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Междинен баланс

Поясненията към междинния финансов отчет представляват неразделна част от него.
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Междинен баланс
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Междинен отчет за доходите

за периода, приключващ на 31 декември 2008 г.

Поясненията към междинния финансов отчет представляват неразделна част от него.
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Междинен отчет за паричните потоци
за периода, приключващ на 31 декември 2008 г.

Поясненията към междинния финансов отчет представляват неразделна част от него.
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Междинен отчет за промените в собствения капитал
за периода, приключващ на 31 декември 2008 г.

Поясненията към междинния финансов отчет представляват неразделна част от него.
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Междинен отчет за промените в собствения капитал
за за периода, приключващ на 31 декември 2008 г.

Поясненията към междинния финансов отчет представляват неразделна част от него.
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Пояснения към междинния финансов отчет
1

Обща информация

Химимпорт АД е регистрирано като акционерно дружество от Софийски градски
съд на 24.01.1990 г.
Основната дейност на Дружеството се състои в:
 Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни
дружества;
 Финансиране на дружества, в които дружеството участва;
 Банкови услуги, финанси, застраховане и пенсионно осигуряване;
 Секюритизация на недвижими имоти и вземания;
 Добив на нефт и газ;
 Изграждане на мощности в областта на нефтопреработвателната
промишленост, производството на биогорива и производство на изделия от
каучук;
 Производство и търговия с петролни и химически продукти;
 Производство на растителни масла, изкупуване, преработка и търговия със
зърнени храни;
 Авиационен транспорт и наземни дейности по обслужване и ремонт на
самолети и самолетни двигатели;
 Речен и морски транспорт и пристанищна инфраструктура;
 Търговско представителство и посредничество;
 Комисионна, спедиционна и складова дейност;
Междинният финансов отчет към 31 Декември 2008 г. е одобрен и приет от
Управителния съвет на 30 Януари 2009 г.
2

Основа за изготвяне на междинните финансови отчети

Този съкратен междинен финансов отчет е изготвен в съответствие с
Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС, приложими за
междинни финансови отчети (МСС 34 Междинни финансови отчети). Той не
съдържа цялата информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни
финансови отчети, и следва да се чете заедно с годишните финансови отчети на
дружеството към 31 декември 2007 г.
Междинните финансови отчети са изготвени в лева, това е и функционалната
валута на дружеството.
3

Счетоводна политика и промени през периода

С изключение на описаното по-долу, приложените счетоводни политики
съответстват на тези, оповестени в годишните финансови отчети към 31 декември
2007 г.
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Данъците върху дохода за междинния период са признати като е използвана
данъчната ставка, която се очаква да бъде приложима към края на годината.
Следните нови изменения на стандарти са задължителни за първи път от 1 юли
2008 г.:


Изменения в МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и
МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, публикувани през
октомври 2008 г. Поради изключителните сътресения на световните
финансови пазари през третото тримесечие на 2008 г. СМСС позволява на
дружествата да прекласифицират финансови активи съгласно измененията
ретроспективно от 1 юли 2008 г. Ръководството на Дружеството анализира
счетоводното третиране на финансовите инструменти във връзка с
измененията.

Следните нови стандарти, изменения на стандарти и разяснения са задължителни
за първи път за финансовата година, започваща на 1 януари 2008 г., но към
момента не се отнасят до дейността на дружеството:
 КРМСФО 11 „МСФО 2 Група и транзакции със собствени акции”
 КРМСФО 12 „Концесионни договори за предоставяне на услуги”
 КРМСФО 14 „МСС 19 Ограничение на активите на планове с дефинирани
доходи, изисквания за минимални фондове и тяхното взаимодействие”
Следните нови стандарти, изменения на стандарти, и разяснения са приети, но не
са задължителни за прилагане за периоди, започващи на 1 януари 2008 г., и не са
прилагани от дружеството от по-ранна дата.








МСФО 8 „Оперативни сегменти”, в сила за годишни периоди, започващи
на или след 1 януари 2009 г. МСФО 8 заменя МСС 14 „Отчитане по
сегменти” и изисква „мениджърски подход”, според който информацията
за сегментите е представена на същата база, която се използва за целите на
вътрешното отчитане. Очакваният ефект върху финансовите отчети все
още се анализира от ръководството на дружеството.
МСС 23 (изменен) „Разходи по заеми”, в сила за годишни периоди,
започващи на или след 1 януари 2009 г. Това изменение не е приложимо за
дружеството, тъй като към моментa разходите по заеми не отговарят на
критериите, които трябва да се спазват при признаване на лихвените
разходи като компонент на себестойността на построени от предприятието
активи от имоти, машини, съоръжения и оборудване.
МСФО 2 (изменен) „Плащане на базата на акции”, в сила за годишни
периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Ръководството на
дружеството няма и не предвижда изплащането на възнаграждения под
формата на акции или опции за придобиване на акции.
МСФО 3 (изменен) „Бизнес комбинации” и произтичащите изменения на
МСС 27 „Консолидирани и индивидуални финансови отчети”, МСС 28
„Инвестиции в асоциирани предприятия”, и МСС 31 „Дялове в съвместни
предприятия”, в сила за бизнес комбинации, за които датата на закупуване е
на или след започването на първия отчетен период, започващ на или след 1
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юли 2009 г., без да се прилага с обратна сила за предходни периоди.
Ръководството преценява въздействието върху дружеството на новите
изисквания относно счетоводното отчитане на придобивания,
консолидация и отчитане на асоциирани предприятия върху финансовите
отчети на дружеството. Дружеството притежава асоциирани предприятия.
МСС 1 (изменен) „Представяне на финансови отчети”, в сила за годишни
периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Ръководството е в процес
на разработване на финансови отчети съгласно променените изисквания за
оповестяване в този стандарт.
МСС 32 (изменен) „Финансови инструменти: оповестяване и представяне”
и съответните изменения на МСС 1 „Представяне на финансови отчети”, в
сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Тези
промени не са приложими за Дружеството, тъй като то няма инструменти с
право на връщане.
КРМСФО 13 „Програми за лоялни клиенти”, в сила за годишни периоди,
започващи на или след 1 юли 2008 г. Дружеството не прилага програми за
лоялност на клиентите.
КРМСФО 15 Споразумения за строителство на недвижими имоти, в сила за
годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Дружеството не
е сключило и не планира да сключва споразумения за строителство на
недвижими имоти.
КРМСФО 16 Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна операция, в
сила за годишни периоди, започващи на или след 1 октомври 2008 г.
Дружеството не прилага хеджиране на инвестиции в чуждестранни
операции.
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Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Земя

Сгради

Машини и Самолети Транспортни
оборудване
средства

Други

Разходи по
придобиване
на ДМА

Общо

’000 лв.

’000 лв.

’000 лв.

’000 лв.

’000 лв.

’000 лв.

’000 лв.

’000 лв.

Отчетна стойност
Натрупана амортизация
Балансова стойност 31 декември
2007 г.

401
-

654
(148)

1 057
(1 021)

22 042
(5 295)

179
(179)

607
(482)

4 023
-

28 963
(7 125)

401

506

36

16 747

-

125

4 023

21 838

Отчетна стойност
Натрупана амортизация
Балансова стойност 31 декември
2008 г.

8 581
-

144
(52)

740
(724)

8 787
(2 197)

179
(179)

276
(95)

4 052
-

22 759
(3 247)

8 581

92

16

6 590

-

181

4 052

19 512
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Балансовата стойност на имотите, машините, съоръженията и оборудването, представени в междинния финансов отчет към 31 декември
2008 г., е изчислена както следва:

Балансова стойност към 1 януари
2007 г.
Новопридобити активи
- отделно придобити
Амортизация
Крайно салдо балансова стойност
към 31 декември 2007
Балансова стойност към 1 януари
2008 г.
Новопридобити активи
- отделно придобити
Отписани активи - отчетна
стойност
Отписани активи - амортизация
Амортизация
Крайно салдо балансова стойност
към 31 декември 2008

Земя

Сгради

Машини и Самолети Транспортни
оборудване
средства

Други

Разходи по
придобиване
на ДМА
’000 лв
‘000 лв

Общо

’000 лв

’000 лв

’000 лв

‘000 лв

‘000 лв

401

528

45

18 951

-

149

-

20 074

-

(22)

10
(19)

(2 204)

-

(24)

4 023
-

4 033
(2 269)

401

506

36

16 747

-

125

4 023

21 838

401

506

36

16 747

-

125

4 023

21 838

8 180

-

15

-

-

88

107

8 390

-

(510)

(332)

(13 255)

-

(419)

(78)

(14 594)

-

122
(26)

318
(21)

5 302
(2 204)

-

414
(27)

-

6 156
(2 278)

8 581

92

16

6 590

-

181

4 052

19 512

‘000 лв
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Нематериални активи

Нематериалните активи на Дружеството включват придобити лицензи и софтуер.
Балансовата им стойност за текущия отчетен период може да бъде представена по
следния начин:
Лицензи Търговски
и патенти
марки

Софтуер

Общо

‘000 лв

‘000 лв

‘000 лв

‘000 лв

Отчетна стойност
Натрупана амортизация
Балансова стойност към 31 декември
2007

978
(733)

1
(1)

51
(49)

1 030
(783)

245

-

2

247

Отчетна стойност
Натрупана амортизация
Балансова стойност към 31 декември
2008г.

1 521
(937)

1
(1)

51
(51)

1 573
(989)

584

-

-

584

Балансовата стойност на нематериалните активи, представени в междинния
финансов отчет към 31 декември 2008 г., е изчислена както следва:
Лицензи Търговски Софтуер
и патенти
марки
‘000 лв
‘000 лв
‘000 лв
Балансова стойност към 1 януари
2007 г.
Новопридобити активи
– отделно придобити
Амортизация
Балансова стойност към
31 декември 2007г.
Балансова стойност към 1 януари
2008 г.
Новопридобити активи
Отписани активи - отчетна стойност
Отписани активи - амортизация
Начислена амортизация за периода
Балансова стойност към 31 декември
2008

Общо
‘000 лв

490

1

4

495

(245)

(1)

2
(4)

2
(250)

245

-

2

247

245

-

2

247

584
(41)
41
(245)

-

(2)

584
(41)
41
(247)

584

-

-

584
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Акционерен капитал

Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 149 999 984 на брой
обикновени акции с номинална стойност в размер на 1.00 лв. за акция. Всички
акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват
един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството.
31 декември
2008
‘000 лв
Издадени и напълно платени акции:
- в началото на периода
- издадени през периода
Акции, издадени и напълно платени към
31 декември 2008

149 999 984
-

31 декември
2007
‘000 лв
130 000 000
19 999 984

149 999 984

149 999 984

Списъкът на основните акционери на Дружеството е представен както следва:

Химимпорт Инвест АД
Джулиус Беър
Инвестмънт Мениджмънт
ЛЛС-САЩ
Други юридически и
физически лица

31 Декември
2008
Брой акции

31 Декември
2008
%

31 Декември
2007
Брой акции

31 Декември
2007
%

114 855 426

76.57%

114 808 367

76.54%

11 621 202

7.75%

11 278 610

7.52%

23 762 698

15.84%

23 913 007

15.94%

100.00%
7

100.00%

Заеми

Краткосрочни банкови и други заеми

31 декември
2008
‘000 лв

31 декември
2007
‘000 лв

14 425
14 425

29 642
29 642
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Промените в заемите през периода са представени както следва:
‘000 лв
За периода, приключващ на 31 декември 2007 г.
Начално салдо към 1 Януари 2007 г.
Получени през периода
Платени през периода
Крайно салдо към 31 декември 2007 г.
За периода, приключващ на 31 декември 2007 г.
Начално салдо към 1 Януари 2008 г.
Получени през периода
Платени през периода
Крайно салдо към 31 декември 2007 г.

12 062
28 031
(29 168)
10 925
29 642
7 245
(22 462)
14 425

Дружеството не е получило нови заеми през периода, приключващ на 31 декември
2008 г.
8

Разходи за данъци

Признатите разходи за данъци са базирани на най-добрата преценка от страна на
ръководството на очакваната ставка за разходите за данъци на годишна база.
Ставката, валидна за 2008 г., е 10% за корпоративен данък.
9

Доход на акция

Основният доход на акция е изчислен като за числител е използвана величината –
нетна печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени
акции.
Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход
на акция, както и нетната печалба, подлежаща на разпределение, са както следва:

Нетна печалба, подлежаща на разпределение
Среднопретеглен брой акции
Основен доход на акция (лева за акция)

31 декември
2008
лв

31 декември
2007
лв

86 119 000

82 483 000

149 999 984

133 890 408

0.5741

0.6160
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10 Сделки със свързани лица
Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани
при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.
Разчетните суми обикновено се изплащат по банков път.
10.1 Сделки с ключов управленски персонал
Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:

Краткосрочни възнаграждения
- заплати
- разходи за социални осигуровки
- служебни автомобили
11

31 декември
2008 г.
‘000 лв

31 декември
2007 г.
‘000 лв

168
14
26

144
13
20

Събития след датата на баланса

На 23.01.2009 е представена покана за свикване на общо събрание на
акционерите на Химимпорт АД за свикване на Извънредно общо събрание на
акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе
на 11-03-2009г. от 12:00 часа в г. София 1080, ул. Ст. Караджа № 2, при следния
дневен ред:
1. Промени в устава на дружеството 2. Промени в Надзорния съвет на дружеството
3. Избор на Одитен комитет
Допълнителна информация може да получите на тел: +359 2 980 1611.
Метериали за общо събрание на акционерите можете да изтеглите от сайта
http://www.x3news.com/index.jsp?action=news

