Кораборемонтен завод Порт-Бургас АД
Финансов отчет
за годината, приключваща
на 31 декември 2007 година
С независим одиторски доклад

Кораборемонтен завод „Порт-Бургас” АД

Финансов отчет към
31 декември 2007 година

Отчет за доходите
За годината, приключваща на 31 декември 2007 година
В хиляди лева
Нетни приходи от продажби
Други оперативни доходи от дейността
Увеличение/(намаление) на запасите от готова
продукция и незавършено производство
Капитализирани собствени разходи
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизация
Разходи за персонала
Други разходи за дейността
Печалба от оперативна дейност
Финансови приходи
Финансови разходи
Нетни финансови разходи

Бел.

2007

2006

6
7

2,465
1,485

3,702
291

(10)
295
(570)
(615)
(231)
(929)
(219)
1,671

25
72
(952)
(1,491)
(196)
(683)
(262)
506

16
(40)
(24)

2
(34)
(32)

8
9
14
10
11

12

Печалба преди данъчно облагане
Разходи за данъци
Печалба след данъчно облагане

13

1,647

474

(170)
1,477

(104)
370

Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи
неразделна част от финансовия отчет, представени на страници от 7 до 32.
Финансовият отчет е одобрен на 01.03.2008 г.
Съставил:
Гергана Балева

Изпълнителен Директор:

Гилбърт МакКол
Управител

Добрина Калоянова
Регистриран одитор

Инж.Веселин Статев

КПМГ България ООД
ул. “Фритьоф Нансен” 37
София 1142

Счетоводен баланс
Към 31 декември 2007 година
В хиляди лева

Бел.

2007

2006
2

Кораборемонтен завод „Порт-Бургас” АД

Активи
Имоти, машини, съоръжения, оборудване
Общо дълготрайни активи
Материални запаси
Търговски и други вземания
Парични средства и парични еквиваленти
Общо краткотрайни активи
Общо активи
Капитал
Основен капитал
Резерви
Преоценъчен резерв
Финансов резултат, нетно
Общо капитал и резерви
Пасиви
Отсрочени данъчни задължения
Задължения към свързани лица
Други дългосрочни задължения
Общо дългосрочни задължения
Търговски и други задължения
Провизии
Задължения към свързани лица
Общо краткосрочни задължения
Общо капитал и пасиви

Финансов отчет към
31 декември 2007 година

14

12,118
12,118

4,325
4,325

16
17
18

210
1,287
93
1,590
13,708

204
542
23
769
5,094

19
19
19

635
1,964
7,182
2,687
12,468

135
1,964
1,044
893
4,036

15
21
23

780
11
791

55
257
29
341

20
24
21

438
11
449
13,708

430
72
215
717
5,094

Балансът следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от
финансовия отчет представени на страници от 7 до 32.
Финансовия отчет е изготвен на: 01.03.2008 г.
Съставил:

Изпълнителен Директор:
Гергана Балева

Гилбърт МакКол
Управител

Инж.Веселин Статев
Добрина Калоянова
Регистриран одитор

КПМГ България ООД
ул. “Фритьоф Нансен” 37
София 1142

3

Отчет за паричен поток
Кораборемонтен завод „Порт-Бургас” АД

Финансов отчет към
31 декември 2007 година

За годината, приключваща на 31 декември 2007 година
В хиляди лева

Бел.

Основна дейност
Отчет за промяна в капитала
Постъпления от клиенти и други дебитори
Плащания на доставчици и други кредитори
За годината, приключваща на 31 декември 2007година
Получени
средства,
свързани
с
трудови
правоотношения
В хиляди лева
Бел.
Плащания, свързани с трудови правоотношения
Парични
постъпления
от
положителни
и
отрицателни валутни курсови разлики
Салдо към 1 януари 2006година
Плащания за положителни и отрицателни валутни
Призната печалба за периода до 31 декември 2006
курсови разлики
година
Възстановен ДДС и еднократни данъци
Отписан преоценъчен резерв
Платен ДДС и еднократни данъци
Eфект от промяна на данъчната ставка
Други плащания от основната дейност
Салдо към 31 декември 2006 година
Платени данъци върху печалбата
Нетен паричен поток от основната дейност
Салдо към 1 януари 2007 година
Преоценка на имоти, машини, съоръжения
Инвестиционна дейност
Eфект от отсрочени данъци върху преоценката
Постъпления, свързани с дълготрайни активи
Призната печалба за периода до 31 декември 2007
Плащания, свързани с дълготрайни активи
година
Предоставени заеми
Отписан преоценъчен резерв
Възстановени предоставени заеми
Вноска основен капитал
Получени лихви по предоставени заеми
Салдо към 31 декември 2007 година
19
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

2007

2006

2,593
(1,798)

4,010
(2,907)

Основен Преоценъчен Допълнителни Други резерви Неразпределена
4
13
капитал
резерв
и законови
печалба/загуба
(959)
(701)
резерви
135
135

1
(2)
330
(92)
77

135
2,313
(900)
(978)
610
500
14
635
1,059

992
-

2

(8)
380
(7)
(22)
59
(4)
1,044
(150)
613
1,044
7,172
(717)
25
(1,087)
(317)
7,182
(1,062)

68
68
68
-

Общо

1,896

516

3,607

1,896

370
7
893

370
59
4,036

1,896
-

893
-

4,036
7,172
(717)

1,477
317
68
1,896
2,687
Отчетът за промените в капитала следва да се
разглежда заедно с бележките към него,
представляващи
неразделна
част
от
114
603
финансовия отчет представен на страници от
(587)
(130)
7 до 32.
(674)
Изпълнителен Директор:
Инж.Веселин Статев
(42)
(21)
(2)
Добрина Калоянова
125
Регистриран одитор
(1,066)
452

Финансова дейност
Постъпления по кредити
Плащания по кредити
Плащания по лизингови договори
Съставил:
Плащания на лихви, комисионни по кредити и
Гергана Балева
дивиденти
Гилбърт МакКол
Други плащания
Управител
Вноска за увеличение на капитала
КПМГ България ООД
дейност
Съставил: Нетен паричен поток от финансова Изпълнителен
Директор:
ул. “Фритьоф Нансен” 37
Гергана
Балева
Инж.Веселин Статев
София 1142
Нетно
увеличение
на
парични
средства
70
3
Гилбърт МакКол
Добрина Калоянова
23
20
Управител Парични средства в началото на периода
Регистриран одитор
18
93
23
Парични
КПМГ България
ООДсредства към 31 декември
ул. “Фритьоф
Отчетът
Нансен”
за 37
паричният поток следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи
София 1142неразделна част от финансовия отчет, представен на страници от 7 до 32.

4

1,477
500
12,468

Кораборемонтен завод „Порт –Бургас” АД

Финансов отчет към
31 декември 2007 година

Бележки към годишния финансов отчет

Бел.

5

Стр.

Бел.

Стр.

1.

Статут и предмет на дейност

7

17. Търговски и други вземания

2.

База за изготвяне

7

18. Парични
средства
еквиваленти

3.

Значими счетоводни политики

8

19. Основен капитал

25

4.

Определяне на справедливите стойност

17

20. Търговски и други задължения

26

5.

Управление на финансовия риск

17

21. Заеми към свързани лица

27

6.

Нетни приходи от продажби

20

22. Финансови инструменти

27

7.

Други приходи от дейността

20

23. Задължения при пенсиониране

30

8.

Разходи за материали

20

24. Провизии

31

9.

Разходи за външни услуги

20

25. Свързани лица

31

10. Разходи за персонала

21

26. Условни задължения

32

11. Други разходи за дейността

21

27. Събития след датата на баланса

32

12. Нетни финансови разходи

21

13. Разходи за данък печалба

22

14. Дълготрайни материални активи

23

15. Отсрочени данъчни активи и пасиви

24

16. Материални запаси

24

и

25
парични

25

Кораборемонтен завод „Порт –Бургас” АД

Финансов отчет към
31 декември 2007 година

Бележки към годишния финансов отчет

Значими счетоводни политики
1. Статут и предмет на дейност
Кораборемонтен завод “Порт Бургас” (Дружеството) е акционерно дружество, регистрирано с
решение № 3203/1992 година на Бургаски окръжен съд със седалище и адрес на управление гр.
Бургас, ул.Индустриална” 3. Дружеството е с капитал в размер на 135 440 лева, със стойност на
една поименна акция 1 (един) лев.
С решение 1/13.11.2007 г.е увеличен капиталът на дружеството на 635,440 лева с издаването на
500 хил.броя безналични поименни акции с право на глас и с номинална и емисионна стойност
от по 1 (един) лев всяка.
Управлението се осъществява от Общото събрание на акционерите, Съвета на директорите и
Изпълнителен директор.
Предмет на дейност е ремонт на български и чужди кораби, поддържане на брегови съоръжения
и плавателни съдове и пристанищна дейност.
Основен акционер в Дружеството е “Индустриален холдинг България” АД с 98,27 % участие в
капитала.
Финансовите отчети са одобрени за издаване от Съвета на директорите на 1.03.2008 г.
2. База за изготвяне
(а) Изразяване за съответствие
Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за
финансово отчитане, приети от Комисията на Европейския съюз.
Оповестените по-долу значими счетоводни политики са прилагани последователно през всички
периоди представени в този финансов отчет.
Финансовият отчет изготвен за годината приключваща на 31 декември 2007 г., е одобрен от
Изпълнителният директор на Дружеството на 1.03.2008 г.
(б) База за измерване
Финансовият отчет е изготвен в съответствие с принципа на историческата цена.
Методите използвани за оповестяване на справедливите стойности са оповестени в детайли в
бележка 4.
(в) Функционална валута и валута на представяне
Този финансов отчет е представен в Български лева (BGN), който е функционалната валута на
Дружеството. Представената финансова информация в Български лева е закръглена до хиляда.
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Кораборемонтен завод „Порт –Бургас” АД

Финансов отчет към
31 декември 2007 година

Бележки към годишния финансов отчет

2. База за изготвяне
(г) Използване на оценки и допускания
Изготвянето на финансовия отчет в съответствие с МСФО изисква ръководството да прави
оценки, предвиждания и допускания, които влияят на прилагането на политиките и на отчетените
суми на активи и пасиви, приходи и разходи. Реалният резултат може да бъде различен от тези
очаквания.
Очакванията и основните допускания се преразглеждат във всеки отчетен период. Повторното
преразглеждане на счетоводните оценки се признава в периода, в който оценката е
преразгледана, когато преразглеждането засяга само този период, или в периода на
преразглеждането и бъдещи периоди, ако преразглеждането оказва влияние на сегашния и на
бъдещите периоди.
Информация за значителни позиции, които са засегнати от оценки на несигурността и критични
допускания при прилагане на счетоводните политики, които имат най-значителен ефект върху
сумите признати във финансовия отчет, се съдържа в следните бележки:
•
•

Бележка 14 Дълготрайни материални активи
Бележка 23 Финансови инструменти

3. Значими счетоводни политики
Значимите счетоводни политики представени по-долу са приложени последователно във всички
периоди, представени в този финансов отчет.
(а) Операции с чуждестранна валута
Операциите с чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута по обменния курс,
приложим в деня на извършване на сделката. Парични активи и пасиви, деноминирани в
чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута по заключителния курс в деня на
изготвяне на баланса. Печалба или загуба от курсови разлики, произтичащи от парични позиции,
е разликата между амортизираната стойност във функционална валута в началото на периода,
коригирана с ефективната лихва и плащанията през периода и амортизираната стойност в
чуждестранна валута превалутирана по курса в края на периода. Не-парични активи и пасиви
деноминирани в чуждестранни валути, които се отчитат по справедлива стойност, се превръщат
във функционалната валута по курса на датата, към която е определена справедливата стойност.
Курсови разлики възникващи от превалутирането във функционалната валута се отчитат в
печалби и загуби, освен разлики възникващи от превалутирането във функционалната валута на
капиталови инструменти на разположение за продажба, финансово задължение предназначено
като хедж на нетна инвестиция в операция извън страната, или отговарящи на условията хеджове
на паричен поток, които се признават директно в собствения капитал (ако има такива).
От 1997 година обменният курс на Българския лев (BGN) е фиксиран към евро (EUR).
Обменният курс е BGN 1.95583 / EUR 1.0.
(б) Финансови инструменти
(i) Не-деривативни финансови инструменти
Не-деривативните финансови инструменти включват инвестиции в капитал и дългови ценни
книжа, търговски и други вземания, пари и парични еквиваленти, заеми и кредити и търговски
и други задължения.
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Финансов отчет към
31 декември 2007 година

Бележки към годишния финансов отчет

3. Значими счетоводни политики, продължение
(б) Финансови инструменти, продължение
(i) Не-деривативни финансови инструменти, продължение
Не-деривативните финансови инструменти се признават първоначално по справедлива стойност
плюс, за инструменти които не се отчитат по справедлива стойност през печалби и загуби,
всички директно свързани транзакционни разходи. След първоначално признаване недеривативните финансови инструменти се оценяват както е описано по-долу.
Пари и парични еквиваленти включват парични наличности и депозити на виждане. Банковите
овърдрафти, които са платими при поискване и формират неразделна част от управлението на
паричните наличности на Дружеството, се включват като компонент на пари и парични
еквиваленти за целите на изготвянето на отчета за паричния поток.
Отчитането на финансови приходи и разходи е оповестено в бележка 3(м).
Други
Други не-деривативни финансови инструменти се оценяват по амортизирана стойност като се
използва метода на ефективния лихвен процент, намалена със загубите от обезценки.
Търговски и други вземания
Търговските и други вземания са представени по амортизирана цена на придобиване, намалена
със сумите, за които се очаква да не бъдат изплатени обратно. Последните са представени като
загуби от обезценка на базата на изчислените възстановими стойности на търговските вземания
(виж счетоводна политика (ж)).
Търговски и други задължения
Търговските и други задължения се отчитат по тяхната амортизирана стойност.
(ii) Деривативни финансови инструменти
През 2006 г. и 2007 г. Дружеството не е използвало деривативни финансови инструменти за
хеджиране на рискове от промяна на валутни курсове, лихвени нива, или парични потоци.
(iii) Акционерен капитал
Обикновените акции се класифицират като собствен капитал. Разходите директно свързани с
издаването на обикновените акции се признават като намаление на собствения капитал, нетно от
всички данъчни ефекти.
(в) Имоти, машини и съоръжения
(i) Признаване и оценка
Имотите, машините, съоръженията и оборудването се отчитат по цена на придобиване, намалена
с натрупаната амортизация и натрупани загуби от обезценка.

8

Кораборемонтен завод „Порт –Бургас” АД

Финансов отчет към
31 декември 2007 година

Бележки към годишния финансов отчет

3. Значими счетоводни политики, продължение
(в) Имоти, машини и съоръжения, продължение
(i) Признаване и оценка, продължение
Цената на придобиване включва всички разходи директно свързани с придобиването на актива.
Цената на придобиване на активи по стопански начин включва разходите за материали и труд,
всички други разходи по въвеждането на съответния актив в плануваната употреба, както и
разходите за извеждането му от експлоатация и възстановяване на терена. Закупен софтуер, без
който е невъзможно функционирането на закупено оборудване, се капитализира като част от
това оборудване. Разходи по заеми свързани с придобиването или изграждането на
квалифициращи се активи, се признават в печалби и загуби при възникването им.
Когато в имотите, машините, съоръженията и оборудването се съдържат компоненти с различна
продължителност на полезен живот, те се отчитат отделно.
Ръководството на Дружеството е възприело политика на капитализиране на активи в случай, че
тяхната цена на придобиване е еквивалентна на, или надвишава ниво на същественост в размер
на 500 лева.
В статия “Други материални дълготрайни активи” са отчетени и нематериалните активи на
дружеството.
(ii) Последващи разходи
Възникнали последващи разходи, за да се подмени част от актив от имотите, машините,
съоръженията и оборудването, се капитализират в съответния актив само когато е вероятно
предприятието да получи в бъдеще икономически ползи, свързани с тази част от актива, и
разходите могат да бъдат оценени надеждно. Балансовата стойност на подменената част се
отписва. Разходи предназначени да обслужват активите на ежедневна база се признават в отчета
за доходите като разход в момента на възникването им.
(iii) Амортизация
Амортизацията се начислява в отчета за доходите на база линейния метод въз основа на
очаквания срок на полезен живот на имотите, машините, съоръженията и оборудването, които се
отчитат отделно. Амортизация на придобити активи при условията на финансов лизинг се
начислява за по-късия измежду срока на договора и техния полезен живот, освен в случаите
когато е почти сигурно придобиването на собствеността върху тях до края на срока на договора.
Земята не се амортизира.
Очакваните срокове на полезен живот към текущия и предходния период са както следва:
n сгради
25 - 50 години
n машини,съоръжения
2 - 35 години
n транспортни средства
3 - 12 години
n стопански инвентар
1 - 10 години
n компоненти
1 - 15 години
Методът на амортизация, полезния живот и остатъчната стойност се преразглеждат към всяка
дата на изготвяне на финансовия отчет.
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3. Значими счетоводни политики, продължение
(г) Нематериални активи
(i) Нематериални активи
Нематериалните активи придобити от Дружеството, и имащи ограничен срок на използване, се
отчитат по цена на придобиване намалена с натрупаната амортизация и натрупани загуби от
обезценка.
Ръководството на Дружеството е възприело политика на капитализиране на нематериални активи
в случай, че тяхната цена на придобиване е еквивалентна на, или надвишава ниво на
същественост в размер на 500 лева.
(ii) Последващи разходи
Разходи, свързани с поддръжката на нематериални активи се капитализират, само когато се
увеличава бъдещата икономическа изгода от актива. Всички останали разходи се признават като
разход в момента на тяхното възникване.
(iii) Амортизация
Амортизацията се начислява в oтчета за доходите на база линейния метод въз основа на
очаквания срок на полезен живот на нематериалните активи.
Очакваният полезен живот на нематериалните дълготрайни активи е както следва:

n права върху собственост
n софтуер

1 – 3 години
1 – 3 години

Нематериалните дълготрайни активи в Баланса са представени в група дълготрайни материални
активи, статия “Други дълготрайни материални активи “ (виж счетоводна политика- в), тъй като
са несъществено перо.
(д) Наети активи
Лизингови договори, по силата на които на Дружеството се прехвърлят всички значими рискове
и изгоди от собствеността, се класифицират като финансов лизинг. При първоначално
признаване лизингованите активи се отчитат по по-ниската от справедлива стойност и настояща
стойност на минималните лизингови плащания. След първоначално признаване, активът се
отчита според счетоводната политика приложима за съответния актив.
Други лизингови договори са договори за оперативен лизинг и, освен за инвестиционни имоти,
лизингованите активи не се признават в баланса на Дружеството. Инвестиционни имоти държани
по договори за оперативен лизинг се признават в баланса на Дружеството по справедлива
стойност.
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3. Значими счетоводни политики, продължение
(е) Материални запаси
Материалните запаси се отчитат по по-ниската от тяхната себестойност и нетна реализуема
стойност. Отчетната стойност на материалните запаси се базира на метода на среднопретеглената стойност и включва възникналите разходи при закупуване или производство, и тези
във връзка с доставянето им до сегашното местоположение и състояние. По отношение на
произведените материални запаси и незавършеното производство, себестойността включва
подходяща част от непреките производствени разходи, базирана на нормалния оперативен
капацитет.
Нетната реализуема стойност е очакваната продажна цена при нормални бизнес условия,
намалена с очакваните разходи по завършване и продажба.
(ж) Обезценка
(i) Финансови активи
Балансовата стойност на финансовите активите на Дружеството се преразглежда към всяка дата
на изготвяне на баланса, за да се прецени дали не съществуват признаци за обезценка. Един
финансов актив се счита за обзценен в случай, че има обективни доказателства за едно или
повече събития имащи негативен ефект върху очакваните бъдещи парични потоци от този актив.
Загуба от обезценка за финансов актив отчитан по амортизирана стойност се изчислява като
разликата между неговата отчетна стойност и настоящата стойност на очакваните бъдещи
парични потоци, дисконтирани с оригиналния ефективен лихвен процент. Загуба от обезценка по
отношение на финансов актив на разположение за продажба се изчислява като се използва
неговата справедлива стойност.
Индивидуално значими финансови активи се тестват за обезценка на индивидуална база.
Останалите финансови активи се оценяват колективно в групи, които имат сходни
характеристики на кредитен риск.
Загуби от обезценка се признават в отчета за доходите. Натрупана загуба по отношение на
финансов актив на разположение за продажба преди призната в собствения капитал се прехвърля
в отчета за доходите.
Загуба от обезценка се признава обратно само ако може обективно да бъде свързана със събитие
възникващо след признаването на загубата от обезценка. За финансови активи отчитани по
амортизирана стойност и такива на разположение за продажба които са дългови ценни книжа,
обратното признаване се отразява в отчета за доходите. За финансови активи на разположение за
продажба които са капиталови ценни книжа обратното признава се отчита в собствения капитал.
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3. Значими счетоводни политики, продължение
(ж) Обезценка, продължение
(ii) Не-финансови активи
Отчетните стойности на не-финансовите активи на Дружеството, различни от инвестиционни
имоти, материални запаси и отсрочени данъчни активи, се разглеждат към всяка дата на
баланса с цел да се определи дали има признаци за обезценка. В случай, че съществуват такива
признаци се прави приблизителна оценка на възстановимата стойност на актива. За
положителна репутация и нематериални активи с безкраен полезен живот, или които още не са
готови за употреба, възстановимата стойност се определя на всяка дата на баланса.
Възстановимата стойност на актив или на обект генериращ парични потоци е по-високата от
неговата стойност в употреба и справедливата му стойност намалена с разходи по продажба.
При оценката на стойността в употреба, бъдещите парични потоци се дисконтират до
сегашната им стойност, като се прилага дисконтиращ процент преди данъци, отразяващ
текущите оценки за пазара, цената на парите във времето и специфичния за актива риск. За
актив, който не генерира самостоятелно парични постъпления, възстановимата стойност се
определя за групата активи, генерираща парични постъпления, към която той принадлежи.
Загуба от обезценка се признава винаги в случай, че балансовата стойност на един актив или
група активи, генерираща парични постъпления, част от която е той, превишава неговата
възстановима стойност. Загуби от обезценка се признават в отчета за доходите.
Загубите от обезценки по отношение на активи, различни от положителна репутация, признати в
предходни периоди се преразглеждат към всяка дата на баланса за индикации, че загубата е
намаляла или вече не съществува. Загуба от обезценка се възстановява в случай, че има промяна
в преценката, послужила за определяне на възстановимата стойност. Загуба от обезценка се
възстановява само до размера на балансовата стойност на актива, която не надвишава
балансовата стойност, намалена с акумулираната амортизация, в случай, че не е била признавана
загубата от обезценка.
(з) Доходи на персонала
(i) Планове за дефинирани вноски
Правителството на България носи отговорността за осигуряването на пенсии по планове за
дефинирани вноски. Разходите по ангажимента на Дружеството да превежда вноски по
плановете за дефинирани вноски се признават в отчета за доходите при тяхното възникване.
(ii) Платен годишен отпуск
Дружеството признава като задължение недисконтираната сума на оценените разходи по платен
годишен отпуск, очаквани да бъдат заплатени на служителите в замяна на труда им за изминалия
отчетен период.
(iii) Обезщетения при пенсиониране
Дружеството има задължение за изплащане на доход при напускане на тези свои служители,
които се пенсионират в съответствие с изискванията на чл. 222, § 3 от Кодекса на Труда (КТ).
Към датата на баланса ръководството оценява приблизителния размер на потенциалните разходи
за всички служители на база на доклад изготвен от актюер. В бележка 20 към финансовия отчет,
е оповестена сумата на начисленото задължение, както и основните допускания, на базата на
които е извършена оценката на задължението.
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3. Значими счетоводни политики, продължение
(и) Провизии
Провизия се начислява в случаите, когато Дружеството има правно или конструктивно
задължение в резултат от минали събития, и е вероятно погасяването на задължението да се
осъществи за сметка на изходящ поток от икономически ползи. Провизиите се определят чрез
дисконтиране на очаквани бъдещи парични потоци на база лихвен процент преди данъци, който
отразява текущата пазарна стойност на парите във времето и рисковете, специфични за
задължението.
(i) Гаранции
Провизии за гаранции се признават когато свързаните с тях продукти или услуги са продадени.
Провизиите се базират на исторически данни за гаранциите и на претегляне на всички възможни
случаи с вероятността те да се случат.
(ii) Съдебни спорове
Където е вероятно определен изходящ поток, съдържащ икономически ползи, да бъде необходим
за покриване на задължение по съдебен спор, Дружеството признава провизия. Провизията се
базира на най-добрата оценка дадена от юридическите съветници на Дружеството. В случаите,
когато не може да бъде направена надеждна оценка на размера на задължението се оповестява
като потенциално задължение.
(к) Приходи
(i) Приходи от продажба на стоки
Приходи от продажбата на стоки и услуги се признава по справедлива стойност на полученото
или което се очаква да се получи възнаграждение, намалено с върнатите стоки, отстъпки или
рабати. Приход от продажба на стоки се признава в отчета за доходите в момента, когато
съществените рискове и собственост се прехвърлят към купувача, получаването на
възнаграждението е вероятно, свързаните разходи и възможните връщания на стоки могат да се
определят надеждно, няма продължаващо участие в управлението на стоките, и сумата на
прихода може да се измери надеждно.
Прехвърлянето на рисковете и изгодите варират според конкретните условия на договора за
продажба. За по-голямата част от продажбите на стоки от Дружеството, прехвърлянето
обикновено се извършва с предаване на стоките на купувача в склада на Дружеството.
(ii) Приходи от услуги
Приходите от предоставени услуги се признават в отчета за доходите пропорционално на
степента на завършеност на сделката в деня на изготвяне на баланса. Степента на завършеност
обикновено се определя посредством анализ на извършената работа.
(л) Плащания по лизингови договори
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Плащания по оперативен лизинг се признават в Отчета за доходи на база линейния метод за
времето на продължителност на лизинговия договор. Получени външни ползи се признават в
отчета за доходи като неразделна част от общите лизингови разходи.
Първоначалните преки разходи, направени конкретно във връзка с получаване на приходи от
оперативен лизинг се признават в отчета за доходите в периода, в който са възникнали.
Минималните лизингови вноски по финансово-обвързани лизингови договори, се разпределят му
финансови разходи и намаляване на неуредените задължения. Финансовите разходи се
разпределят към всеки период за времето на лизинговия срок така, че да се постигне постоянен
периодичен лихвен процент, на остатъка от задължението. Потенциалните лизингови плащания
се отчитат, като се направи отново преценка на минималните лизингови плащания за остатъчния
срок на лизинга, когато корекцията по лизинга е потвърдена.
3. Значими счетоводни политики, продължение
(м) Финансовиприходии разходи
Финансовите приходи включват приходи от лихви по инвестирани средства, приходи от
дивиденти, печалба от продажба на налични за продажба финансови активи, промени в
справедливата стойност на финансови активи отчитани по справедлива стойност, когато
промяната се отчита като печалба или загуба, печалба от операции в чуждестранна валута и
печалби от хеджингови инструменти, признати като печалби и загуби. Приход от лихви се
признава в момента на начисляването му по метода на ефективната лихва. Приход от
дивиденти се признава на датата, на която е установено правото на Дружеството да получи
плащането, която в случая на котирани/търгуеми ценни книжа е датата, след която акциите
стават без право на получаване на последния дивидент.
Финансови разходи включват разходи за лихви по заеми, разходи в резултат на увеличение на
задължението, следствие на приближаване с един период на датата, определена за реализиране
на провизии, загуби от операции в чуждестранна валута, промени в справедливата стойност на
финансови активи отчитани по справедлива стойност, когато промяната се отчита като печалба
или загуба, обзеценка на финансови активи и загуби от хеджингови инструменти, които се
признават като печалба или загуба. Всички разходи по платими лихви по заеми се признават като
печалба или загуба като се използува метода на ефективния лихвен процент.
(н) Данък върху печалбата
Данъкът върху печалбата за годината представлява текущи и отсрочени данъци. Данъкът върху
печалбата се признава в Отчета за доходи с изключение на този, отнасящ се до статии, които са
признати директно в капитала, като в този случай той се представя в капитала.
Текущият данък са очакваните данъчни плащания върху облагаемата печалба за годината,
прилагайки данъчните ставки в сила към датата на изготвяне на баланса, и някои корекции на
дължимия данък, отнасящи се за предходни години.
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Отсрочените данъци се изчисляват чрез балансовия метод върху временните разлики между
сумата на активите и пасивите използвана за целите на изготвянето на финансовия отчет и
сумата използвана за данъчни цели. Сумата на отсрочените данъци се базира на очакването те да
се реализират или приспаднат, използвайки приложимите към датата на баланса данъчни ставки.
Актив по отсрочени данъци се начислява само до размера, до който е възможно бъдеща
облагаема печалба да бъде налична при условие, че неизползваните данъчни загуби и кредити
могат да бъдат използвани. Отсрочените данъчни активи са намалени с размера на тези, за които
бъдещата изгода не е повече вероятно да бъде реализирана.
Допълнителният данък, който произтича от разпределянето на дивиденти се отчита в момента, в
който възниква задължението за изплащане на съответния дивидент.
При определянето на текущите и отсрочените данъци Дружеството използва счетоводната база,
описана в бележка 2 по-горе.

3. Значими счетоводни политики, продължение
(о) Международни стандарти за финансова отчетност (МСФО) и разяснения (КРМСФО),
които още не са в сила към балансовата дата
Редица нови стандарти, промени към съществуващи стандарти и интерпретации все още не са
влезнали в сила към 31 декември 2007 г., и не са приложени при изготвянето на този финансов
отчет:

1

•

МСФО 8 – Оперативни сегменти (в сила от 1 януари 2009 г.). Стандартът изисква
оповестяване на сегменти на база на компоненти на дружеството. Дружеството счита, че
МСФО 8, приложим за отчети изготвени от 2009 г., няма да има ефект за Дружеството.

•

Ревизиран МСС 23 – Разходи по заеми премахва възможността всички разходи по заеми да
се отчитат като разход в момента на възникване и изисква предприятията да капитализират
разходите по заеми директно свързани с придобиването, строителството или производството
на отговарящ на условията актив, като част от себестойността на актива. Ревизираният МСС
23 става задължителен за финансовия отчет на Дружеството за 2009 г. и ще предизвика
промяна в счетоводната политика на Дружеството. Според преходните разпоредби,
Дружеството ще приложи ревизирания МСС 23 за активите отговарящи на условията, за
които капитализирането на разходи по заеми започва на, или след ефективната дата.
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•

КРМСФО 11 МСФО 2 – Транзакции с групови и собствени акции (в сила за годишни
периоди, започващи на или след 1 март 2007 г.). Разяснението изисква споразумение за
плащане, базирано на акции, в което дадено дружество получава стоки или услуги като
възнаграждение за своите собствени капиталови инструменти, да бъде осчетоводено като
транзакция за плащане, базирано на акции, уредено чрез акции, независимо как са получени
необходимите капиталови инструменти. То също така предоставя насоки за това дали
споразуменията за плащане, базирани на акции, при които на доставчиците на стоки или
услуги на дадено дружество се предоставят капиталови инструменти на компанията – майка
на Дружеството, трябва да бъдат осчетоводявани като уредени чрез парични средства или
уредени чрез акции във финансовия отчет на Дружеството. Разяснението ще е в сила за
финансовия отчет на Дружеството за 2008 г., но ръководството счита, че КРМСФО 11 няма
да има никакъв ефект върху финансовия отчет.

•

КРМСФО 12 – Споразумения за концесии на услуги (в сила от 1 януари 2008 г.).
Разяснението предоставя ръководство към дружествата от частния сектор относно някои
оповестявания и въпроси свързани с оценки, които възникват в счетоводството на публичночастните концесионни споразумения. Дружеството счита, че КРМСФО 12 приложим за
финансовия отчет за 2008 г., няма да има никакъв ефект върху финансовия отчет.

•

КРМСФО 13 – Клиентски програми за лоялност засяга отчитането от предприятия, които са
въвели или участват в програми за лоялност на клиентите им. Отнася се за програми за
лоялност на клиентите, при които клиентите могат да разменят натрупани кредити за награди
като безплатни или с намалена цена стоки и услуги. КРМСФО 13 приложим за финансовия
отчет на Дружеството за 2008 г., няма да има никакъв ефект върху финансовия отчет.

•

КРМСФО 14 – МСС 19 – Лимит на актив по план за дефинирани ползи, минимални
изисквания за финансиране и тяхното взаимодействие (в сила от 1 януари 2008 г.) –
ръководството счита, че КРМСФО 14 няма да има никакъв ефект върху финансовия отчет
предвид дейността извършвана от Дружеството.

4. Определяне на справедливите стойности
Някои от счетоводните политики и оповестявания изискват определяне на справедливи
стойности за финансови и за не-финансови активи и пасиви. Справедливи стойности са
определени за целите на отчитането и оповестяването на базата на следните методи. Когато е
приложимо, в съответните бележки е оповестена допълнителна информация за допусканията
направени при определянето на справедливите стойности на специфичния актив или пасив.
(i) Търговски и други вземания
Справедливите стойности на търговски и други вземания се определя като настоящата стойност
на бъдещите парични потоци дисконтирани с пазарна лихва към датата на баланса.
(ii) Не-деривативни финансови задължения
Справедливите стойности, които се определят за целите на оповестяването се изчисляват на
базата на настоящата стойност на бъдещи парични потоци на главници и лихви дисконтирани с
пазарен лихвен процент към датата на баланса. За финансов лизинг пазарния лихвен процент се
определя на базата на сходни лизингови договори.
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5. Управление на финансовия риск
Дружеството има експозиция към следните рискове възникващи от употребата на финансови
инструменти:
• кредитен риск
• ликвиден риск
• пазарен риск.
Тази бележка представя информация за експозицията на Дружеството към всеки един от горните
рискове, целите на Дружеството, политики и процеси за измерване и управление на риска, и
управлението на капитала на Дружеството. Допълнителни количествени оповестявания са
включени в бележките към финансовия отчет.
Ръководството носи отговорността за установяване и управление на рисковете, с които се
сблъсква Дружеството. Тази политика установява лимити за поемане на рискове по отделни
видове, дефинира правила за контрол върху рисковете и съответствие с установените лимити.
Тези политики подлежат на периодична проверка с цел отразяване на настъпили изменения в
пазарните условия и в дейността на Дружеството.
Кредитен риск
Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която
клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения.
Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти и инвестиции във финансови
инструменти.
Вземания от клиенти
Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на отделните
клиенти. Тази експозиция също така може да зависи от риск от неплащане присъщ за
индустрията или за вътрешния пазар на който Дружеството оперира. Приблизително 22% от
приходите от обработка на товари на Дружеството за 2007 г. са резултат от продажби към
първите пет клиента (2006 г.: 4% от продажбите са към първите пет клиента). 7% от приходите за
2007 г. са реализирани от експорт (2006 г.:7%).
5. Управление на финансовия риск, продължение
Дружеството отчита обезценка, която представлява очакваните загуби по отношение на
търговските и други вземания и инвестиции. Обезценката се състои основно от компонент, който
се отнася за индивидуално значими експозиции и колективен компонент за загуба за групи
сходни активи по отношение на загуби, които са възникнали, но все още не са идентифицирани.
Колективният компонент се определя на база исторически данни за плащанията по сходни
финансови активи.
От започването на самостоятелна дейност до момента на съставяне на настоящия отчет,
Дружеството няма отписани несъбираеми вземания от клиенти.
Гаранции
Политиката на Дружеството е да дава финансови гаранции само след предварително одобрение
от собственика. Към 31 декември 2007 г. няма предоставени гаранции (31 декември 2006 г.: няма
предоставени гаранции).
Ликвиден риск
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Ликвиден риск възниква при положение, че Дружеството не изпълни своите задължения когато
те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден
ресурс, за да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или извънредни условия, без
да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.
Дружеството прави финансово планиране, с което да посрещне изплащането на разходи и
текущите си задължения за различен период (1 година, 60 дни, седмично), включително
обслужването на финансовите задължения; това планиране изключва потенциалния ефект на
извънредни обстоятелства които не могат да се предвидят при нормални условия.
Пазарен риск
Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута,
лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността
на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да
управлява и контролира експозицията на пазарен риск в приемливи граници като се оптимизира
възвръщаемостта.
Валутен риск
Като цяло, Дружеството не е изложено на валутен риск, тъй като преобладаваща част от
продажбите на външен пазар са деноминирани в евро.
Лихвен риск
Към датата на баланса Дружеството не е изложено на значителен лихвен риск.
5. Управление на финансовия риск, продължение
Управление на капитала
Политиката на ръководството е да се подържа силна капиталова база, така че да се подържа
доверието на собствениците, и на пазара като цяло, и да може да се осигурят условия за развитие
на бизнеса в бъдеще.
Целта на Дружеството е да подържа баланс между по-високата възвращаемост, която може да е
възможна с по-високите нива на задлъжнялост и ползите и сигурността от силна капиталова
позиция. През 2007 г. възвращаемостта на собствения капитал е 12% (2006: 9%).
През годината не е имало промени в управлението на капитала на Дружеството.
Дружеството не е предмет на специфични капиталови изисквания наложени по договор или
регулативна рамка.
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6. Нетни приходи от продажби
В хиляди лева
Пристанищна дейност
Ремонт на кораби

7. Други оперативни доходи от дейността
В хиляди лева
Печалба от продажба на дълготрайни активи
Други приходи (наеми)

2007

2006

1,898
567
2,465

218
3,484
3,702

2007

2006

1,345
140

67
224

1,485

291

(ii) Печалба от продажба на дълготрайни активи
В хиляди лева

Приходи от продажба на дълготрайни активи
Балансова стойност на продадените дълготрайни активи

2007

2006

2,366
(1,021)
1,345

104
(37)
67

Съгласно решение на борда на директорите на КРЗ Порт- Бургас АД от 6 юли 2007 г. е продаден плаващ
док по пазарна цена 2,034 хил. лева при балансова стойност 959 хил. лева и плаваща работилница по
пазарна цена 215 хил. лева при балансова стойност 36 хил. лева.
8. Разходи за материали
В хиляди лева
Основни материали
Енергия
Спомагателни материали
Други материали

9. Разходи за външни услуги
В хиляди лева
Услуги основна дейност
Консултанти
Ремонт
Управление
Телефони
Охрана
Други услуги

1

2007

2006

300
104
40
126
570

764
140
22
26
952

2007

2006

343
10
39
2
20
53
148
615

1,078
16
37
1
26
46
287
1,491
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10.Разходи за персонала
В хиляди лева
Заплати
Задължително социално осигуряване
Задължения за пенсиониране

2007

2006

735
183
11
929

534
140
9
683

2007

2006

Средно - списъчният брой на персонала за 2007 година е 93 бр. (2006: 89бр.).
11.Други разходи за дейността
В хиляди лева
От обезценка на финансови активи/вземания/
От провизии
Глоби и неустойки
Командировки
Алтернативни данъци
Други

12.Нетни финансови (разходи) /приходи
В хиляди лева

2

68
10
2
6
2
131
219

180
(24)
5
2
10
89
262

2007

2006

Приходи от лихви
Приходи от валутни операции
Финансови приходи

15
1
16

2
2

Разходи за лихви
Разходи по валутни операции
Други финансови разходи
Финансови разходи

(36)
(2)
(2)
(40)

(22)
(8)
(4)
(34)

Нетни финансови разходи

(24)

(32)
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13.Разходи за данък печалба
Признати в отчета за доходите
В хиляди лева

Бел.

2007

2006

162
162

102
102

Текущ данък
Данък за текущата година

Разсрочени данъчни разходи/(приходи)
Възникване и обратно проявление на временни разлики
Ефект от по- ниските данъчни ставки

11

8
8

Общо разходи/(приходи) за данъци признати в Отчета за
доходите

(28)
30
2

170

104

2007

2006

Признати в собствения капитал
В хиляди лева
Дълготрайни материални активи

11

717
717

(59)
(59)

Текущите разходи за данък печалба включват разходи за корпоративен данък начислен при данъчна ставка 10%.
Обяснение на ефективната данъчна ставка
В хиляди лева

2007

2

Печалба преди данъци
Корпоративен данък, базиран на законовата данъчна ставка

10%

Ефект от по- ниските данъчни ставки
Непризнати разходи за данъчни цели

0.3%

2007
1,647
165
5
170

2006

2006

15%

474
71

(6.33%)
13.29%

(30)
63
104
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14. Дълготрайни материални активи

В хиляди лева

Други
Разходи за
Земя и Машини и Транспортни дълготрайни придобиване
сгради съоръжения
средства
активи
на ДМА

Общо

Отчетна стойност
Салдо към 1 януари 2006 година
Придобити активи
Отписани активи
Салдо към 31 декември 2006 година

1,809
324
(90)
2,043

1,939
642
(28)
2,553

260
61
(17)
304

32
65
97

27
706
(678)
55

4,067
1,798
(813)
5,052

Преоценена стойност
Салдо към 1 януари 2007 година
Придобити активи
Отписани активи
Отписана амортизация при преоценка
Преоценка към 31 декември 2007
Салдо към 31 декември 2007 година

2,043
84
(28)
(100)
7,172
9,171

2,553
653
(1,237)
1,969

304
422
(1)
725

97
93
(1)
189

55
629
684

5,052
1,881
(1,267)
(100)
7,172
12,738

Амортизация и загуба от обезценка
Салдо към 1 януари 2006 година
Амортизация за годината
Отписана амортизация за годината
Салдо към 2006 година

67
97
(80)
84

474
71
(28)
517

91
23
(13)
101

21
4
25

-

653
195
(121)
727

Салдо към 1 януари 2007 година
Амортизация за годината
Отписана амортизация за годината
Отписана амортизация при преоценка
Салдо към 31 декември 2007 година

84
30
(2)
(100)
12

517
131
(233)
415

101
51
(2)
150

25
19
(1)
43

-

727
231
(238)
(100)
620

Балансова стойност
Към 1 януари 2006 година
Към 31 декември 2006 година

1,742
1,959

1,465
2,036

169
203

11
72

27
55

3,414
4,325

Към 1 януари 2007 година
Към 31 декември 2007 година

1,959
9,159

2,036
1,554

203
575

72
146

55
684

4,325
12,118

В статия ”Други дълготрайни материални активи” са отчетени нематериалните активи и компоненти, тъй като са
незначителна част от общите Дълготрайните активи на Дружеството.
Придобити активи
Значимите активи придобити през 2007 г. са трансфери от разходи за придобиване на дълготрайни активи с обща
балансова стойност 814 хил. лева.
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15. Отсрочени данъчни активи и пасиви
Отсрочени данъчни активи и пасиви, признати в баланса
Отсрочени данъчни активи и пасиви се отнасят за:
Активи

В хиляди лева
Дълготрайни материални активи
Обезценка на вземания
Провизии за гаранции
Задължения за пенсиониране
Преотстъпени данъци
Възнаграждения Изпълнителен Директор
Нетни данъчни (активи)/пасиви

2007
(41)
(1)
(5)
(1)
(48)

Пасиви

2006
(63)
(7)
(5)
(75)

Нетен размер

2007

2006

826
2
828

127
3
130

2007
826
(41)
(1)
(5)
2
(1)
780

2006
127
(63)
(7)
(5)
3
55

Приложимата за Дружеството данъчна ставка представлява законово определената ставка за данък върху печалба,
който е 10 % корпоративен данък за 2007 г. Ефективната данъчна ставка на отложените данъчни активи и пасиви
за 2007 г. е 10%.
Движение във временните разлики през годината
Баланс
1.1.2006

Дълготрайни материални активи
Обезценка на вземания
Провизии за гаранции
Задължения за пенсиониране
Преотстъпени данъци
Отложени данъчни активи/ пасиви

В хиляди лева
Дълготрайни материални активи
Обезценка на вземания
Провизии за гаранции
Задължения за пенсиониране
Преотстъпени данъци
Възнаграждения Изпълнителен Директор
Отложени данъчни активи/ пасиви
16. Материални запаси
В хиляда лева
Материали
Незавършено производство

2

194
(68)
(14)
(7)
7
112

Баланс
1.1.2007

127
(63)
(7)
(5)
3
55

Признати в:
Отчет за
доходите

Собствен
капитал

(8)
5
7
2
(4)
2
Признати в:
Отчет за
доходите

(59)
(59)

Собствен
капитал

(18)
22
6
(1)
(1)
8

717
717

Баланс
31.12.2006

127
(63)
(7)
(5)
3
55

Баланс
31.12.2007

826
(41)
(1)
(5)
2
(1)
780

2007

2006

193
17
210

177
27
204
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17. Търговски и други вземания
В хиляда лева
Търговски вземания
Вземане по краткосрочен заем
Вземане по записани дялови вноски
Доставчици по аванси
Съдебни вземания
Вземания по данъци
Други вземания

2007

2006

233
367
375
179
121
12
1,287

343
76
84
39
542

Вземания по краткосрочен заем
Дружеството е предоставило краткосрочен кредит на Приват Инженеринг АД (свързано лице) в размер на 978 хил.
лева (500 хил. евро) при годишен лихвен процент в размер на 5.5%. Паричният заем се предоставя за срок на
издължаване до шест месеца от датата на подписване на договора за заем (30 август 2007 г.) Към 31 декември
2007 г. Приват Инженеринг АД е усвоило 367 хил. лева.
18. Парични средства и парични еквиваленти
В хиляда лева
Пари в разплащателни сметки
Пари в брой
Пари и парични еквиваленти в Отчета за паричните потоци

2007

2006

91
2
93

20
3
23

19. Основен капитал
Обикновени акции
2007

2006

Акционерен капитал
В брой акции

Емитирани към 1 януари
Емитирани акции
Емитирани към 31 декември
В т.ч. емитирани към 31 декември- напълно изплатени
Вземания по записани дялови вноски

2

135,440
500,000
635,440
(260,440)
375,000

135,440
135,440
-
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19. Основен капитал, продължение
На заседание проведено на 12.10.2007г. Общото Събрание на Акционерите на КРЗ „Порт-Бургас” АД е
приело решение за увеличаване капитала на Дружеството, на основание чл.195 във връзка с чл. 194 ал.4
от Търговския Закон.
Основният капитал се увеличава от 135 440 лева на 635 440 лева, чрез издаване на 500 000 броя
обикновени поименни акции с право на глас с номинална и емисионна стойност от по 1 /един/ лев всяка.
Всички акции от увеличението на капитала на КРЗ Порт-Бургас АД се записват от Акционера на
Дружеството – ИХ” България” АД.
Основният капитал е отчетен по номинал в съответствие със съдебната регистрация. Към 31 декември
2007 година основният капитал е в размер на 635 хил. лева, разпределен в 635 440 броя поименни акции
с номинална стойност от 1 лев.
Всички акции на Дружеството са с еднакви права относно активите при ликвидация.

Акционер
Индустриален холдинг България АД
Физически лица

2007
Брой акции
624,232
11,168
635,400

%
98.24
1.76
100

2006
Брой акции
124,232
11,208
135,440

%
91.72
8.28
100

Фонд резервен
Като “Фонд резервен” са отразени заделени резерви по реда на Търговския закон, които представляват
50,37%. от основния капитал към 31 декември 2006 г, като е достигнат регламентирания размер
съгласно устава на Кораборемонтен завод ” Порт-Бургас” АД.
Преоценъчни резерви
В статията „Преоценъчен резерв” е представен резултатът в размер на 7,182 хил. лева от извършените
през текущата и предходни години преоценки на притежаваните Дълготрайни материални активи.
Преоценъчният резерв се признава като неразпределена печалба след изваждането от употреба на
съответния актив. Съгласно българското законодателство, преоценъчният резерв, формиран от
преоценката на дълготрайните материални активи не може да се разпределя за дивиденти.

20. Търговски и други задължения
В хиляди лева
Задължения към доставчици
Задължения към персонала
Дължими социални осигуровки
Данъчни задължения
Други задължения

Бел.

20
20

2007

2006

231
79
28
88
12
438

322
61
23
10
14
430
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21. Заеми към свързани лица
Това пояснение представя информация за договорните взаимоотношения на Дружеството относно
ангажименти по заеми и кредити. Повече информация за въздействието на лихвения процент и
валутен риск върху Дружеството се съдържа в бележка 25 Финансови инструменти.
В хиляди лева

2007

Краткосрочна част от дългосрочни заеми
Индустриален Холдинг България АД
Приват Инженеринг АД

2006

-

180
35
215

-

257
257

Номинал Балансова
ст-ст

В хиляди лева

Дългосрочна част от заеми
Дългосрочна част на заеми
Индустриален Холдинг България АД
Условия за изплащане
В хиляди лева

31 декевмри 2007

31 декевмри 2006

Валута

Номинална лихва

Платим
до

Номинал

Балансова
ст-ст

Необезпечен заем от:
Приват инженеринг АД

Лева

9%

2007

-

-

35

35

Обезпечен заем от:
Индустриален холдинг АД
Индустриален холдинг АД

Евро
Лева

9%
9%

2007
2007

-

-

257
180
472

257
180
472

22. Финансови инструменти
Кредитен риск
Отчетната стойност на финансовите активи представлява максималната кредитна експозиция.
Максималната кредитна експозиция към датата на баланса е:
В хиляди лева

Заеми
Търговски и други вземания
Вземания по данъци
Пари и парични еквиваленти

31 декември
2007

31 декември
2006

367
245
121
91
824

458
84
20
562
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22. Финансови инструменти, продължение
Кредитен риск, продължение
Максималната кредитна експозиция към датата на баланса за търговските вземания на дружеството,
по географски райони:
В хиляди лева

В страната
Страни от еврозоната

31 декември
2007

31 декември
2006

242
3
245

443
15
458

Максималната кредитна експозиция към датата на баланса за търговски вземания на дружеството по
видове клиенти:
В хиляди лева

Местни клиенти
Клиенти по валутни вземания

31 декември
2007

31 декември
2006

242
3
245

443
15
458

Загуби от обезценка на вземанията
Времевата структура на търговските вземания на дружеството към датата на баланса е:
В хиляди лева

2007
Брутна сума

С ненастъпил падеж
Просрочени до 90 дена
Просрочени от 91-180 дена
Просрочени над 180 дена

171
8
19
115
313

2007
Обезценка
68
68

2006
Брутна сума
165
65
24
384
638

2006
Обезценка
180
180

(Обезценки)/Възстановяване на обезценки на търговски и други вземания през годината са както
следва:
В хиляди лева
2007
2006
Обезценка на 1 януари
Обезценка, отчетена през годината
Обезценка на отписани вземания
Обезценка към 31 декември

635
68
(287)
416

456
180
(1)
635

Ликвиден риск
По-долу са представени договорните падежи на финансови задължения, включително очакваните
плащания на лихви като е изключен ефекта от договорени ангажименти за взаимно прихващане:
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22. Финансови инструменти, продължение
Ликвиден риск
31 декември 2007 г.
В хиляди лева

Търговски задължения
Други задължения

Отчетна Договорен

6 месеца 6-12 месеца

стойност и парични

или по-

потоци

малко

231
12
243

231
12
243

1-2 2-5 години
години

231
12
243

-

-

Повече от 5
години

-

-

31 декември 2006 г.
В хиляди лева

Необезпечен заем от
свързани лица
Oбезпечен заем от
свързани лица
Търговски задължения
Други задължения

Отчетна Договорен

6 месеца

стойност и парични

или по-

6-12 месеца

1-2 2-5 години

потоци

малко

35

(35)

(23)

(12)

-

-

-

437
322
14
808

(437)
(322)
(14)
(808)

(60)
(322)
(14)
(419)

(120)
(132)

(240)
(240)

(17)
(17)

-

години

Повече от 5
години

Валутен риск
Експозиция към валутен риск
Експозицията на дружеството към валутен риск е незначителен тъй като 93 % от продажбите за 2007
г. са реализирани на местния пазар в Български лева (2006: 36%); и 7% от продажбите за 2007 г. са
реализирани в евро (2006:64%).
Заемите, когато са деноминирани в чуждестранна валута са отпуснати в евро.
Анализ на чувствителността
Анализ на чувствителността от промяна на курса на Българския лев или еврото към трети валути не
би имал ефект върху финансовия отчет на Дружеството поради описаните по-горе обстоятелства.
Лихвен риск
Към датата на баланса не съществува значителен лихвен риск.
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22. Финансови инструменти, продължение
Справедливи стойности в сравнение с отчетните стойности
Справедливите стойности на финансовите активи и пасиви, както и техните отчетни стойности в баланса
са представени както следва:
В хиляди лева

Търговски и други вземания
Пари и парични еквиваленти
Обезпечени заеми от свързани
лица
Необезпечен заем от свързани
лица
Търговски и други задължения

31 декември 2007
Отчетна
Справедлива
стойност
стойност

31 декември 2006
Отчетна стойност
Справедлива
стойност

245
91
-

245
91
-

458
20
(437)

458
20
(437)

-

-

(35)

(35)

(243)
93

(243)
93

(336)
(330)

(336)
(330)

23. Задължения при пенсиониране
Съгласно изискванията на Кодекса на труда и Колективния трудов договор (КТД) при прекратяване на
трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст, Дружеството е задължено да му изплати обезщетение в двукратен размер
на брутното трудово възнаграждение. В случай че работникът или служителят е работил в Дружеството
през последните 10 години размерът на обезщетението възлиза на шестмесечния размер на брутното му
трудово възнаграждение.
Начислената провизия за обезщетения при пенсиониране към 31 декември 2007 година възлиза на 11
хил. лева. Приблизителния размер на условните задължения към 31 декември 2007 година се основават
на актюерски доклад, при който се използвани следните параметри и предположения:

•
•

Норма на дисконтиране: 4.25%;
Очаквано увеличение на заплатите: 10% през първите пет години,
Дата на пенсиониране: съгласно разпоредбите за прослужено време и възраст.
Движения в стойността на нетните задължения за обезщетение при пенсиониране признати в
счетоводния баланс
В хиляди лева

Настояща стойност на задълженията към 1 януари
Изплатени обезщетения при пенсиониране
Разходи признати в отчета за доходите (виж по-долу)
Настояща стойност на задълженията към 31 декември

31 декември
2007

31 декември
2006

29
(7)
(11)
11

41
(3)
(9)
29
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23. Задължения при пенсиониране, продължение
Разходи признати в отчета за доходите
В хиляди лева

Стойност на придобититие права през годината
Лихви върху задължения
Актюерска загуба/печалба за периода

31 декември
2007

31 декември
2006

11
11

9
9

31 декември
2007

31 декември
2006

11
11

20
9
29

Обезщетения при пенсиониране
В хиляди лева

Дългосрочни задължения
Краткосрочни задължения
24. Провизии
В хиляди лева

Баланс на 1 януари
Начислени провизии през периода
Освободени провизии през периода
Баланс на 31 декември

Гаранции
2007

72
10
(71)
11

2006

96
70
(94)
72

Дружеството е начислило провизия за гаранции за ремонт на кораби за 2007 г. в размер на 11 хил. лева
(2006г.: 72 хил. лева).
25. Свързани лица
Свързани лица за Дружеството са:
n Индустриален Холдинг България АД – мажоритарен собственик на капитала
n Августа Мебел – дружество под общ контрол
n Български корабен регистър - дружество под общ контрол
n Приват инженеринг АД - дружество под общ контрол
n Елром ЗЕМ АД - дружество под общ контрол
n Машстрой АД - дружество под общ контрол
n Леярмаш АД - дружество под общ контрол
n Меритайм Холдинг АД – дружество под общ контрол
n КЛВК АД – дружество под общ контрол
n Хидо Пауър АД – дружество под общ контрол
n Дунав Турс АД – дружество под общ контрол
n Булярд АД – дружество под общ контрол
n Булярд корабостроителна индустрия АД n ЗММ Сливен АД - дружество под общ контрол
n ЗММ Нова Загора АД - дружество под общ контрол
n ЗММ България Холдинг АД – дружество под общ контрол и собственост на „ИХ България АД”
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Кораборемонтен завод „Порт –Бургас” АД

Финансов отчет към
31 декември 2007 година

Бележки към годишния финансов отчет

25. Свързани лица, продължение
Разчети със свързани лица
В хиляди лева
Вземания
В хиляди лева

Вид на сделката

Стойност

2007

2006

Приват Инженеринг АД
Приват Инженеринг АД

Предоставен кредит
Лихви по предоставен
кредит
Отпуснат кредит
Лихви по кредит
Услуги
Отпуснат кредит
Лихви по кредит

978
15

367
2

-

75
26
2
39
2

-

-

Вид на сделката

Стойност

2007

2006

ИХ България АД
Отпуснат кредит
ИХ България АД
Лихви по кредит
Приват Инженеринг АД
Отпуснат кредит
Приват Инженеринг АД
Услуга
Приват Инженеринг АД
Лихви по кредит
ИХ България АД
ДМА
ЗММ България Холдинг АД Услуга

567
19
35
1
1
9
1

-

437
35
1
9
1

ИХ България АД
ИХ България АД
ИХ България АД
Приват Инженеринг АД
Приват Инженеринг АД
Задължения
В хиляди лева

Транзакции с директори и служители с контролни функции
В хиляди лева

Изпълнителен директор
Съвет на директорите

2007

2006

23
22
45

61
27
88

26. Условни задължения
Дружеството е заложено като „цяло предприятие” в полза на Банка ДСК ЕАД – гр.София за
обезпечаване на договор за кредит и на договор за издаване на банкови гаранции на компанията-майка.
27. Събития след датата на баланса
Няма значими събития, които да изискват оповестявания във финансовите отчети.
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