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                          МЕЖДИНЕН  ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
        КЪМ  30.09.2008 година

Междинният финансов отчет от страница 2 до страница ...28..... е  подписан от името на
ръководството на “Випом” АД от:

Изпълнителен директор:                                                       Главен счетоводител:
Гошо Георгиев                                                                         Теодора Трифонова

____________________________                                               ________________________
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                                           Б   А   Л   А  Н  С
                        
                    РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ   Бележки Текущ период Предходен период
       01.01.08-30.09,08    01.01.07-31.12.07
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ   4638 4702
ИМОТИ,МАШИНИ ,СЪОРАЖЕНИЯ    
И ОБОРУДВАНЕ             1.1                 4574 4608
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ            1.2 61 91
ФИНАНСОВИ АКТИВИ             1.3                            3 3
ТЕКУЩИ АКТИВИ   4492 4108
МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ             1.4   2859 2595
ТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ            1.5 1555 1480
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ            1.6 78 33

ВСИЧКО АКТИВИ   9130
8810

КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ   
КАПИТАЛ             1.7                 7605 6929
РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ         1.7.1                          299 299
РЕЗЕРВИ           1.7.2                         5269 5269
НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА         1.7.3                        1362 1037
ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА         1.7.4                    675 324
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ                         24 24
НЕТЕКУЩИ ЛИХВЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ            1.8  
ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЧНИ ПАСИВИ                           24 24
ТЕКУЩИ ПАСИВИ   1501 1857
ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ            1.8 1501 1857
ТЕКУЩИ ЛИХВЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ            1.8  
ВСИЧКО КАПИТАЛ И ПАСИВИ  9130 8810

Баланса следва да се разглежда заедно с пояснителните сведения към него,представляващи неразделна част от
 от финансовите отчети представени на страници от   2   до ...28.......

Изпълнителен директор :                                                           Главен счетоводител:
Гошо Георгиев                                                                              Теодора Трифовнова

---------------------------------------  -----------------------------------------
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О  Т  Ч  Е  Т    З  А    Д  О  Х  О  Д  И  Т  Е   
 

       

 ПРИХОДИ,РАЗХОДИ  Бележки
Текущ
период

Предх.
Период

     
01.01.08-
30.09.08

01.01.07-
30.09.07

Приходи    2.1 4409            3494
Промени в салдото на готовата продукция   
и незавършено производство        147              177
Балансова стойност на продадени активи         2.2.1             (62)                (65)
Суровини,материали,консумативи          2.2.2           (2053)              (1684)
Разходи за външни услуги          2.2.3             (292)                (276)
Разходи за възнаграждения и осигуровки    
на персонала           2.2.4           (1234)              (1075)
Амортизации           2.2.5             (149)                (147)
Други разхиди за дейността          2.2.6              (52)                (65)
Печалба/Загуба от дейността   714             362

Финансови разходи нето             2.3      (39)                (36)
Нетна печалба/загуба от дейността   675               326

Отчета за доходите следва да се разглежда с пояснителните сведения към него ,
представляващи неразделна част от финансовите отчети,представени на страници от 2 до страница..28...

Изпълнителен Директор : Главен счетоводител:
Гошо Георгиев Теодора Трифонова

                                    ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование                  Текущ  период                   Предходен период
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на                01.01.08-30.09.08                    01.01.07- 30.09.07
паричните потоци Постъпл. плащания нет.поток постъпл. плащания нет.поток
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА       
ДЕЙНОСТ       

Парични потоци свързани с търговски
контрагенти 4474 2852 1622 3599 1972 1627
Парични потоци свързани с финансови
активи,държани с цел търговия

Парични потоци,свързани с трудови
възнаграждения 10 1221 (1211) 7 1139 (1132)
Платени и възстановени данъци 1 130 (129) 2 (2)
Парични потоци,свързани с банк. такси
лихви,върху краткосрочни заеми
Курсови разлики

Други парични потоци от основна дейност 5 537 (532)
ВСИЧКО ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСН.
ДЕЙНОСТ 4485 4203 282 3611 3652 (39)
ПАР.ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ.ДЕЙНОСТ
Пар.потоци,свързани с дълготрайни
активи. 4 (4)
ВСИЧКО ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ
ДЕЙНОСТ 4 (4)
ПАР.ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС.ДЕЙНОСТ
Парични потоци,свързани с получени
Или предоставени заеми 1852 2046 (194) 880 735 145
Парични потоци,свързани с лизингови
договори
Пар.пот.,св.с банк. такси,лихви в/у кр.заеми 39 (39) 27 (27)
Курсуви разлики 1 6 (5)
ВСИЧКО ПАР.ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. 1852 2085
ДЕЙНОСТ (233) 881 768 113
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧН.СРЕДСТВА 6337 6292 45 4493 4427 74
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО 33 58
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ 78 132

Изпълнителен директор:
Главен
счетоводител:

Гошо Георгиев Теодора Трифонова

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
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П  О  К  А  З  А  Т  Е  Л  И Осн.капитал Резерв от посл. Резерви Резерви Финансов Общо собст
  оценки на специализ. други резултат капитал
  активи и пасиви     
Баланс към 31.12.03                   299                 51            5218           259             5827 
Финансов резултат за       
текущия период                   59                 59
Баланс към 31.12.04                   299                  51          5218             318             5886 
Финансов резултат за       
текущия период                 256               256
Баланс към 31.12.05                   299                  51          5218             574             6142
 Финансов резултат за
  текущия период           463             463

Баланс към 31.12.06                   299                  51 5218 1037             6605 

Финансов резултат
Към 31,12,2007 324 324
Баланс към 30,12,07г 299 51 5218 1361 6929
Финансов резултат за
текущия период              675               675

Изпълнителен Директор: Главен счетоводител:
Гошо Георгиев Теодора Трифонова

..................................... ..........................................

І.Обща информация

Наименование на предприятието : “Випом” АД
Държава на регистрация на  предприятието: Р.България
Седалище и адрес на регистрация: гр.Видин,ул.”Цар Иван Асен ІІ” 9

Финансовия отчет е самостоятелен за предприятието.
Брой служители към 30.09.2008 г.: - 257
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Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на българското счетоводно
законодателство в национална валута на Република България – български лев.
От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1
евро .
Точността на сумите представени във финансовия отчет е хиляди български лева.
Предмет на дейност и основна дейност на предприятието:
Производство на помпи,помпени агрегати,възли и детайли за тях,ремонт на помпи.
Дата на  междинния финансовия отчет :30.09.2008 г.

ІІ.Съответствие с МСС

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в
съответствие с Международните счетоводни стандарти.Финансовия отчет за 2003 г. е
изготвен за първи пьт по международните счетоводни стандарти.Предприятието се е
съобразило с всички промени ,свързани с преминаването от национални към
международни стандарти,като при необходимост е извършило съответните
рекласификации за всички съществени промени ,така както е посочено на съответните
места по-долу.

ІІІ.База за изготвяне на финансовите отчети и приложени счетоводни политики.

1.Имоти,машини ,съоражения и оборудване:
Като имоти,машини и съоражения се отчитат активи,които отговарят на

критериите на МСС 16 и имат стойност при придобиването равна или по – висока от 500
лева.Активите,които имат стойност  по-ниска от посочената се отчитат като текущи
разходи за периода на придобиване, в съответствие с одобрената счетоводна политика.
Всеки имот,машина или съоражение се оценява при придобиването му на цена на
придобиване определена в съответствие с изискванията на МСС 16.

Дружеството е приело да отчита Имотите,машините,съораженията и оборудването в
съответствие с МСС 16 по цена на придобиване без всички натрупани амортизационни
отчисления и натрупана загуба от обезценка.Някои от дълготрайните материални активи са
били преоценявани с проценти ,обявени от НСИ на България  въз основа на действащото
законодателство до декември 2001 г.,при което е формиран преоценъчен резерв.При
промяната на базата за отчитане са извършени корекции и са коригирани стойностите и
отписан преоценъчен резерв ,елиминирана е преоценката.
Последващи разходи свързани с отделен имот ,машина,съоражение и оборудване се отчитат в
увеличение на балансовата стойност на актива,когато е вероятно предприятието да придобие
икономически изгоди над първоначално оценената стандартна ефективност. Във всички
останали счучаи последващите разходи се отчитат като текущи за периода.
Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод за периода на
очаквания полезен живот, определен към момента на придобиване на актива.
Средният полезен живот в години за основните групи дълготрайни материални активи, е
както следва:
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            Група                                                Години

Сгради                                                            25 г
Машини и съоръжения                                                            33 г
Транспортни средства и други
активи                                                             7 г

Стопански инвентар                                                              9 г

Обезценка на дълготрайни материални активи
В баланса на Дружеството няма дълготрайни материални активи, които не се използват
поради спиране на производството. Ръководството на Дружеството е преценило , че не
съществуват условия за обезценка.
Не се очаква да настъпят негативни изменения в средата в която работи.
Вътрешните отчети на предприятието не показват вероятност за намаляване на
икономическата изгода от притежаваните активи - на база на прогнозите за дейността на
дружеството.
Ръководството счита че не е възможно при наличие на условия за обезценка да определи
възстановимата стойност на всеки един актив поотделно , понеже не могат да се
разграничат паричните постъпления от отделните активи и на  тази база не може да се
определи стойност в употреба на всеки отделен актив.
Тестовете за обезценка се извършват общо за всички активи на дружеството като обект
генериращ парични постъпления.

2.Нематериални активи
Като нематериалните активи се отчитат активи , които отговарят на определението за
нематериален актив и отговарят на критериите за отчитане на нематериални активи
формулирани в МСС 38.
При придобиването им нематериалните активи се отчитат по себестойност.
Нематериалните активи се отчитат след придобиването по себестойност намалена с
натрупаната амортизация и натрупани загуби от обезценка.
Амортизират се по линейния метод за срока на определения полезен живот.

Средният полезен живот в години за основните групи нематериални активи, е както
следва:

              Група                                                Години

  Програмни продукти                                                           15 г
             Др.нематериални активи                                                           20 г

3.Инвестиции в дъщерни  предприятия
Инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат и представят по себестойност.
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4.Стоково-материални запаси
Като стоково-материални запаси се отчитат активи:
-държани за продажба /стоки,продукция/;
-намиращи се в процес на производство за последваща продажба /незавършено
производство/;
-материали ,  които се държат за влагане в производство на продукция или предоставяне
на услуги;

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от доставната стойност или нетната реализуема
стойност.
Доставната стойност включва сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и
други разходи ,направени във връзка с доставянето им до сегашното състояние и местоположение.
Разходите за преработка включват преки разходи и систематично начислявани постоянни и
променливи общопроизводствени разходи.
Преките разходи са:
Основни материали ,полуфабрикати , заплати и осигуровки на производствени работници
Променливите общопроизводствени разходи са:
Ел.енергия , вода , външни услуги , други разходи
Разпределението на променливите разходи в себестойността на продукцията се извършва на база
труд
Постоянните общопроизводствени разходи са:
Амортизации ,
Постоянните общопроизводствени разходи се разпределят към себестойността на продукцията на
база на нормалния капацитет на производствените мощности.
Нормалният капацитет на производствените мощности се определя : на база нормо – време за
произвежданата продукция

Количеството общопроизводствени постоянни разходи , които отговарят на достигнатия капацитет
се разпределят в себестойността на продукцията на база .на труда.
Количеството общопроизводствени постоянни разходи , които отговарят на разликата между
нормалния капацитет и достигнатия капацитет се отчитат като текущи разходи за периода.
Разходи които не се включват в себестойността на произведената продукция и се отчитат като
текущи за периода са:
-количества материали ,труд и други производствени разходи извън нормалните граници.
-разходи за съхранение в склад.
-административни разходи.
-разходи по продажбите.
Потреблението на материални запаси се оценява по средно претеглена стойност.
5. Вземания

• Като кредити и вземания възникнали първоначално в предприятието се
класифицират вземания възникнали от директно предоставяне на стоки ,услуги ,
пари или парични еквиваленти на дебитори.

Първоначално тези вземания  и кредити се оценяват по себестойност.
След първоначалното признаване кредитите и вземанията от клиенти и доставчици
които са без фиксиран падеж  се отчитат по себестойност.
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Кредитите и вземанията от клиенти и доставчици които са с фиксиран падеж се
отчитат по амортизираната им стойност.Ефективният лихвен процент е оригиналният
процент определен с договора.
Към датата на финансовия отчет се прави преглед за определяне на обезценка от
несъбираемост.

Определянето на обезценката се извършва на база на индивидуален подход за всяко
вземане по решение на ръководството.Към датата на финансовия отчет не е
начислявана обезценка.

• Данъците за възстановяване  се представят по оригиналния размер на сумата на
вземането.

• Отсрочените данъчни активи се представят със стойност определена съгласно размера на
временните разлики Отсрочените данъци се осчетоводяват за всички временни разлики
между данъчната основа на активите и пасивите и тяхната преносна стойност към датата
на финансовия отчет, като се използва балансовия метод на задълженията. За определяне
на отсрочените данъци се ползват очакваните данъчни ставки, ефективни при тяхното
бъдещо реализиранеАктив по отсрочени данъци се признава до степента, до която е
вероятно да има бъдеща облагаема печалба, срещу която да могат да се използват
намаляемите временни разлики.Отсрочени данъци се признават като приход или разход и
се включват в нетната печалба или загуба за периода, освен в случаите, когато данъците
произтичат от операции или събития, признати през същия или друг отчетен период
директно в капитала. Отсрочените данъци се отчитат директно в капитала, когато данъкът
се отнася до пера, отчетени през същия или през различен отчетен период директно в
капитала.

.

• Другите вземания се представят по себестойност.

Като краткосрочни се класифицират вземания които са:
- без фиксиран падеж
- със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия
отчет

Като дългосрочни се класифицират вземания които са със фиксиран падеж и остатъчен
срок до падежа над една година от датата на падежа.
 Разходи за бъдещи периоди- предплатените разходи които касаят следващи отчетни
периоди се представят като авансово преведени суми на доставчици и се включват във
вземанията от клиенти и доставчици

6. Парични средства

Паричните средства и парични еквиваленти включват парични средства в брой и в банки,
съответно в лева и във валута.
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Паричните еквиваленти са краткосрочни, лесно обратими високоликвидни вложения,
които съдържат незначителен риск от промяна в стойността им:

- вземания от подотчетни лица;

7.Собствен капитал
Собственият капитал на дружеството се състои от:
Основен капитал –представен по номинална стойност съгласно съдебно решение за
регистрация
Законови /специализирани /резерви – образувани от разпределение на печалба съгласно
изискванията на Търговския закон на РБългария и устава на дружеството.
Допълнителни резерви – образувани по решение на общото събрание на дружеството от :
-разпределение на финансов резултат
-Ревалоризация на активи и пасиви /преизчисление за свръхинфлация / към 31.12.1997г.

Дружеството е приело счетоводна политика да отразява корекции от промяна на
счетоводна политика и фундаментални грешки чрез коригиране на салдото на
неразпределената печалба в отчетния период.

8. Задължения
Класифициране на задълженията:

• Като кредити и задължения възникнали първоначално в предприятието се
класифицират задължения възникнали от директно предоставяне на стоки , услуги ,
пари или парични еквиваленти от кредитори.

Първоначално тези задължения   и кредити се оценяват по себестойност.
След първоначалното признаване кредитите и задълженията към клиенти и доставчици
които са без фиксиран падеж  се отчитат по себестойност.
Кредитите и вземанията от клиенти и доставчици които са с фиксиран падеж се отчитат по
амортизираната им стойност.Ефективният лихвен процент е оригиналният процент
определен с договора.

• Задължения към персонал и осигурителни органицации се класифицират
задължения на предприятието по повод на минал труд положен от наетия персонал
и съответните осигурителни вноски които се изискват от
законодателството.Съгласно изискванията на МСС се включват и начислените
краткосрочни доходи на персонала с произход неползвани отпуски на персонала и
начислените на база на действащите ставки за осигуряване ,осигурителни вноски
върху тези доходи.Дружеството няма приета политика да начислява дългосрочни
доходи на персонала.

• Отсрочени данъчни пасиви се представят със стойност определена съгласно
размера на временните разлики. Отсрочените данъци се осчетоводяват за всички
временни разлики между данъчната основа на активите и пасивите и тяхната
преносна стойност към датата на финансовия отчет, като се използва балансовия
метод на задълженията. За определяне на отсрочените данъци се ползват
очакваните данъчни ставки, ефективни при тяхното бъдещо реализиранеОтсрочени
данъци се признават като приход или разход и се включват в нетната печалба или
загуба за периода, освен в случаите, когато данъците произтичат от операции или
събития, признати през същия или друг отчетен период директно в капитала.
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Отсрочените данъци се отчитат директно в капитала, когато данъкът се отнася до
пера, отчетени през същия или през различен отчетен период директно в капитала.

• Текущи данъчни задължения са задължения на предприятието във връзка с
прилагането на данъчното законодателство.Представени са по стойности в
съответствие с правилата на съответния данъчен закон за определяне на стойността
на всеки вид данък.За просрочените задължения по данъци не са начислени всички
дължими лихви за забава към датата на финансовия отчет.

• Провизии се начисляват по най добрата приблизителна оценка на ръководството на
предприятието по повод на  конструктивни и правни  задължения възникнали в
резултат на минали събития.

Като краткосрочни се класифицират задължения които са:
- без фиксиран падеж
- със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия
отчет

Като дългосрочни се класифицират задължения които са със фиксиран падеж и остатъчен
срок до падежа над една година от датата на падежа.

9. Разходи
Дружеството отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след
това отнася по функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по
направления и дейности.Признаването на разходите за разход за текущия период се
извършва при начисляване на съответстващите им приходи.
Към разходите за дейността се отнасят и финансови разходи които дружеството отчита и
са свързани с обичайната дейност.
Дружеството е приело счетоводна политика да отчита като извънредни разходи само
такива разходи които са ясно отграничени от обичайната дейност и поради което не се
очаква да се повтарят често.
Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата
стойност на платеното или предстоящо за плащане.

10.Приходи
Дружеството отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове дейности.
Признаването на приходите се извършва при спазване на приетата счетоводна политика за
следните видове приходи:
Приходи от продажба на стоки , продукция и други активи – при прехвърляне
собствеността и предаване на съответните активи на купувачите.
При извършване на краткосрочни услуги – при завършване на съответната услуга и
приемане на работата от клиента.
Към приходите от обичайна дейност за дружеството се отнасят и финансовите приходи.
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Дружеството е приело счетоводна политика да отчита като извънредни приходи само
такива приходи които са ясно отграничими от обичайната дейност и поради тава не следва
да се повтарят често.
Приходите се отчитат на принцира на текущо начисляване.Оценяват се по справедливата
стойност на полученото или подлежащо на получаване.

11. Чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално като към сумата на
чуждестранната валута се прилага централния курс на Българска Народна Банка (БНБ)
към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждането на тези парични
позиции или при отчитането на тези парични позиции при курсове, различни от тези, по
които са били заведени, се отчитат като финансови приходи или финансови разходи за
периода, в който възникват. Паричните позиции в чуждестранна валута към 31 декември
2004 година са оценени в настоящия финансов отчет по заключителния курс на БНБ.
Текущо през годината съгласно счетоводната политика се прави преоценка на валутните
позиции месечно.

12.Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки

Приложението на Международните счетоводни стандарти изисква от ръководството да
приложи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при
изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне на стойността на някои от
активите, пасивите, приходите и разходите. Всички те са извършени на основата на най-
добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвянето на
финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от
представените в настоящия финансов отчет.

13. Финансови инструменти

Финансовите инструменти на Дружеството включват парични средства в брой и по
банкови сметки, заеми, вземания и задължения. Ръководството на Дружеството счита, че
справедливата цена на финансовите инструменти е близка до балансовата им стойност.

Валутен риск

Дружеството осъществява сделки в чуждестранна валута, поради което то е изложено на
риск, свързан с възможните промени на валутния курс. Дружеството не използва
специални финансови инструменти за хеджиране на риска, тъй като употребата на
подобни финансови инструменти не е обичайна практика в Република България.

Кредитен риск

Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са
предимно вземания по продажби. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че
клиентите не изплатят своите задължения. Политиката на Дружеството в тази област е
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насочена към осъществяване на продажби на стоки и услуги на клиенти с подходяща
кредитна репутация.

14.Сравнителна информация

Предходната финансова година предприятието е изготвяло финансов отчет в съответствие
с Международните счетоводни стандарти.  Данните от този  отчет са представени като
сравнителна информация за предходен период в  финансов отчет към 31.12.2006 г.
15.Свързани лица
Дружеството оповестява свързани лица :
Свързани лица притежаващи над 5% от акциите на „Випом”АД  са:
 ”Приви” АД,-5.24%, “Pandekts CO”LTD-49.14% ,”N & A”-Кипър-20,62%
MEI-ROEMENIE EN BULGARIJE FONDS -12.57% .
Свързани лица участващи в управлението :   Дружеството  се представлява и
управлява от – председател   Гошо Цанков Георгиев,  Иван Ревалски  - член на СД,
Красимир Андреев Кръстев, член на СД
Свързани лица във връзка с участие в капитала на друго дружество: “Випом” АД
притежава  100% от капитала на „Випом”ООО – Москва .
Свързани лица относно сделки между тях:Съгласно Договор № 132/26.05.2005г. ТК
Холд АД отпуска заем в размер на 250 хил.лв за срок от 18 месеца, който към датата
на  съставяне на отчета е погасен .
Със Съдебно решение № 990 от 06.12.2005 г. на Видинския окръжен съд е извършена
промяна в Съвета на Директорите
Със решение №739 от 12.09.2007г на Видински окръжен съд  е извършена промяна в
Съвета на Директорите .

16. Лизинг

Амортизационната политика по отношение на амортизируемите наети активи е
съобразена с тази по отношение на собствените амортизируеми активи.  Ако не е сигурно
придобиването на собственост до края на срока на лизинговия договор, активът се
амортизира изцяло през по-краткия от двата срока - срока на лизинговия договор или
полезния живот на актива. Амортизируемата сума на наетия актив се разпределя на
системна база за всеки отчетен период по време на очакваното използване в съответствие
с амортизационната политика.

17. Доход на акция

Изчисляване на средно претеглен брой акции за
период

  Емитирани Изкупени Акции Брой дни Ср.прет Ср.прет бр
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  акции собст.акц в обръщ. в обръщ бр/дни акц/Дни
Салдо към: 01.Януари2008 299  299 299
Салдо на 30.09..2008 299            299  299
Всичко ср.прет бр.
Изчисляване на доход от
акция:

Нетна печалба/ загуба: 675

Среднопрет бр.акции                               299          299 Доход на
акция: 2.26

18.Отчет за паричния поток

Приета политика за отчитане и представяне на паричните потоци по прекия метод.
Паричните потоци се класифицират като парични потоци от:

• Оперативна дейност
• Инвестиционна дейност
• Финансова дейност

19. Отчет за промените в собствения капитал

Приета е счетоводна политика да се изготвя отчета чрез включване на :

• Нетна печалба и загуба за периода
• Салдото на неразпределената печалба както и движенията за периода
• Всички статии на приходи или разходи , печалба или загуба , които в резултат на

действащите МСС  се признават директно в собствения капитал.

Кумулативен ефект от промените в счетоводна политика и фундаментални грешки в
съответствие с МСС 8
Прехвърляне и разпределение на капитал между собствениците
Настъпилите промени в резултат на всички изменение по всички елементи на собствения
капитал.
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V.Допълнителна информация към статиите на финансовия отчет

1.Баланс

1.1.Имоти ,машини, съоръжения и оборудване
Към 31 декември  2004 г и 31.декември  2005г.и  31 декември  2006 г
31.12.2007г.30,09,2008.Имотите , машините съоръженията и оборудването активи
включват:
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Земи Сгради
Машини,
съоръже-ния
и оборудване

Транс-
портни
средства

Стопан-
ски
инвентар

Разходи за
придоби-
ване на
ДМА

Общo

хил. Лв. Хил. Лв. Хил. Лв. Хил. Лв. Хил. Лв. Хил. Лв. Хил. Лв.

Отчетна стойност

Салдо към
31.12.2004  2044  2522    2249   127 94     790  7826
Постъпили 39 2             6         47
Излезли (92)      (137) (14)         ( 4) (247)
Салдо към
31.12.2005  1952  2385    2274   123 96     796  7626
Постъпили 10 11 19 3 2 45
Излезли 12 4 16
Салдо към
31.12.2006 1952 2395 2273 142 95 798 7655
Амортизация
Салдо към
31.12.2004 1036     1563 81 29 2709
Начислена 96 50 9 9 164
Излезли  (53)        (13) (4) (61)
Салдо към
31.12.2005 1079     1600 86 38 2803
Начислена 96 45 11 9 161
Излезли 12 3 15
Салдо към
31.12.06 1175 1633 97 44 2949
Балансова стойност
към 31.12.2004 г. 2044 1486 685 47 65 790 5117
Балансова стойност
към
31.12.2005 г.

1952 1306 674 37 58  776 4811
Балансова стойност
Към 31.12.2006 г.

1952 1224 641 45 50 796 4708
Балансова стойност
Към  31.12.2007г.                  1952      1155              609           51             44             796      4607

Балансова стойнос               1952        1084           580            110           52           796       4574
Към 30.09.2008г.

1.2 Нематериални активи
Към 2004 ,2005 И 31.12. 2006 г 31.03.2007г.31.12.2007г. 30,09,2008 година нематериалните
активи включват:

Програмни
продукти

Продукти
развойна
деиност

Общо
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хил. Лв. Хил. Лв. Хил. Лв.
Отчетна
стойност
Салдо към
31.12.2004
Салдо към
31.12.2005
Постъпили
Салдо към
31.12.2006
Амортизация
Салдо към
31.12.2004 6 28
Начислени
Салдо към
31.12.2005 6 33
Начислена
Салдо към
31.12.2006 6 33

Балансова
стойност  към
31.12.2004 г 1 12
Балансова
стойност  към
31.12.2005 г 1 21
Балансова
Стойност към
31.12,2006 118
Стойност към
31.03.2007г.               9            118          127
Стойност към
30.06.2007г.              12            100        112
Стойност към
31.12.2007г.              11            79             90
Стойност към
30,09,2008г.              11            50             61

1.3 Инвестиции в дъщерни предприятия
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Наименование на
предприятието

Седалище Размер на
съучастието
Хил.лв

Процент на
съучастието в
капитала на
другото
предприятие

Процент
На
притежа
вани
гласове

Вид на
ценните
книжа

Дъщерни предприятия
“Випом „ ООД   Видин       3 100%

1.4 Стоково-материални запаси
Към 30 септември   2008 г. и към 31.12. 2007 г. материалните запаси, нетни,

включват:

Видове материални запаси

Текущ период
01.01.2008г-
30.09.2008г

Предходен
период
01.01.2007г-
31.12.2007г

Материали

Основни материали за производство
Резервни части
Горива
Образци и модели
Материали бронз
Други
Общо материали

Продукция
Продукция
Полуфабрикати
Отливки чугун
Общо продукция
Незавършено производство

Стоки
Общо материални запаси, нетни

 1.5 Вземания
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Към 31 декември  2007 г и  30 септември2008 година, вземанията
включват:

 Вземания Текущ
период

01.01.2008г
30.09.2008г

Предходен
период

01.01.2007г
31.12.2007г

Краткосрочни вземания  
Вземания от клиенти 1526 1420
Обезценка
Нето 1526 1420
Вземания от предоставени аванси 34
Присъдени вземания 8 9
 От социално осигуряванe 10
 Други 21 7
Общо краткосрочни вземания
нетни: 1555 1480

Обезценката на вземанията е отчетена в съответствие с МСС 32 ”Финансови инструменти” като
разлика между балансовата стойност на вземането от клиента и неговата възстановима стойност
към 30 септември   2006г. не е начислявана допълнително обезценка.

1.6. Парични средства

Към 30 септември   2008 г. и 31.12.2007 г. паричните средства са както следва:

Текущ
период

01.01.2008г-
30.09.2008г.

Предходен
 период

01.01.2007г-
31.12.2007г.

Парични средства в брой 28 25

Разплащателни сметки в лева 38 1
Разплащателни сметки в чуждестранна
валута
Депозити
Пар.средства в подотчетни лица 12 7
Общо парични средства 78 33

1.7.Капитал
1.7.1 Основен капитал
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Вид акции Номинал
на 1 акция

Текущ период
01.01.2008г-

30.09.2008г.  

Предходен
период

01.01.2007г.
31.12.2007г

Обикновенни 1 лв 299120 299120
Брой емитирани
Брой изкупени
и платени
Брой изкупени
и неплатени
Брой изкупени
събствени акции
Брой неизкупени
Привилигировани
Брой емитирани
Брой изкупени
и платени
Брой изкупени
и неплатени
Брой изкупени
събствени акции
Брой неизкупени

1.7.2 Резерви

Текущ период
01.01.2008г.-
30.09.2008г. 

Предходен период
01.01.2007г.-
31.12.2007г

 Резерви         5 269         5 269
                 - специализирани резерви              51              51
                 - други резерви         5 218         5 218

1.7.3 Финансов резултат

Финансов резултат
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Финансов резултат Стойност

Печалба към 31.12.2005 г. 628

Увеличения от: 463

Печалба  за годината 2006 463
Промени в счетоводната полтика, грешки и
др.  

Намаления от: (45)
Разпределение на печелба в резерви  
Покриване на загуба  
Промени в счетоводната полтика, грешки и
др. (45)

Печалба към 31.12.2006 г. 1,046

Увеличения от: 324

Печалба  за годината 2007 324
Отписан преоценъчен резерв  

Намаления от: -
Разпределение на печелба в резерви  
Покриване на загуба  
Промени в счетоводната полтика, грешки и
др.  

Печалба към 31.12.2007 г. 1,370

Загуба към 31.12.2005 г. (9)

Увеличения от: (9)

Загуба  за годината 2006 (9)
Промени в счетоводната полтика, грешки и
др.  

Намаления от: -
Покриване на загуби с резерви и печалби  
Отписан преоценъчен резерв  
Промени в счетоводната полтика, грешки и
др.  

Загуба към 31.12.2006 г. (9)

Увеличения от: -
Загуба  за годината 2007  
Промени в счетоводната полтика, грешки и
др.  

Намаления от: -
Покриване на загуби с резерви и печалби  
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Отписан преоценъчен резерв  
Промени в счетоводната полтика, грешки и
др.  

Загуба към 31.12.2007 г. (9)
  

Финансов резултат към 31.12.2005 г. 619

Финансов резултат към 31.12.2006 г. 1,037

Финансов резултат към 31.12.2007 г. 1,361
Финансов резултат към 30.09,2008г  675

1.7.4  Задължения

Задължения
Текущ
период
01.01.2008 г.-
30.09.2008г.

Предходен
период
01.01.2007г-
31.12.2007г

Дългосрочни задължения 326 520
Задължения към финансови предприятия-банки         302 496 
Задължения към свързани предприятия
Пасиви по отсрочени данъци 24 24
Текущи  задължения 1199 1361
Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:       
Задължения по лизинг 45
Задължения към доставчици 901          978
Задължения по получени аванси
Задължения към персонала 117 127
Данъчни задължения, в т.ч.: 16 123
 - данък върху печалбата 16            86
 - данък върху добавената стойност                        
 - други данъци 37
Задължения към осигурителни предприятия         43 131
Дивиденти
Други          77 2
Текущи лихвени плащания 302 496
Задължения към банки 302          496

2.Отчет за приходи и разходи
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2.1Приходи

Вид на прихода Текущ период
01.01.2008г.-30.09.2008 г.

Предходен период
01.01.2007г.-30.09.2007г.

Продажби на продукция 4216 3470
Продажби на стоки 51
Продажби на услуги 11 6
Продажби материали и
ДМА 129 15
От разсрочени приходи по
МСС20
Всичко 4407 3491

2.2. Разходи за дейността
2.2.1 Балансова стойност /себестойност/ на продажби

Вид продаден актив Текущ период    01.01.2008
г-30.09.2008 г.

Предходен период
01.01.2007 г.-30.09.2007г

Стоки
Материали 62 62
Дълготрайни активи
Всичко 62 62

2.2.2 Разходи за материали

Вид разход Текущ период    01.01.2008-
30.09.2008 г.

Предходен период
01.01.2007г.-30.09.2007г

Основни и спомагателни
материали 1836 1440

Ел.енергия 209                                      233
Вода 8                                           11
Всичко 2053                                      1684
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2.2.3Разходи за външни услуги

Вид на разхода Текущ период
01.01.2008г.-30.09.2008г.

Предходен период
01.01.2007 г.-30.09.2007 г.

Разходи за телефони 23 24
Разходи за транспорт 54 45
Разходи за пощенски
услуги

42 32

Разходи за реклама 16 9
Разходи за хонорари 14 17
Разходи за абонаментно
поддържане 15

7

Разходи за местни данъци
и такси

33 24

Разходи за обучение 1 3
Разходи за охрана 18 18
Разходи за такси 20 30
Разходи за комисионни 2
Разходи за ремонти 22 28
Разходи за застраховки 9 4
Други външни услуги 23 35
Всичко : 292 276

2.2.4 Разходи за заплати  и осигуровки

Разходи за заплати и
осигуровки на:

Текущ период
01.01.2008г.-30.09.2008г.

Предходен период
01.01.2007г.-30.09.2007г.

Производствен персонал 815 713
В т.ч. начислени разходи
за отпуски на персонала
Административен
персонал

377 319

В т.ч. начислени разходи
за отпуски на персонала
Персонал по продажби 42 43

Всичко 1234 1075
2.2.5 Разходи за амортизации
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Разходи за амортизации
на:

Текущ период
01.01.2008г.-30.09.2008г.

Предходен период
01.01.2007 г.-30.09.2007г.

Производствени
дълготрайни  активи 80

81
Административни
дълготрайни активи

69
66

Всичко 149 147

2.2.6 Други разходи

Вид разходи Текущ период
01.01.2008г.-30.09.2008г.

Предходен период
01.01.2007г.-30.09.2007 г.

Разходи за алтернативни
данъци                                  2
Разходи за командировки 1 16
Разходи за брак 14
Разходи за непризнат ДК
Други 37                                      47
Всичко 52                                 65

2.3 Финансови разходи нетни

Вид на финансовия разход Текущ период
01.01.2008г.-30.09.2008г.

Предходен период
01.01.2007г.-30.09.2007г.

Приходи от лихви
Разходи от лихви
Разходи за лихви нетни

(39)
(39)

(30)
(30)

Приходи от курсови
разлики
Разходи от курсови
разлики
Курсови разлики нетни

(6)
(6)

Всичко                                         (39)                                       (36)
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V.Други оповестявания

5.Събития след датата на баланса

След датата на баланса не са настъпили събития които да изискват корекции или
специфични оповестявания.

7.Действащо предприятие
Счетоводният отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие.
На ръководството  не са известни данни, които водят до несигурност относно
възможността то да продължи своята дейност.

8.Финансови показатели
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Изпълнителен
директор:

  

Главен
счетоводител:
Гошо
Георгиев
Теодора
Трифонова

_____________
_____________
______
_____________
_____________
____

Към
датата на
съставянето на
отчета няма
обстоятелства
,които биха
повлияли
върху цената
на ценните
книжа на
“Випом” АД –
Видин.

Текуща Предход
на

N: П о к а з а т е л и година година

Стойност Стойност

Рентабилност:

1 Коеф. на рентабилност на приходите

от продажби      0,153 0,094

2 Коеф. на рентабилност на собствения

Капитал 0,088 0,050

3 Коеф. на рентабилност на пасивите 0,443 0.111

4 Коеф. на капитализация на активите          0,073   0.034

Ефективност:

5 Коеф. на ефективност на разходите        
1,180

1.103

6 Коеф. на ефективност на приходите   0,846 0.906

Ликвидност:

7 Коеф. на обща ликвидност  2,940 1,706

8 Коеф. на бърза ликвидност 1.035 0.813

9 Коеф. на незабавна ликвидност 1.035 0.813

10 Коеф. на абсолютна ликвидност 0,051 0.037

Финансова автономност:

11 Коеф. на финансова автономност          0,832 0,687

12 Коеф. на задлъжнялост 1,200 1,454
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Изпълнителен Директор: Гл.счетоводител
Гошо Георгиев                                                                                 Теодора Трифонова

____________________________                                                    ________________________
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