
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение 

№
Текуща
година

Предх.
година

А.РАЗХОДИ

1. Разходи за суровини , материали и външни усруги, в.т.ч. 141 137
    а) суровини и материали                                               4 122 113
    б ) външни услуги 5 19 24
2. Разходи за персонала в т.ч. 6 35 27
    а ) разходи за възнаграждения 28 21

    б ) разходи за осигуровки, в т.ч.: 7 6
 - осигуровки, свързани с пенсии 5 4
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч. 34 29
    а)  разходи за амортизации на дълготрайни материални активи в т.ч. 34 29

    -   разходи за амортизации 34 29

4. Други разходи 7 3

ОБЩО Разходи за оперативна дейност( 1 + 2 + 3 +4 ) 210 196

5. Печалба от обичайната дейност 98 35
Общо Разходи ( 1+2+3+4 ) 210 196
6. Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/ 10 100 35
7.Разходи за данъци от печалбата 10 5

8. ПЕЧАЛБА    ( ред 5 - ред 6) 90 30

9.ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+6+7) 310 231

Сума ( хил.лв. )

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на

ХИМКОМЕРС АД   СТАРА ЗАГОРА

                за  2 0 0 8  година                       
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РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение

№
Текуща
година

Предх.
година

Б. ПРИХОДИ

1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. : 3 285 200

а/ услуги 285 200

2. Разходи за придобиване на активи по стоп.начин 14 21

3. Други приходи в т.ч. 9 9
  - приходи от финансирания 9 9
Общо приходи от оперативна дейност/1+2+3) 308 230

4. Други лихви и финансови приходи 7 1

Общо финансови приходи ( 4) 1

5. Извънредни приходи 9 2
Общо приходи (1+2+3+4+5) 310 231
ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ) 310 231

дата на съставяне 16 февруари 2009г.                                                    Съставител:              Ръководител:
Н.Пачаманова            Н.Колев

Сума ( хил.лв. )
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РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна

№ година година

А. НЕТЕКУЩИ /ДЪЛГОТРАЙНИ/АКТИВИ 

І.      ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
1. Земи и сгради, в т.ч.: 502 469
  - земи 41 7
  - сгради 461 462
2. Машини, производствено оборудване и апаратура 34 36
З.Съоръжения и други  ДМА 4 1
4. Предоставени аванси идълготрайни материални активи  в процес на 
изграждане 8 21

Общо за група I : 548 527
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" : 12 548 527

Б. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ  ) АКТИВИ
I.  МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
1. Материали и суровини 5 2
2. Стоки и продукция, в т.ч.: 14 14
- стоки 14 14

Общо по група I : 15 19 16
II. ВЗЕМАНИЯ
1. Вземания от клиенти и доставчици 16 4 4
2. Вземания от предприятията от групата 16 11 8
3. Други вземания 17 2 25

Общо по група II : 17 37
ІІІ. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, в т.ч.:
 - парични средства в брой 229 198
 - в безсрочни сметки  (депозити) 1 1

Общо по група IІІ : 18 230 199
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" : 266 252

СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б ) 814 779

БАЛАНС

ХИМКОМЕРС АД   СТАРА ЗАГОРА

Суми (хил.лв.)

към 31.12.2008г. 
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РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Текуща Предходна
година година

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ 60 60
II. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ 15 15
ІІІ. РЕЗЕРВИ
1. Законови резерви 3 3
2. Други резерви 374 374

Общо за група ІІІ: 377 377
ІV. Натрупана печалба /загуба/ от мин. години, в т.ч. :
 - Неразпределена печалба 56 26
 - Непокрита загуба (1) (1)

Общо за група ІV : 55 25
V. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА ) 90 30

ОБЩО  за  РАЗДЕЛ  "А" : 19 597 507
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Задължения към доставчици, в т.ч. : 21 19 19
до   1 година 19 19
2. Задължения към предприятия от група, в т.ч. : 22 25 77
до   1 година 25 77
3. Други задължения, в т.ч. : 24 10 5
до   1 година 9 5
над 1 година 20 1
 - към персонала, в т.ч. : 1 1
до   1 година 1 1
 - осигурителни задължения, в т.ч. : 1 1
до   1 година 1 1
 - данъчни задължения, в т.ч. : 23 6 3
до   1 година 6 3

ОБЩО  за  РАЗДЕЛ  "Б", в т.ч. : 54 101
до   1 година 53 101
над 1 година 1
В.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. : 163 171
финансирания 163 171
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В) 814 779

Дата на съставяне 16февруари 2009 г. Съставител : Ръководител :
/Н.Пачаманова/ Н.Колев

Суми (хил.лв.)
Приложение №
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НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

постъпл. плащания
нетен
поток постъпл. плащания

нетен
поток

А. Парични потоци от основна дейност
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти 251 204 47 230 200 30

Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 10 (10) 7 (7)

Платени и възстановени данъци върху печалбата 6 (6)

Всичко парични потоци от основната дейност  ( А ) 251 220 31 230 207 23

Б. Изменение на паричните средства през периода 31 23

В. Парични средства в началото на периода 18 199 176

Г. Парични средства в края на периода 18 230 199

дата на съставяне 16 февруари 2009г. Съставител : Ръководител :
Н.Пачаманова Н.Колев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ХИМКОМЕРС АД   СТАРА ЗАГОРА

за 2008г.

Текущ период Предходна годинаПриложение 
№
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ПОКАЗАТЕЛИ

законови
резерв, свързан с 

изкупени
собств. акции

резерв съгл.
учредителен акт

други 
резерви

неразпр.
печалба

непокрита
загуба

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.Салдо в началото на отчетния период 60 15 3 374 26 (1) 30 507
2. Финансов резултат за текущия период 90 90
3. Разпределение на печалбата 30 (30)
4. Собствен капитал към края на отчетния период 60 15 3 374 56 (1) 90 597

Дата на съставяне 16 февруари  2009г. Съставител : _________________ Ръководител: ____________
Н.Пачаманова Н. Колев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ХИМКОМЕРС АД   СТАРА ЗАГОРА

за  2008  год.

фин.резултат
от минали
години Текуща 

печалба /
загуба

 Общо 
собствен
капиталза
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РЕЗЕРВИ
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                                           ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР 
 
 
 
 
 
                                                                                ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 
                                                                                НА АКЦИОНЕРИТЕ  
                                                                                НА ХИМКОМЕРС АД  
                                                                                ГР.СТАРА ЗАГОРА 
 
 
                      Доклад върху финансовия отчет 
 
                      Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на 
„ХИМКОМЕРС” АД – гр. СТАРА ЗАГОРА  , включващ  счетоводния баланс към 
31.12.2008г. ,отчета за доходите, отчета за промените в собствения капитал и отчета за 
паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното 
оповестяване на съществените счетоводни  политики  и други пояснителни 
приложения. 
 
                       Отговорност на ръководството за финансовия отчет 
                         
                       Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този 
финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за 
малки и средни предприятия, приети с ПМС № 46/21.03.2005г. изм. и доп. с ПМС  
№ 251 от 17.10.2007г. се носи от ръководството.Тази отговорност включва: 
Разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с 
изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат 
съществени неточности, отколонения и несъответствия, независимо дали те се дължат 
на измама или грешка: подбор и приложение на подходящи счетводни политики и 
изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните 
обстоятелства. 
 
                     Отговорност на одитора 
 
                     Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху 
този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе 
проведен в съответствие със Закона за независим финансов одит и професионалните 
изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване 
на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се 
убедим в разумна степен на сигуронст доколко финансовия отчет не съдържа 
съществени неточности, отклонения и несъотвествия. 
 
                     Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на 
одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във 
финансовия отчет.   
 
                     Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително 
оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъотвествия във 



финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка.При 
извършване на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за 
вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия   
отчет  от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са 
подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно 
ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието.Одитът също така  
включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на 
приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на 
цялостното представяне във финансовия отчет. 
                  Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща 
база за изразено от нас одиторско мнение. 
 
                  МНЕНИЕ 
 
                 В резултат на това удостоверяваме, че финансовия отчет представя 
достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на  
„ХИМКОМЕРС” АД – гр. СТАРА ЗАГОРА към 31.12.2008година, както и неговите  
Финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща 
тогава,в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и 
средни предприятия. 
 
                Доклад върху други правни и регулаторни изисквания 
 
                Годишен доклад за дейността на Дружеството по изискванията на Закона за 
счетоводството/чл.33/. 
                В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството /чл.38 
Пар.4/, ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на 
Дружеството за отчетната 2008г. Този доклад не представлява част от годишния му 
финансов отчет  за същия период.Отговорността за изготвянето на този 
годишен доклад за дейността се носи от ръководството на Дружеството.Историческата 
финансова информация, представена в годишния доклад за дейността, издаден на 
06.03.2009г. съответства във всички съществни аспекти на информацията, представена 
и оповестена във финансовия отчет на Дружеството кэм 31 декември 2008година, 
изготвен в съотвествие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и 
средни предприятия. 
 
                                                   Регистиран одитор: 
                                                              / д.е.с. Елеонора Червенкова/ 
30 май 2009г. 
Ул.Цар Симеон Велики № 117 вх.Д 
Гр.Стара Загора 6000 България 


