни отклонения спрямо бъдещите очаквания за срока на използването на активите, същият
се коригира перспективно.
Амортизациите се начисляват от първо число на следващия месец от датата на придобиване на актива /
или от датата на въвеждане в употреба на актива /.
Прага на същественост за определяне на остатъчната стойност на амортизируемите активи е 2% от
стойността на актива.
Преглед за обезценка
Балансовите стойности на дълготрайните материални активи 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 възстановителната им стойност. Ако са налице такива индикатора, че приблизително определената
възстановима стойност е по - ниска от тяхната балансова стойност, то последната се изписва до възстановима
стойност на активите. Възстановимата стойност на ДМА е по - високата от двете : справедлива стойност без
разходи за продажба или стойност при употреба. За определянето на стойността при употреба на активите
бъдещите парични потоци се дисконтират до тяхната настояща стойност като се прилага диконтова 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 приходите и раходите, освен ако за
дадения актив не е формиран преоценъчен резерв. Тогава обезценката се третира като намаление на този резерв.
Към 31.12.2018 г в баланса на дружеството няма ДМА, върху които са учредени ипотеки.
Информация за нетекущите активи е представена в Справка за нетекущите активи към 31.12.2018 година.
Печалби и загуби от продажба
Дълготрайните материални активи се отписват от счетоводния баланс, когато се извадят трайно от
употреба и не се очакват от тях бъдещи стопански изгоди или се продадат. Печалбата или загубата от продажби на
отделни активи от ДМА се определя чрез сравняването на приходите от продажбата и балансовата стойност на
актива към датата на продажбата. Частта от преоценъчния резерв, отнасяща се за продадения актив, се прехвърля
към неразпределената печалба.
7. Нематериални активи
Първоначална оценка
Цената на придобиване включва покупната цена и всички преки разходи за подготовка на актива за
използването му по предназначение.
Нематериалните активи са представени в счетоводния баланс по цена на придобиване, намалена с
натрупаната амортизация.
Дружеството е определило стойностен праг от 700 лева, под който придобитите активи, независимо че
притежават характеристиката на нематериален актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването
им. Стойностният праг и за данъчни цели съгласно чл. 51 от ЗКПО е 700 лева.
Последващи разходи
Последващи разходи , направени след първоначалното признаване на нематериалния актив в баланса на
дружеството , които могат надеждно да бъдат измерени и отнесени към нематериалния актив, когато водят до
увеличаване на очакваните икономически изгоди спрямо първоначално оценената стандартна ефективност на
съществуващия актив се отчитат като увеличение на балансовата му стойност : разширяване обхвата и
експлоатационните възможности на нематериалния актив, включително разходи за разработка на допълнителна
функционалност на софтуера.
Последващи разходи , направени по повод поддържане на първоначално установената стандартна
ефективност на нематериален актив , се признават за текущи разходи в периода на възникването: разходи за
абонаментно обслужване по поддръжка на софтуера, консултации във връзка с тази поддръжка и други подобни.
Дружеството използва линеен метод на амортизация на дълготрайните нематериални активи.
Амортизациите се начисляват от първо число на следващия месец от датата на придобиване на актива / или от
датата на въвеждане в употреба на актива /.
Нематериалните активи се отписват от счетоводния баланс, когато се извадят трайно от употреба и не се
очакват от тях бъдещи стопанки изгоди или се продадат. Печалбата и загубата от продажби на отделни активи от
ДНМА се определя чрез сравняването на приходите от продажбата и балансовата стойност на актива към датата на
продажбата.
Преглед за обезценка
Балансовите стойности на нематериалните активи 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.
8. Дългосрочни инвестиции
Дружеството не притежава дългосрочни инвестиции. /Дружеството отчита дългосрочните инвестиции по
себестойностния метод. /
Ако има инвестиции в смесени предприятия се описва къде е инвестицията, размера на дяловете, дела на
възникналите задължения, дела на печалбата / загубата / реализирани от предприятието, непредвидимите събития
по отношение на двоя дял в смесеното дружество и други /.
Ако дружеството притежава финансови инструменти се оповестява :
• възприетата и утвърдена политика относно признаването, отчитането и оценките на финансовите
инструменти.
• Значителните финансови рискове, които могат да повлияят
Инвестиционните имоти се отчитат по справедлива стойност / цена на придобиване /.
Първоначално инвестициите във финансовите отчети на разположение и за продажба се признават по цена

на придобиване, която е справедливата стойност на възнаграждението, което е платено, включително разходите по
придобиването, включени в инвестицията.
9. Материални запаси
Материалните запаси се оценяват и представят по по-ниската от: цената на придобиване, себестойност и
нетната реализируема стойност.
Нетната реализируема стойност представлява приблизително определената продажна цена на даден актив
в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с приблизително определените разходи по довършването в
търговски вид на този актив и приблизително определените разходи за реализация.
Разходите, които се извършват, за да доведат даден продукт в неговото настоящо състояние и
местонахождение, се включват в цената на придобиване /себестойността/.
Към 31 декември 2018 г материалните запаси са оценени по по-ниската от: цена на придобиване/
себестойност/ нетна реализируема стойност. При употребата/продажбата на материалните запаси се използва
методът на средно - претеглената цена /себестойност/. Интервалът на изчисляване на средно - претеглена цена е
след всяко постъпление на СМЗ.
Включването на постоянните общо производствени разходи в себестойността на произвежданата
продукция се извършва на база на нормален капацитет.
При нормални условия на производство и реализация , нормалния производствен капацитет се определя
от достигнатото средно производство за пет години назад, като се взема в предвид загубата на капацитет в резултат
на планирана поддръжка, освен ако не се наблюдават събития и факти през текущата година, които да налагат
преразглеждането на така определения капацитет, за да се осигури неговото адекватно адаптиране спрямо
наблюдаваните тенденции на развитие на бизнеса на дружеството.
10. Търговски и други вземания
Търговските вземания се представят и отчитат по номиналната стойност на оригинално издадената
фактура, намалена с размера на евентуалните загуби от обезценки за несъбираеми суми. В случаи 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 , вземанията се оценяват първоначално по тяхната
справедлива стойност, а последващо по амортизируема стойност, след приспадане на в тяхната номинална
стойност лихва, определена по метода на ефективната лихва.
Приблизителната оценка за съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на
цялата сума или на част от сумата съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се отписват, когато се
установят правните основания за това, когато дадено търговско вземане се прецени като напълно несъбираемо или
по давност. Обезценката на вземанията се начислява чрез съответна кореспондентна корективна сметка за всеки
вземане.
11. Пари и парични еквиваленти
Паричните средства и еквиваленти включват касовите наличности, разплащателните сметки и
краткосрочните депозити в банки, чийто оригинален матуритет е до 1 месец в лева и валута. Паричните
еквиваленти са лесно обратими високоликвидни вложения, които съдържат незначителен риск от промяна в
стойността им.
Паричните средства във валута са представени по фиксинг на БНБ към 31.12.2018 година като са
използвани следните валутни курсове:
1евро= 1,95583
За целите на изготвянето на Отчета за паричните потоци паричните постъпления от клиенти и паричните
плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС /20%/.
12. Задължения към доставчици и други задължения
Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по номиналната стойност на
оригиналните фактури , която се приема за справедливата стойност на сделката. В случаи 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 амортизируема стойност, след приспадана в тяхната номинална стойност
лихва, определена по метода на ефективната лихва.
Условните задължения се оповестяват по видове.
Задълженията по провизии се оповестяват: отчетната стойност на провизията в началото и в края на
отчетния период по отделни видове, както и допълнително начислените през периода провизии и признати такива.
13. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово законодателство
Трудовите и осигурителни отношения с персонала в дружеството се основават на разпоредбите на Кодекса
на труда и на разпоредбите на действащото осигурително законодателство в Р България.
Краткосрочни доходи

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 приходи и разходи 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 не дисконтираната им сума.
Дължимите 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 годишния финансов отчет се прави оценка на очакваните разходи по натрупващите се
компенсириуми отпуски, които се очаква да бъдат изплатени като резултат от неизползваното право на натрупан
отпуск. В оценката се включват приблизителната преценка в недисконтиран размер на разходите за самите
възнаграждения и разходите за вноски по задължителното обществено осигуряване, които работодателят дължи
върху тези суми.
14. Данъци върху печалбата
Текущите данъци върху печалбата се определят в съответствие с изискванията на българското данъчно
законодателство - Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка за 2018 г е 10% /
2017 г: 10%/.
Отсрочените данъци върху печалбата се определят чрез прилагане на балансовия метод за определяне на
задължението относно всички временни разлики към датата на финансовия отчет, които съществуват между
балансовите стойности и данъчните основи на отделните активи и пасиви.
Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики, с изключение на тези,
породили се от признаването на актив или пасив, който към датата на стопанската операция не е повлиял върху
счетоводната и данъчната печалба / загуба /.
Отсрочените данъчни активи се признават за всички намаляеми временни разлики и за неизползваните
данъчни загуби, до степента, до която е вероятно те да се проявяват обратно и да бъде генерирана в бъдеще
достатъчна облагаема печалба или да се проявяват облагаеми временни разлики, от които да могат да се
приспаднат тези намаляеми разлики, с изключение на разликите, породили се от признаването на актив или пасив,
който към датата на стопанската операция не е повлиял върху счетоводната и данъчната печалба / загуба /.
Балансовата стойност на всички отсрочени данъчни активи се преглежда към края на всеки отчетен период
и се редуцира до степента, до която е вероятно те да се проявяват обратно и да се генерира достатъчно облагаема
печалба или проявяващи се през същия период облагаеми временни разлики, с които те да могат да бъдат
приспаднати или компенсирани.
Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки и основи, които се очаква да
се прилагат за периода и типа операции , през които активите се очаква да се реализират, а пасивите - да се уредят
( погасят), на база данъчните закони , които са в сила или с голяма степен на сигурност се очаква да са в сила, и по
данъчни ставки на Р България, в чиято юрисдикция се очаква да се реализира съответния отсрочен активи или
пасив.
Отсрочените данъчни активи на дружеството се представят нетно срещу негови отсрочени данъчни
пасиви, когато и доколкото то се явява за тях данъчния платец в съответната юрисдикция Р България.
15. Лизинг
Финансов лизинг
Лизингополучател - 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 счетоводния баланс на лизингополучателя като се представя като ДМА под лизинг по цена на
незабавна продажба или ако е по ниска - по сегашната стойност на минималните лизингови плащания.
Лизинговите плащания съдържат в определено съотношение лихвата и приспадащата се част от главницата, така
че да се постигне постоянен лихвен процент за оставащата неизплатена част от главницата по лизингово
задължение. Лихвените разходи се включват в отчета за приходите и разходите на база ефективен лихвен процент.
Придобитите под финансов лизинг активи се амортизират на база полезния живот на актива и в рамките на
лизинговия срок.
Оперативен лизинг
Лизингополучател - Лизинг, при който наемодателят продължава съществената част от всички рискове и
стопански изгоди от собствеността върху дадения актив се класифицира като оперативен лизинг. Поради това
активът не се включва в счетоводния баланс на лизингополучателя.
Плащанията във връзка с оперативния лизинг се признават като разходи в отчета за приходите и
разходите.
Лизингодател - наемодателят продължава да притежава съществена част от всички рискове и стопански
изгоди от собствеността върху дадения актив. Поради това този актив продължава да е включен в състава на
неговите ДМА като амортизацията му за периода се включва в текущите разходи на лизингодателя.
Приходът от наеми от оперативен лизинг се призвана на базата на линейния метод в продължение на срока
на съответния лизинг.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.
16. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово законодателство.
Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите на дружеството се основават на
разпоредбите на Кодекса на труда и на разпоредбите на действащото осигурително законодателство в България.
Краткосрочни доходи
Краткосрочните доходи на персонала под формата на възнаграждения, бонуси и социални доплащания и
придобивки се признават като разход в отчета за приходите и разходите 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 на неизползваното
право на натрупан отпуск. В оценката се включват приблизителната преценка за разходите за самите
възнаграждения и разходите за вноски по задължителното обществено и здравно осигуряване, които работодателят
дължи върху тези суми.
Дългосрочни доходи при пенсиониране
Основно задължение на дружеството в качеството му на работодател е да извършва задължително
осигуряване на наетия персонал за фонд Пенсии , ДЗПО, ЗО. Размерите на осигурителните вноски се утвърждават
със Закона за бюджета на ДОО и Закона за бюджета на НЗОК за съответната година.
III. ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
КЪМ ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Дружеството отчита като приходи от стопанска дейност, постъпления както следва:
• приходи от продажба на стоки
• приходи от продажба на услуги
• други приходи
Приходите се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежащо за получаване
възнаграждение, като текущото им отчитане става по видове дейности.
Приходите се признават само когато има вероятност Дружеството да получи икономическа полза,
свързана със сделката. При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на
сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършените по
сделката и разходите за приключването й.
1.

ПРИХОДИ

1.1. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА СТОКИ

приходи от продажба на стоки
Общо:

2018
BGN"000
20442
20442

2017
BGN"000

2018
BGN"000
4216
4216
4216

2017
BGJNP'OOO
2406
2406
2406

2018
BGN"000
4216
4216

2017
BGN"000
2406
2406

1.2. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ

приходи от продажба на услуги в т.ч.
Изготвяне на работен проект
Общо:

1.1.РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

Изготвяне на проект
Общо:

1.2 ДРУГИ РАЗХОДИ

балансовата стойност на продадените стоки
други разходи
Общо:

2018
BGN"000
20590

2017
BGN"000

20590

1.3. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ
2018
BGN"000

2017
BGN"000

1
1

5
5

разходи за банкови такси
Общо:
КЪМ СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
1. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
Стойност на наличните материални запаси в края на годината:

2018
BGN"000

2017
BGJV'OOO

стоки

7248

2944

Общо:

7248

2944

2. ВЗЕМАНИЯ
Представените в баланса вземания представляват вземания с изискуемост до една година. Вземанията в
лева са оценени по стойността на тяхното възникване.
Стойността на вземанията по видове към 31.12.2018 г е:
2018
BGN"000

вземания от клиенти и доставчици, в.т.ч
- аванси на доставчици
други вземания, в т.ч.
- ДДС за възстановяване
Общо:

342
342
342

2017
BGN"000

273
273
273

3. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
2018
BGN"000

парични средства в брой
парични средства в разплащателни сметки
Общо:

260
260

2017
BGN"000

70
70

4. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Дружеството е приело счетоводна политика да отразява корекции от промяна на счетоводната политика и
фундаментални грешки чрез коригиране на салдото на неразпределената печалба/загуба в началото на отчетния
период съгласно СС 8.

нетна загуба за текущата година
загуба от минали години
Общо:

2018
BGN"000
-153
-2
-155

2017
BGN"000
-1
-1
-2

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Краткосрочните и дългосрочните задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а
тези деноминирани в чуждестранна валута са оценени по фиксинг на БНБ към 31.12.2018 г. Като краткосрочни се
класифицират задълженията, които са :
• Без фиксиран падеж
• С фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия отчет
5.1. Задължения към доставчици и клиенти.
Като такива се класифицират задълженията възникнали от директно предоставяне на стоки, услуги, пари
или парични еквиваленти от кредитори.
Към 31.12.2018 г. те са разпределени както следва:

задължения към доставчици в т.ч.
до 1 година
над 1 година
Получени аванси от клиенти
Общо:

2018
BGN"000
7257
7257

2017
BGN"000
2683
2683

3524
10781

7223
9906

5.2.. Данъчни задължения
Данъчните задължения на дружеството са текущи. Текущите данъчни активи и пасиви са тези
задължения или вземания от бюджета, които се отнасят за текущия и предходни периоди и които не са платени /
възстановени към датата на баланса.
Разходът за данък представлява сумата от текущия данък от печалбата, измененията на активите и
пасивите по отсрочени данъци и преизчисленията, признати през текущия период на текущи данъци от печалбата
за предходни периоди.
Дружеството дължи корпоративен данък в размер на 10% върху облагаемата печалба съгласно данъчните
правила за ЗКПО.
Към 31.12.2018 г. представените данъчни задължения са:
2018
BGN"000

2017
BGN"000

ДДС за внасяне
Данъци върху доходите на физическите лица
Корпоративен данък
Общо:

Текущият данък по реда на ЗКПО / ГДД / е преизчислен като счетоводния финансов резултат е увеличен
с годишни счетоводни разходи за амортизации чл.54, ал.2 и намален с годишни данъчни амортизации чл.54, ал.1 и
приходи от последващи оценки на вземания чл.34 .

Счетоводния финансов резултат
Увеличения:
годишни счетоводни разходи за амортизации чл.54, ал.2
разходи от последващи оценки на вземания чл.34

2018
BGN"000
-153

2017
BGN"000
-1

Разходи, несвързани с дейността или не са документално обосновани чл.26
Намаления:
годишни данъчни амортизации чл.54, ал.1
приходи от последващи оценки на вземания чл.34
Данъчен финансов резултат

-153

-1

КЪМ ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
Дружеството отчита и представя паричните потоци по прекия метод съгласно изискванията на СС 7.
Паричните потоци се класифицират като парични потоци от:
•
•
•

Основна дейност
Инвестиционна дейност
Финансова дейност

КЪМ ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Приета е счетоводна политика Отчетът за собствения капитал да се изготвя чрез включването на:
•
•
•
•
•
•

Нетна печалба / загуба за периода
Салдото на неразпределената печалба както и движението за периода
Всички статии на приходи и разходи , печалби или загуба , които в резултат на действащите СС се
признават директно в собствения капитал
Кумулативен ефект от промените в счетоводната политика и фундаментални грешки в съответствие
със СС8
Прехвърляне и разпределение на капитал между собствениците
Настъпилите промени в резултат на всички изменения по всички елементи на собствения капитал.

7. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА
Лицата са свързани, когато едното е в състояние да контролира другото или да упражнява върху него
значително влияние при вземането на решения от финансово-стопански характер. Те могат да бъдат юридически и
физически лица в т.ч. управленски персонал.

Свързани лица са участниците в капитала на дружеството. През 2018
осъществило следните сделки със свързани лица:
Свързано лице

Вид и размер на сделката

Доставени части за роторни
багери на стойност
„Българска Енергетика 5 149 хил.лв.от „Българска
АД
Енергетика" АД

„Фамур Фамак" S.A

Доставени части за роторни
багери на стойност
11 749 хил.лв.от „Фамур
Фамак" S.A
Изготвяне на работен проект
за роторни багери на стойност
3 583хил.лв

г. Дружеството е

Вземания
хш. ле.

Задължения
хил. ле.

652

1,286

644
1,296

4,866
6,152

8. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК
В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови
рискове, най - важните от които са: пазарен валутен риск /включващ валутен риск, риск от промяна на
справедливата стойност/ и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано
върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и достигане минимизиране на потенциалните

отрицателни ефекти, които могат да отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Текущото
финансови рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми,
въведени за да се определят адекватни цени на продуктите и услугите на дружеството и на привлечения от нето
заемен капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и
формите за поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден
риск.
Управлението на риска се осъществява текущо от управлението на дружеството съгласно политиката
определена от Ръководството.
По долу са описани различните рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на
търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.
Валутен риск
Дружеството не е изложено на валутен риск , защото почти изцяло всички негови операции и сделки са
деноминирани в български лева и/или евро, доколкото еврото е с фиксиран курс спрямо лева по закон.
Ценови риск
За избягване на ценовия риск от евентуално нарастване на доставките цени на суровините и материалите
дружеството прилага фирмена стратегия, целяща оптимизиране на разходите, валидиране на алтернативни
доставчици, предлагащи изгодни търговски условия и гъвкава маркентингова и ценова политика.
Кредитен риск
Кредитен е рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в
обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Последните са представени в
счетоводния баланс в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по съмнителни и трудносъбиреми
вземания.
Отсрочени плащания ( продажба на кредит ) се предлагат само на клиенти, които имат дълга история и
търговски сътрудничество с дружеството, добро финансово състояние и липса на нарушение при спазване на
договорените кредитни условия.
Събираемостта на вземанията се контролира директно от управителя на дружеството. Отговорността му е
оперативно да конролира и регулира вземанията съобразно обективните дадености на пазара и потребностите на
дружеството.
При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска
някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изплати изцяло и в обичайно предвидените срокове
задълженията си към него.
Към 31 декември 2018 година финансовите активи на дружеството представляват основно парични
средства в брой и парични еквиваленти.
Паричните средства на дружеството и разплащателните операции са ограничени до банки с добра
репутация и ликвидна стабилност, която ограничава риска относно паричните средства и парични еквиваленти.
Риск на лихвоносните парични потоци
Лихвеносните активи са парични средства в депозитни сметки с договорен лихвен процент за срока на
депозита. Депозитите се откриват в банки с добра репутация при възможно най-добри условия, като стремежът на
ръководството е концентрацията им в една банка да не надвишава гарантирания от закона размер.
Дружеството не е изложен на лихвен риск от своите пасиви, защото те са обичайно търговски и
безлихвени. Ръководството на дружеството текущо наблюдава и анализиран неговата експозиция спрямо
промените в лихвените равнища. Измерва се ефектът върху финансовия резултат и собствения капитал при
промяна с определени пунктове или проценти. Изчисленията се правят за значителни лихвеносни позиции.
Ликвиден риск
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне
безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.
Външните източници на финансиране са банките и други постоянни партньори. С цел изолиране на
евентуалния ликвиден риск, дружеството осъществява дейности и прогнози, крайният ефект от което е
поддържането на добра ликвидност, респективно способност за финансиране на стопанската си дейност.Това се
допълва от текущо наблюдение на падежите на активите и пасивите и контрол върху изходящите парични потоци.

Управление на капиталовия риск
С управлението на капитала дружеството цели да създаде и поддържа възможности то да продължи да
функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвращаемост на инвестираните средства
на собствениците, стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да
поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите за капитала.

Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база съотношението на
задлъжнялост. Това съотношение се изчислява между нетния дългов капитал към общата сума на ангажирания
капитал. Нетният дългов капитал се определя като разлика между всички привлечени заемни средства така, както
са посочени в счетоводния баланс и паричните средства и парични еквиваленти. Общата сума на ангажирания
капитал е равна на собствения капитал и нетния дългов капитал.

9. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА
Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване не са
възникнали коригиращи и некоригиращи събития, от които да се налагат специални оповестявания.
10. ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ
Ръководството няма планове или намерения, които да предвиждат ликвидирането и/или преобразуване
на дружеството в бъдещ период минимум до една година.
Поради това, активите и пасивите на дружеството са осчетоводени при прилагане на принципа на
действащо предприятие.
Годишният финансов отчет за 2018 година е одобрен от Общото събрание на дружеството на
25.03.2019г.
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Доклад за дейността
на „Фамур-Българска енергетика " ДЗЗД
за 2018 год.
Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 39 от Закона на счетоводството и чл.
247 от Търговския закон и има за цел да представи протичането на дейността и състоянието
на дружеството, както и да поясни дейността по управление на дружеството през 2018 год.
Данните в доклада са отразени в годишния финансов отчет на дружеството за 2018 год.
/. Обща информация за Дружеството
I. Информация за дружеството
„Фамур-Българска енергетика" с правна форма ДЗЗД е дружество вписано в Регистър
Булстат при Агенцията по вписванията с БИК 177019391.
Съдружници:
1. „Българска енергетика" АД гр.София , България 50% съучастие.
2. „Фамур" АД , Полша, 50% съучастие.
1. Седалище и адрес на регистрация
гр. София , пощ.код 1164 , р-н Лозенец, бул.Христо Смирненски № 23.
2. Място на офис и извършване на стопанска дейност
гр. София , пощ.код 1164 , р-н Лозенец, бул.Христо Смирненски № 23.
3. Органи на дружеството
Дружеството се представлява от управителите Николай Радославов Райчев и Мачей Пьотр
Пшибила, заедно и поотделно.
Към 31.12.2018 г. общият списъчният брой на персонала в дружеството е 0 души, а към
31.12.2017 г.О.
4. Предмет на дейност
Проектиране , изработка, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на роторни багери.

2.
год.

Обективен преглед на развитието и резултатите от дейността през 2018

През 2018 год. "Фамур-Българска енергетика " ДЗЗД осъществява дейност проектиране , изработка, доставка, изграждане и пускане в експлоанация на роторни багери.
Дружеството развива дейност на територията на Старозагорска област.
Дружеството финансира дейността си със собствени оборотни средства .
Средно списъчния брой на персонала за отчетната 2018 год. е 0 човека(предходна
2017 година - 0 бр.)
3. Анализ на финансовите основни показатели за резултата от дейността през
2018 год.
През 2018 год. Дружеството реализира текуща загуба в размер на 153 хил.лв.
Икономическите показатели в обобщен вид за последните две години са както
следва:

Коефициенти
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Коефициенти
Рентабилност:
На собствения капитал
На активите
На пасивите
На приходите от продажби
Ефективност:
На разходите
На приходите
Ликвидност:
Обща ликвидност
Бърза ликвидност
Незабавна ликвидност
Абсолютна ликвидност
Финансова автономност:
Финансова автономност
Задлъжнялост

2018
2017
Разлика
%
Стойност Стойност Стойност

97%

0,99
(0,01)
(0,01)
(0,01)

0,50
(0,00)
(0,00)
(0,00)

0,49
(0,01)
(0,01)
(0,01)

14160%
13958%
1393%

0,99
1,01

1,00
1,00

(0,01)
0,01

-1%
1%

0,99
0,06
0,02
0,02

1,00
0,03
0,01
0,01

(0,01)
0,02
0,02
0,02

-1%
61%
241%
241%

(0,00)
(4953,00)

(0,01)
4 883,45

7021%
-99%

(0,01)
(69,55)

Коефициентът на рентабилност на приходите е основно съотношение, което ни
позволява да оценим дружеството, като направим сравнение с предишни години, както и с
показателите на конкурентите в отрасъла.
Коефициентът на рентабилност на собствения капитал представлява съотношението
между финансовия резултат и собствения капитал и изразява резултата от използването на
собствените активи.
Показателите за ликвидност изразяват способността на предприятието на изплаща
текущите си задължения с наличните краткотрайни активи, в които не се включват разходите
за бъдещи периоди. Показателите за ликвидност се определят като коефициенти, при
изчислението на които се съпоставят краткотрайни активи и краткосрочни задължения.
Коефициентът на обща ликвидност показва колко лева текущи активи /материални
запаси, краткосрочни вземания, парични средства/ покриват 1 лев текущи задължения.
Коефициентът на бърза ликвидност отразява отношението на краткотрайните активи
минус материалните запаси и разходите за бъдещи периоди към краткосрочните задължения.
Коефициентите на незабавна и абсолютна ликвидност се изчисляват като се
елиминират краткосрочните вземания, както и краткосрочните финансови активи.
Свързани с показателите за ликвидност са и показателите за финансова автономност.
Те характеризират степента на финансовата независимост на предприятието на кредиторите,
т.е. степента на използване на привлечения капитал. В случаите, когато коефициентът на
финансова автономност е под единица, е налице превишение на задълженията спрямо
собствения капитал, т.е. съществуващите задължения не са обезпечени с имуществото на
предприятието и обратно, когато този коефициент е над единица, показва степента на
финансова независимост от ползването на чужди средства.

Коефициентът на задлъжнялост изразява степента на зависимост на предприятието
от своите кредитори за уреждане на задълженията си. Този показател обикновено е под
единица и показва колко задължения са отчетени на един лев собствен капитал. Колкото
коефициентът е по-голям от единица, толкова зависимостта на предприятието от външни
източници на средства е по- голяма.
Финансовото състояние на дружеството е задоволително . Дружеството няма
просрочени дългосрочните задължения по получени банкови заеми и лизингови договори и
текущи задължения от дейността. Към 31.12.2018 год. дружеството покрива своите
задължения редовно и няма просрочени такива. Дружеството няма несъбираеми и трудно
събираеми вземания. Към края на годината дружеството няма обезценени активи. През
текущия период не се наблюдава декапитализация на капитала на дружеството.
4. Основни рискове за дейността
^ Лихвен риск - Дружеството е изложено на риск от промяна в пазарните лихвени проценти
основно по отношение на финансовите си пасиви с променлив лихвен процент. Дружеството
се стреми да управлява разходите за лихви чрез използване на финансови инструменти както
с фиксирани, така и с плаващи лихвени проценти.
•^Ликвиден риск - Ефективното управление на ликвидността на Дружеството предполага
осигуряване на достатъчно оборотни средства. Дружеството поддържа достатъчно ликвидни
средства по разплащателни сметки и в брой,
•Д- Валутен риск -Дружеството оперира в България и е изложено на валутен риск, произтичащ
от продажби, покупки и заеми в евро. Докато курса на лева е фиксиран спрямо еврото,
Дружеството не е изложено на значим валутен риск.
^Кредитен риск - Дружеството търгува основно с платежоспособни контрагенти. Освен
това, салдата по търговските вземания се следят текущо, в резултат на което експозицията на
Дружеството към кредитет риск не е съществена ;
5.Събития настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет
В периода между 01.01.2019 г. и 25.03.2019 г. не са настъпили съществени
коригиращи и некоригиращи събития.
6. Бъдещо развитие на предприятието
Ръководството не възнамерява да променя или прекратява дейността в предвидимо
бъдеще. Дружеството ще продължава да осъществява дейността си.
Дата: 25.03.2019 г.
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ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До Съдружниците
на „Фамур-Българска енергетика" ДЗЗД
гр.София

Мнение
Ние извършихме одит на финансовия отчет на „Фамур-Българска енергетика"ДЗЗД
гр.София , съдържащ счетоводния баланс към 31 декември 2018 г. и отчета за приходите и
разходите, отчета за собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината,
завършваща на тази дата, както и приложение към финансовия отчет, съдържащо обобщено
оповестяване на съществените счетоводни политики и друга пояснителна информация.
По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички
съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2018 г. и
неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща
на тази дата, в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС), приложими в
България.
База за изразяване на мнение
Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти
(МОС]. Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от
нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет". Ние сме независими
от Дружеството в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на
Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС), заедно с
етичните изисквания на Закона за независим финансов одит (ЗНФО), приложими по
отношение на нашия одит на финансовия отчет в България, като ние изпълнихме и нашите
други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС.
Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да
осигурят база за нашето мнение.
Други въпроси
Индивидуалният
финансов отчет на „Фамур-Българска енергетика " ДЗЗД
гр.София за годината, завършваща на 31 декември 2017 година не е бил предмет на одит от
регистриран одитор.

Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху
него
Ръководството носи отговорност за другата информация.Другата информация се
състои от доклад за дейността съгласно Глава седма от Закона за счетоводството, но не
включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад върху него.
Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не
изйазяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е
зрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в това да
прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е в
съществено несъответствие с финансовия отчет или с нашите познания, придобити по време
на одита, или по друг начин изглежда да съдържа съществено неправилно докладване.В
случай, че на базата на работата, която сме извършили, ние да достигнем до заключение, че е
налице съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се изисква да
докладваме този факт.
Нямаме какво да докладваме в това отношение.
Допълнителни въпроси, които поставя за докладване Законът за счетоводството
В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, по отношение на
доклада за дейността, ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните по МОС,
съгласно „Указания относно нови и разширени одиторски доклади и комуникация от страна
на одитора" на професионалната организация на регистрираните одитори в България,
Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)". Тези процедури касаят
проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието на тази друга
информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становище относно това дали другата
информация включва оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма от Закона
за счетоводството, приложим в България.
Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството
На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:
а) Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е
изготвен финансовият отчет, съответства на финансовия отчет.
б) Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона
за счетоводството.
Отговорности на ръководството за финансовия отчет
Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този
финансов отчет в съответствие с НСС, приложими в България и за такава система за
вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване
изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания,
независимо дали дължащи се на измама или грешка.
При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване
способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие,
оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо
предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо
предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира Дружеството или да
преустанови дейността му, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен
да постъпи по този начин.
Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет
Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали
финансовият отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали
се дължат на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето
одиторско мнение.Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е
гаранция, че одит, извършен в съответствие с МОС, винаги ще разкрива съществено
неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в
резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква,
ч1Ь те, самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху
Икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет.
Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и

запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:
-идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания във
финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и
изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски
доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.
Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е
по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка,
тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени
пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или
заобикаляне на вътрешния контрол.
-получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да
разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но
не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на Дружеството.
-оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на
счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от
ръководството.
-достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на
ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо
предприятие и на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е налице
съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят
значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира
като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е налице съществена
несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад към
свързаните с тази несигурност оповестявания във финансовия отчет или в случай, че тези
оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите заключения се
основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад.
Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина Дружеството да преустанови
функционирането си като действащо предприятие.
-оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет,
включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя основополагащите за
него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.
Ние комуникираме с ръководството, наред с останалите въпроси, планирания обхват и
време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително
съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на
извършвания от нас одит.
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