БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2008 ГОДИНА
УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

“АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД“ е дружество, създадено в Република България
през
1991 година и регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело
№16944/1990 година.
Седалището на управление на дружеството е гр. София ул. Позитано № 37
и
Предметът на дейността на дружеството е: Строителство на жилищни
нежилищни сгради нкид 41.20

Срок на дейност: безсрочен

Собственост и управление:
Дружеството е частна собственост с едностепенна форма на управление и се
управлява от Общо събрание на съдружниците. Представлява се от управителите
заедно и поотделно.

Структура на дружеството: Оперативната структура на дружеството е с едно
ниво на управление .
В структурата ясно са регламентирани и разграничени правата и отговорностите
на всяко ниво и съответните организационни звена. Създадени са и са утвърдени
писмени процедури за функционалните и административни взаимоотношения между
отделните звена, а вътре в тях до крайните изпълнители.
Средно списъчния брой на персонала за отчетната 2008 година е 241 бр.
Настоящият финансов отчет е одобрен от Общото събрание
на 25.03.2009 г.
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

1.1. База за изготвяне на финансовия отчет
Финансовият отчет на” АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 “ООД е изготвен в
съответствие със Закона за счетоводството и
Международните
счетоводни стандарти (МСС), приети за приложение в Европейския
съюз. Към 31 декември 2007 година МСС включват Международните
счетоводни стандарти, Международните стандарти за финансови отчети
и тълкуванията на Постоянния комитет за разяснения тълкуванията на
Комитета за разяснение на МСФО. Дружеството се е съобразило с
всички стандарти и разяснения, които са приложими към неговата
дейност към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет.
Ръководството на дружеството е направило преглед на промените в
МСС, които ще влезат в сила по отношение на следващия отчетен
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период и счита, че тези промени няма да окажат съществено влияние
върху избраната от дружеството счетоводна политика, изложена в
настоящия финансов отчет.
Финансовите отчети са представени в български лева (BGN),
закръглени до хиляда.
Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на
принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с
преоценка на някой активи и пасиви по тяхната справедлива стойност,
както това е посочено на съответните места.

1.2. Сравнителни данни и преизчисления
Някой от перата в баланса, отчета за приходи и разходи и м
отчета за паричния паток, представени във финансовия отчет за
предходната 2007 година, в настоящия отчет са рекласифицирани с цел
да се получи по-добра съпоставимост с данните за текущата 2008
година.
1.3. Използване на приблизителни счетоводни оценки и
предположения
Изготвянето на финансов отчет по Международните стандарти
за финансови отчети изисква ръководството да направи някои
приблизителни счетоводни оценки и предположения, които се отнасят
до докладваните балансови активите и пасивите приходите, разходите и
условните активи и пасиви. Всички те са извършени на основата на най
добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на
изготвяне на финансовия отчет. Реалните резултати биха могли да се
различават от приблизителните счетоводни оценки.
1.4. Отчетна валута
Функционалната и отчетна валута на Дружеството е български
лев. От 01.07.1997 година левът е фиксиран в съответствие със Закона
за БНБ към германската марка в съотношение BGN 1: DEM 1, а с
въвеждането на евро, като официална валута на Европейския съюз – с
евро в съотношение BGN 1.95583 : EUR1.
Операции с чуждестранна валута се отчитат в лева по курса на
деня на възникване. Парични активи и пасиви, деноминирани в
чуждестранна валута се отчитат в лева по курс на деня към 31.12.2008
година. Курсови разлики възникнали при тези операции се отчитат в
Отчета за приходите и разходите.. Непарични активи и пасиви,
деноминирани в чуждестранна валута, отчетени по справедлива
стойност, се преоценяват в лева по курса на деня, в който са
възникнали транзакциите.
1.5. Управление на финансовите рискове Фактори на
финансовите рискове
Дейността на дружеството е изложена на множество финансови
рискове, включващи ефектите от промяната на валутните курсове,
лихвените проценти по търговските и банковите кредити, залози срещу
вземания и кредитни периоди, предоставяни на клиенти.
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1.5.1. Риск от курсови разлики
Дейността на дружеството се осъществява изцяло в България и
понастоящем е изложена на риск от курсови разлики поради това, че
стоките и услугите се заплащат на доставчиците и се продават на
клиентите изключително в български левове, чиито курс е обвързан с
еврото. Ръководството строго наблюдава и взема мерки за избягването
на негативни последици от промените във валутните курсове.
1.5.2. Лихвен риск
За текущата си дейност дружеството използува банкови и
търговски кредити. Банковите кредити се обезпечават с ипотека на
недвижим имот и залог на вземанията. Годишната лихва на банковият
кредит е фиксирана на трим.EURIBOR+2.5 пункта . Търговските кредити
са от свързани лица и не се обезпечават, лихвата е фиксирана 8-10
% .Ръководството не счита,че са налице значими условия за промяна в
договорените лихвени проценти, които да доведат до допълнителни
финансови рискове в резултата на ползвания към 31декември 2008
година креди
1.5.3. Кредитни рискове
Дружеството предоставя кредитни периоди на по - големите си
клиенти от един месец до 3 месеца. От своя страна дружеството ползва
кредитни периоди в рамките на два месеца , предоставени му от неговите доставчици./
Дружеството събира своите вземания от клиенти по банков път
и касово на основата на сключените договори, поради което
ръководството не счита че съществуват значими кредитни рискове.
1.6 Дълготрайни материални 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
евентуалната
загуба
от
обезценка.Дружеството признава в в стойността на съответния актив
разходите, възникнали, за да се подмени отделна част от тези активи
при тяхното възниквне, ако е вероятно, че това ще доведе до бъдеща
икономическа
изгода,
по-голяма
от
стандартно
оценената
ефективност.Всички други разходи по поддържането на дълготрайните
материални активи се признават като текущи в периода на
възникването им.
Считано от 01 януари 2004 година имоти, машини, съоръжения и
оборудване се отчитат и представят по преоценена стойност, намалена
с натрупаната амортизация и загуба от обезценка.
Балансовите стойности на дълготрайните материални активи
подлежат на преглед за обезценка, когато се налице събития или
промени в обстоятелствата, които показват, че балансовата стойност би
могла да се отличи трайно от възстановимата им стойност. Ако са
налице такива индикатори, че приблизително определена възстановима
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стойност е по ниска от тяхната балансова стойност, то последната се
коригира до възстановимата балансова стойност на активите.
Загубите от обезценка се отчитат в отчета за приходите и
разходите, освен ако за даден актив е формиран преоценъчен
резерв.Тогава обезценката се третира като намаление на този резерв,
освен ако тя не надхвърля неговия резмер, като тогава превишението се
включва като разход в отчета за приходите и разходите.
Извършен е преглед на всички значими дълготрайни
материални активи към 31.12.2008 година с цел проверка на наличие
на обезценка.
Дружеството е определило стойностен праг за 2008 година от
700 лева, под който придобитите активи, независимо че притежават
характеристики на дълготрайни материални активи се отчитат като
текущ разход.
1.7. Дълготрайни нематериални активи
Нематериалните активи придобити от предприятието се отчитат
по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и
признатата обезценка .
1.8. Дългосрочни инвестиции
Дългосрочните инвестиции на дружеството са оценени по цена
на придобиване, тъй като не се търгуват на борсата и ръководството не
разполага с надеждна информация за справедливата им стойност и не
счита, че тя се различава съществено от отчетната им стойност. Прилага
се себестойностен метод на отчитане.
1.9. Материални запаси
Материалните запаси се отчитат по по-ниската стойност от
стойността им на придобиване и нетната им реализируема стойност.
Нетната реализируема стойност е очакваната продажна цена в
нормална бизнес среда, намалена със стойността на разходите за
довършителни дейности и разходи по продажбата. Тя се определя на
база проучвания на пазара и експертна оценка.
Изписването на материалите е по метода на средно
претеглената цена, а цената им на придобиване включва разходи за
придобиване и разходи, направени във връзка с доставянето им до
определено местоположение и подготовката им за употреба.
Постоянните
общопроизводствени
разходи
се
включват
в
себестойността на произвежданата продукция на база обичайния
производствен капацитет на предприятието.
Незавършеното производство е оценено по стойността на
основните производствени разходи.., като включва и съответната част
от общопроизводсвените разходи на дружеството, разпределени на база
нормалния оперативен капацитет на производство.

1.10. Търговски и други вземания
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Търговски и други вземания се отчитат по стойността на тяхното
възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута-по
заключителния курс на БНБ към 31 декември 2008 година и са
намалени със стойността на признатата обезценка за несъбираеми и
трудно събираеми вземания. Обезценката се изчислява на база
възрастов анализ на вземанията от датата на падежа до 31 декември
2008 година.
1.11. Парични средства и парични еквиваленти
Паричните средства и парични еквиваленти се състоят от
парични наличности в каса, парични наличности в банкови сметки и
депозити.
За целите на изготвянето на Отчета за паричните потоци:
• Парични постъпления от клиенти и паричните плащания към
доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%).
• Лихвите по получени кредити са включени като плащания към
финансовата част.
1.12. Амортизации и обезценка на дългтотрайните активи
Амортизация на дълготрайните активи се начислява, като
последователно се прилага линейния метод. Амортизация не се
начислява на земите и активите в процес на строителство и подобрение,
преди те да бъдат завършени и пуснати в експлоатация.
Амортизационните норми се определят от ръководството въз основа на
очаквания полезен живот на група активи.В края на всеки отчетен
период ръководството на дружеството прави преглед на останалия
полезен живот на активите и преносните им стойности, с цел да се
провери наличие на индикация за обезценка или необходимост от
промяна на амортизационните норми. По групи активи се прилагат
следните срокове полезен живот:
Сгради
25
години
Съоръжения
10
години
Машини и оборудване
3-4
години
Автомобили
4
години
Офис обзавеждане
6-7
години
Нематериални активи
2
години
През годината /не/ са извършвани промени в прилаганите норми на
амортизация в сравнение с предходната отчетна година.

1.13. Основeн капитал
Основният капитал е представен по неговата номинална
стойност и съответства на актуалната, му съдебна регистрация към
датата на настоящия финансов отчет.
1.14. Преоценъчен резерв
Като Преоценъчен резерв в баланса на дружеството е
представен резултатът от извършваните през предходни години
преоценки до справедливата стойност на част от притежаваните от
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дружеството дълготрайни материални активи и преоценъчният резерв
от преоценката към 31.12.2004г. Преоценъчният резерв за се признава
като
неразпределена
печалба
(допълнителни
резерви)
след
освобождаването от съответния актив.
1.15. Провизии
Провизии се отчитат в баланса, когато предприятието е поело
юридически или конструктивно задължение в резултат на минало
събитие, и има вероятност да се реализира негативен паричен поток, за
да се погаси задължението.Стойността на необходимите и достатъчни
провизии се преразглежда ежегодно зъм 31 декември с цел да бъде
направена необходимата корекция.
1.16. Търговски и други задължения
Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното
възникване, а тези, деноминирани в чуждестранна валута - по
заключителния курс на БНБ към 31 декември 2008 г.
Задължения към персонала по трудовото и социално
законодателство.
Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно
със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Вноските се
разпределят между работодателя и осигуреното лице в съотношение,
което се променя ежегодно и е определено с осигурителния кодекс.
Общият размер на вноската за задължително държавно обществено
осигуряване, за безработица и за здравно осигуряване за 2007 година е
% разпределено в съотношение работодател:осигурено лице 60/40 %
за работещите при условията на втора и 60/40 % на трета категория
труд, каквито са работещите в дружеството.
Краткосрочните доходи на персонала (изискуеми в рамките на 12
месеца след края на отчетния период, в които персоналът е положил
труд за тях) се признават като разход в отчета за доходите и като
текущо задължение, след приспадане на платените вече суми и
полагащите се удръжки. Към датата на годишния финансов отчет
дружеството прави оценка на разходите по натрупващи се
компенсируеми отпуски, които ще бъдат изплатени през следващи
отчетни периоди. В оценката се включват недисконтираните разходи за
възнагражденията и разходите за задължително обществено
осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми. Същите се
представят в баланса като краткосрочни задължения.
Дружеството /не/
начислява доходи след напускане
съгласно изискването на МСС 19 /чл. 24/
1.17. 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 признаването на
приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за
причинна и следствена връзка между тях. Приходите в чуждестранна
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валута са отчетени по централния курс на Българската народна банка
към датата на начисляването им.
Нетни финансови разходи - приходи
Нетните финансови разходи включват плащания за лихви по
кредити, получени лихви от вложени средства и печалби и загуби от
операции в чуждестранна валута, други банкови такси и комисионни,
получени дивиденти от участия.Приходите от девиденти се признават в
отчета за приходите и разходите към момента на установяване на
правото на дружествот да получи тези доходи.
1.18. Данъчно облагане и отсрочени данъци
Корпоративен данък върху печалбата за годината включва
текущ и отсрочен данък. Съгласно българското законодателство
предприятието дължи данък върху печалбата със ставка 10% за 2008
год. За 2007 год. данъчната ставка е 10%.
Текущ данък е сумата на данъка, който трябва да се плати върху
облагаемата печалба за периода, въз основа на ефективната данъчна
ставка към датата на изготвяне на баланса.
Отсрочени данъци се начисляват като се използва балансов
метод на задълженията / балансовия пасивен метод /, който позволява
да се отчитат временни разлики между текущата стойност на активите и
пасивите за целите на счетоводното отчитане и за данъчни цели.
Сумата на отсрочените данъци е базирана на очаквания начин
за реализация на активите и пасивите. Активите и пасивите по
отсрочени данъци се оценяват по данъчни ставки, които се очаква да
бъдат в сила за периода, когато активът ще се реализира или пасивът
ще се уреди, съгласно данъчните закони, действащи към датата на
баланса.
Отсрочен данъчен актив се признава само тогава, когато могат
да се получат данъчни ползи срещу, които актива може да се
оползотвори.
Отсрочените данъчни активи се намаляват до размера на тези,
за които бъдещата изгода вече не е вероятно да бъде реализирана.
Отсрочените данъци, свързани с обекти, които са отчетени
директно в собствения капитал или друга балансова позиция, също се
отчитат директно към съответния капиталов компонент или балансова
позиция.
1.19. Доход на акция
Доходът на една акция е изчислен на база на нетната печалба
за разпределение и средно претегления брой на обикновените
поименни акции през отчетния период.

Бележка 2. Нетни приходи от продажби
В хиляди лева
Приходи от продажба на стоки
Приходи от продажба на услуги
Приходи от продажба на продукция
Други
Всичко приходи:

2008год

2007год

96795
882

47393
435

97677

47828
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Бележка 3. Други приходи от дейността
В хиляди лева
Отписани задължения
Други

2008год

Всичко приходи:

2007год

855

50

855

50

Бележка 4. Промени в салдата на продукцията

В хиляди лева
Готова продукция
Незавършено производство

2008 год

2007 год

213
2134

0
1163

Всичко :

Бележка 5. Други суми с корективен характер
В хиляди лева
Произведени инструменти
Произведени КМА
Разходи за придобиване на ДМА по
стопански начин
Приходи от правителствени дарения

2008 год

2007год

2

Всичко:
Бележка 6. Разходи за материали
В хиляди лева
Разходи за основни материали
Инструменти
Ел.енергия
Горива и смазочни материали
Резервни части
Други материали
Всичко материали:

2008год.
17028

2007год.
7725

37
310

177

368
17743

202
8104

Към 31 декември 2008 год дружеството не е отписало негодни за употреба материали
лв; не е преоценявало стоки за продажба; не е отписало залежала готова продукция..
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Бележка 7 Разходи за външни услуги
В хиляди лева
Разходи
за
съобщения
и
комуникации
Поддръжка на оборудване
Транспортни услуги / навла /
Услуги от подизпълнители
Еднократни данъци
Местни данъци и такси
Охрана
Услуги от промишлен характер
Други включит. застраховки
Всичко:

2008 год

2007 год

107
120
1990
57085

75
75
740
25239

243
6685
65987

7245
33374

2008 год

2007 год
539

Бележка 8. Разходи за персонал
В хиляди лева
Заплати и възнаграждения за
Персонала и ръководството
Разходи
за социалното и
здравно осигуряване година
Неизползвани отпуски
Всичко:

1592
270
1862

139
38
716

Приблизителната оценка на разходите по неизползвани отпуски е определена на
база на дните, които се полагат (индивидуално) и размера на възнаграждението,
определено въз основа на дневната ставка за м Ноември 2008 година.

Бележка 9. Други оперативни разходи
В хиляди лева
Местни данъци и такси
Командировки
Брак на активи
Отписани вземания с изт.
давностен срок
Дарение
Такси
Неустойка
Отписана гаранция
Еднократни данъци
Непризнат данъчен кредит
освободени доставки
Комисионна върху банк.гаранции
Провизии

2008 год

2007 год

364
86

160
12

8
55
606

11
24
166

4

118
1528

75
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Други
Всичко други разходи:

130

154

2898

602

Бележка 10. Балансова стойност на продадени активи
В хиляди лева
Стоки
Материали
Дълготрайни активи
Всичко:

2008год.

2007год.

106
11
117

50
50

Бележка 11. Нетни финансови разходи
В хиляди лева
Разходи за лихва
Приходи от лихва
Положителни
курсови
разлики
Отрицателни
курсови
разлики
Други финансови разходи
Всичко:

2008год.
600
102

2007 год.
174
88

8
846
-278

1
10
97

Бележка 12. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Отчетна стойност
Салдо
към
01,01,2008 година
Придобити
Трансфери

Земя и
сгради

Машини,
съоръжения,
оборудване

Транспор
тни
средства

Стопански
инвентар

Други

В строеж

Общо:

6577

2754

2351

224

171

592

12669

9858

3295

1186

130

55

177

14701
27241

71

129

698

27241

Отписани
Салдо
към
31,12,2008 година
16435

58
5991

3479

354

229

Амортизация
Салдо
към
01,01,2008 година

136

1500

826

93

133

2688

Начислена
периода

84

1080

598

34

40

1837

за

Отписана

10

амортизация
Салдо
към
31,12,2008 година

29
220

Балансова
стойност
Към
31,12,2008 16215
година

29

2580

1395

127

173

3512

2084

181

56

4697

698

22746

Извършен е преглед на значими дълготрайни материални активи към 31.12.2008
година с цел проверка на достоверността на балансовата им стойност и наличие на
данни за обезценка.
Дълготрайни материални активи по отчетна стойност за 14151
хил.лв. са
ипотекирани като обезпечение по предоставени на дружеството банков кредити.
Предоставените аванси за строителство на дълготрайни активи в размер на 463
хил лв са представени като активи в строителство.

Бележка 13. Дълготрайни нематериални активи
Продукти
от развойна
дейност

Отчетна стойност
Салдо към 01.01.2008 година
Придобити
Трансфери
Отписани
Салдо към 31.12.2008 година
Амортизация
Салдо към 01,01,2008 година

Софтуер

Права върху
интелектуална
собственост

29

185

214

29

185
0

185
29

24

85

109
4
85
28

1

Начислена за периода
Отписана амортизация
Салдо към 31,12,2008 година

4
28

85
0

Балансова стойност
Към 31,12,2008 година

1

0

Други

Общо

Бележка 14. Дългосрочни инвестиции
В хиляди лева
Салдо към :
В т.ч. дъщерни
Други

2008 год.
874
285
589

2007 год.
869
280
589
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Инвестиции в дъщерни:
“1.
2.
3.
През годината дружеството не е получило дивидент от своите инвестиции.
Бележка 15. Дългосрочни вземания
Дружеството има дългосрочни вземания по предоставени дългосрочни заеми за
периода 2007 – 2008 г. в размер на 1008 хел.лева при фиксиран лихвен процент равен
на законна
Бележка 16. Стоково – материални запаси
В хиляди лева
Материали
Продукция
Незавършено производство
Стоки
други
Всичко

31.12.2008 год.
312
213
2135
383
1835
4878

31.12.2007 год.
113
1163
525
1276

Готовата продукция /материали/ не е заложена за обезпечаване на получени от
дружеството банкова гаранция за активно усъвършенствуване и транзит пред
митническите власти.
Не е извършена обезценка на материални запаси .
- материали - готова продукция - стоки - недзавършено производство –
Бележка 17. Търговски и други вземания
В хиляди лева
Търговски вземания от свързани
лица
Вземания от клиенти нето
В т.ч. вземания от клиенти
обезценка
Вземания
от
клиенти
при
определени условия

31.12.2008 год.

31.12.2007 год.

6874

2947

5799

3762

Вземания по аванси
Вземания от доставчици
Вземания по ДДС
Вземания– корпоративни данъци
върху печалбата
Вземания от подотчетни лица

1438

541
9
40
7

5
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Съдебни вземания
Вземания по рекламации

345

281

Вземания от НОИ
2
2
165
70
Вземания по лихви от свърз.
лица
Отсрочени
данъци
за
неизползувани отпуски
Други
7659
Всичко:
14628
.
От общия размер на вземанията от клиенти са 14111 х.лв. като 51,29 % от тях са
със срок на събиране повече от една година.
Бележка 18. Парични средства и парични еквиваленти
В хиляди лева

31.12.2008 год.

31.12.2007 год.

Парични средства в брой
Парични средства в сметки в
банки
Депозити

2373
329

1021

Всичко:

2702

1155

31.12.2008 год.
44
109
9160
9313

31.12.2007 год.
44
109
6697
6850

134

Бележка 19. Резерви
В хиляди лева
Законови резерви
Други резерви
Неразпределена печалба
Всичко:

Бележка 20. Основен капитал
Към 31 декември 2008 година е внесен напълно основен капитал в размер на 6
х.лв.
Основни съзружници в дружеството са:
Илиян Иванов Терзиев
Георги Георгиев Пенев

Бележка 21. Задължения по дългосрочни търговски кредити
В хиляди лева
Задължения по търговски кредити

31.12.2008 год.

31.12.2007 год.
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В т.ч. от свързани лица
Задължения по банкови кредити
Задължение по лизингови договори
Всичко:

5773
3768

419
1485

11445

1904

Бележка 22. Отсрочени данъчни пасиви
Дружеството е признало отсрочени данъчни пасиви по балансовия метод на
задълженията, на база на сравняването на счетоводните и данъчни стойности на
следните активи и пасиви:
В хиляди лева

31.12.2008 год.

31.12.2007 год.

Отсрочени данъчни активи
Дълготрайни нематер. активи
Материални запаси
Вземания
Задължение за провизии

159

11

Отсрочени данъчни пасиви
Дълготрайни активи
Общо отсрочени данъчни
нето

34

2

125

9

пасиви,

Бележка 23. Други дългосрочни пасиви
В хиляди лева
Финансиране/дарения/
-правителствени

31.12.2008 год.
0

31.12.2007 год.
0

Бележка 24. Краткосрочни кредити и лихвени заеми
В хиляди лева
1.Задължение по търговски кредити
в т.ч. свързани лица
2.Задължение по банкови кредити
в т.ч. овърдрафт
Всичко:

31.12.2008 год.

31.12.2007 год.
800

886
886
886

2357
3157

Дружеството ползва кредитна линия:
1.Банка Пиреус под формата на кредит в размер на 5508 хил. лева
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2. Банка ОББ 3020 хил.евро инвестиционен кредит
3. Банка ОББ 2500 хил.евро овърдрафт с фиксиран лихвен процент

Бележка 25. Задължение към доставчици и получени аванси
В хиляди лева
Задължения към доставчици
в т. ч. към свързани лица
Задължения по получени аванси
Всичко:

31.12.2008 год.
7787

31.12.2007 год.
3535

7530
15317

2748
6283

Бележка 26. Задължения към персонала
В хиляди лева
Заплати - текущи
Задължения
по
социалното
осигуряване
–
дължимите
осигурителни
вноски
върху
възнагражденията - текущи
Неизползвани отпуски, вкл. ДОО
Всичко:

31.12.2008 год.
110

31.12.2007 год.
50

46

17

156

56
123

Бележка 27. Текущи данъчни задължения
В хиляди лева
ДОД
Еднократни данъци
Местни данъци
Данък печалба
ДДС
Всичко:

31.12.2008 год.
7
4
2
359
592
964

31.12.2007 год.
4

4

Бележка 28.Дивиденти
Общото събрание не заседавало с дневен ред за разпределяне на дивиденти за
2009 г

Бележка 29. Оценка на финансови инструменти по справедлива стойност.
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Финансовите инструменти, които дружеството притежава, са парични и валутни
средства, търговски вземания и задължения, получени кредити и инвестиции, налични
за продажба.Паричните и валутни средства са предоставени по тяхната номинална
стойност, която съответства на справедливата им стойност към датата на баланса.
Текущите вземания и задължения са такива с остатъчен период до една година от
датата на баланса и тяхната номинална стойност, намалена с обезценката, се разглежда
като справедлива стойност.Задълженията по банковите кредити са дисконтирани и се
амортизират по метода на ефективния лихвен процент,за да бъде определена
справедливата стойност към датата на баланса.Притежаваните от дружеството
инвестиции не се търгуват и справедливата им стойност неможе да бъде определена.

Бележка 30.Оповестяване на сделки със свързани лица
През годината са извършени следните по-съществени сделки със свързани лица
в хил. лв.
Контрагент
Вид на сделката
сума-хил. лв.
"СПИЙД 5 ООД
Покупка
0
Продажба
429
"ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ АД

Покупка
Продажба

"

1156
46

Покупка
По извършените през годината сделки няма необичайни условия и отклонения от
пазарните цени.

Паричното обезщетение за извършена одиторска проверка и заверка на годишния
финансов отчет е:
2008 г
2007 г
За заверка на ГФО
3500 лв
3000 лв
За други финансови услуги

Бележка31. Събития след датата на баланса
Не са настъпили събития след датата на баланса, които са от съществено
значение за имущественото и финансовото състояние на дружеството.

Гр София
28.02.2009г.

Съставил:
Ръководител:
З.Георгиева

Г.Пенев
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