
БАЛАНС
ABC - ЧЕРТОГ ДЗЗД към 31.12.2016 Е ИК: 177022099

АКТИВ ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Суми (хил.лв.)

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
Суми (хил.лв.)

Текуща
година

Предходна
година

Текуща

година
Предходна

година

Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ

1. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ
Общо за група I : IV. РЕЗЕРВИ

И. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 4. Други резерви
1. Земи и сгради, в т.ч.: Общо за група IV :
— сгради V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:
— земи — Неразпределена печалба
2. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане Общо за група V :
З.Транспортни средства
4. Машини, произв.оборудване,апаратура и съоръжения
б.Други ДМА VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА) 124

Общо за група I I :
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ ОБЩО за РАЗДЕЛ "А": 124

1. Акции и дялове от предприятия в група
Общо за група I I I : В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ 1. Задължения към доставчици, в т.ч .: 322
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" : до 1 година

В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ 2. Задължения към фин.предприятия, в т.ч .:
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ до 1 година

1. Стоки и продукция, в т.ч.: 3. Получени аванси, в т.ч. :
— стоки до 1 година
прокукция 4. Други задължения, в т.ч. : 15
2. Незавършено производство над 1 година
3. Предоставени аванси — данъчни задължения, в т .ч .: 14
4. Материали и суровини до 1 година



по група — други задължения, в т .ч .:
П. ВЗЕМАНИЯ до 1 година

1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: 67 ОБШО за РАЗДЕЛ "В". в т.ч. : 337
2. Други вземания, в т.ч.: Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди.в пич.:

Общо по група I I : 67 над 1 година
-----рр------

IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г) 461
1. Парични средства в безсрочни сметки (депозити) 394 УСЛОВНИ ПАСИВИ

2. Парични средства в брой
по група I V : 394

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" : 461
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г) 461
УСЛОВНИ АКТИВИ

ш м  s.?
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Ръководител: vJ
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОТТИ по ПРЕКИЯ МЕТОД
ABC - ЧЕРТОГ ДЗЗД 

КЪМ 31.12.2016 
Е И К : 177022099

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ Текущ период Предходна година
постъпл плащан

ия
нетен
поток

постъпл плащан
ия

нетен
поток

А. Парични потоци от основна дейност 0
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти 1028 634 394
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения 0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. 0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики 0
Платени и възстановени данъци върху печалбата 0
Плащания при разпределения на печалби 0
Други парични потоци от основната дейност 34 34 0

Всичко парични потоци от основната дейност ( А ) 1062 668 394
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи
Други парични потоци от инвистиционна дейност
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.

Всичко парични потоци от йнвестиц. дейност ( Б )
В. Парични потоци от финансова дейност
Парични потоци, свъзани с получени или предоставени заеми
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.

Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )
Г. Изменение на паричните средства през периода 

(А  + Б + В ) 1062 668 394

Д. Парични средства в началото на периода
Е. Парични средства в края на периода 394

Дата:01.03.201 бгод. Съставител: 
Мими Чамова

Ръководител:
инж.НиколайГеоргиев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на

ABC - ЧЕРТОГ ДЗЗД 

към 31.12.2016 година Е И К: 177022099

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Сума ( хил.лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Сума ( хил.лв.)

Текуща
година

Предх.
година

Текуща
година

Предх.
година

1.Намаление на зап.от продукция и НП 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. : 939
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т .ч .: 802 а) Стоки

а ) суровини и материали б) Услуги 939
б ) външни услуги 802 в) Продукция

3. Разходи за персонала, в т .ч .: 2. Увеличение на зап.продукция и НП
а ) разходи за възнагра>кдения З.Разходи за придобиване по ст.начин
б ) разходи за осигуровки, в т.ч.: 4. Други приходи, в т.ч.:
- осигуровки, свързани с пенсии - приходи от финансирания

4. Разходи за амортизация и обезценка ОБЩО приходи от оперативна дейност 939
а ) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: (1  + 2 + 3 + 4)

• разходи за амортизация 5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :
5. Други разходи, в т .ч .: - прих.от участия в предпр.от група

а ) балансова ст-ст на продадени активи 6. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:
в ) други -полож.разлики от промяна на вал.курсове

ОБЩО Разходи за оперативна дейнос 802 -прих.от предприятия от група
( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) Общо финансови приходи (5  + 6+7)

6. Разходи от обезценка на фин.активи Общо Приходи 939
- отриц. разлики от пром.на валутен курс ( 1+2+3+4+5+6+7+9)
7. Разходи за лихви и други фин.разходи ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 ) 939

в ) разходи за лихви

г ) други

ОБЩО финансови разходи

8. Печалба от обичайната дейност 137

Общо Разходи 802

( 1+2+3+4+5+6+7+9)

10. Счетоводна Печалба 137

( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)

11. Разходи за данъци от печалбата 13

13. Печалба (балансова) 124

( ред 10 - ред 11 - ред 12)

ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13) 939

дата: 01.03.2016 г. Съставител: 
Мими Чамов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2015
ABC - ЧЕРТОГ ДЗЗД 

Е И К : 177022099

ПОКАЗАТЕЛИ записан
капитал

премии
от

емисии

резерв
от

последв
ащи

оценки

РЕЗЕРВИ
фин. резултат 

от минали 
години

текуща ОБЩО

законови

резерв
от

изкупени
собств.
Акции

резерв
съгл.

Учред.
Акт

други
резерви

неразпр.
печалба

непокрита
загуба

печалба / 
загуба

собствен
капитал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Салдо в началото на отчетния 

период
1. Салдо след промените в 
счетоводната политика и грешки
2. Финансов резултат за текущия 
период

я 124 124

3. Разпределение на печалбата, в т.ч.

— за дивиденти
4.Други изменения в собствения 
капитал

Салдо към края на отчетния период 124 124

Собствен капитал към 
края на отчетния период 124

&  1 2 4

Дата: 01.03.2016г. Съставител : [ Ръководител: ^  у
Мими Чамова Ч/Пп h  инж.Николай Георгиев



АВС-ЧЕРТОГ ДЗЗД

Разходът за данък в отчета за приходите и разходите включва сумата на разход за текущия 
данък върху печалбата и отсрочените разходи за данъци върху печалбата, съгласно 
изискванията на СС 12 Данъци от печалбата.

Разход за текущ данък
Изменение в отсрочените данъци, в т. ч.

От признати през годината временни разлики 
От възникнали през годината временни разлики 

Общо (разход за)/икономия от данък в отчета за 
приходите и разходите

12. Нетекущи (дълготрайни) активи няма налични

13. Вземания от клиенти и доставчици

31 декември 31 декември 
2016 2015

хил. лв. хил. лв.
Вземания от клиенти и доставчици 67 0
Вземания от асоциирани и смесени предприятия 0 0
Други 0 0
Общо 67 0

31 декември 31 декември 
2016 2015

хил. лв. хил. лв.
13 0

13

В салдото на вземанията не са включени вземания, които да са просрочени към датата на 
настоящите финансови отчети. Всички вземания са текущи.
Ръководството на Дружеството счита, че стойността, по която търговските и други вземания са 
представени в баланса съответства на тяхната справедлива стойност към 31 декември 2016 а.

14. Парични средства

31 декември 31 декември 
2016 2015

хил. лв. хил. лв.
Парични средства по банкови сметки 394 0
Парични средства в брой 0 0
Общо парични средства по отчета
За паричните потоци 394 0
Парични средства по баланс 394 0

15. Няма регистриран Собствен капитал

16. Задължения към клиенти и доставчици

31 декември 31 декември 
2016 хил. лв. 2015

хил. лв.
Задължения към доставчици 322 0

5



АВС-ЧЕРТОГ ДЗЗД

Получени аванси 0 0
Други 15 0
Данъчни задължения 14 0

Обшо 461 0

17. Данъчни задължения

Задълженията за данъци включват:

31 декември 31 декември
2016 2015

хил. лв. хил. лв.
Дължим данък върху добавената стойност 0 0
Дължим корпоративен данък 14 0
Дължими данъци върху разходите 0 0
Други разчети с бюджета 0 0
Обшо И 0

18. Финансови инструменти и управление на рисковете

Балансовите стойности на активите и пасивите към 31 декември 2016 година по категориите, 
определени в съответствие със СС 32 Финансови инструменти са представени в следните 
таблици:

Финансови активи 31 декември 31 декември
2016 2015

хил. лв. хил. лв.
Предоставени кредити и вземания

Вземания от клиенти и доставчици 67 0
Парични средства 394 0
Общо 461 0

Финансови пасиви 31 декември 31 декември
2016 2015

хил. лв. хил. лв.
Отчитани по амортизируема стойност

Задължения по лихвени заеми 0 0
Задължения към доставчици и клиенти 322 0
Общо 322 0

Пазарен риск
Пазарният риск е рискът справедливата стойност или бъдещите парични потоци на 
финансовите инструменти да варират поради промяна в пазарните цени, и може да се прояви

6



АВС-ЧЕРТОГ ДЗЗД

като лихвен или друг ценови риск. Поради естеството на осъществяваната дейност 
Дружеството е изложено единствено на лихвен и пазарен риск.

Лихвен риск
Експозицията на дружеството спрямо лихвения риск от промените в лихвените проценти е 
свързана главно със задълженията по заеми. Банковите кредити се обезпечават с ипотеки на 
недвижими имоти и залог на бъдещи вземания. Годишната лихва на банковите кредити зависи 
от банковия ресурс.
Дружеството извършва постоянен мониторинг и анализ на основните си лихвени експозиции 
като разработва различни сценарии за оптимизиране, например рефинансиране, подновяване на 
съществуващи заеми, алтернативно финансиране.

Ценови риск

Дружеството не е изложено на съществен риск от негативни промени в цените на другите 
стоки, материали и услуги, обект на неговите операции, защото те са обект на периодичен 
анализ и обсъждане за преразглеждане и актуализиране спрямо промените на пазара. Въпреки 
всичко дружеството е изложено на ценови риск от непрекъснатия дъмпинг на пазарните цени 
йа неговата продукция, от подобни предприятия, нелоялна конкуренция и ефекта от глобалната 
рецесия.

Ликвиден риск ням[а

19. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях

През отчетния период са осъществени сделки със следните свързани лица:

Свързано лице Вид на свързаност
ABC ИНЖЕНЕРИНГ Н ООД СЪДРУЖНИК

ЧЕРТОГ 2000 ЕООД СЪДРУЖНИК

По сделките със свързани лица няма необичайни условия и отклонения от средните пазарни 
цени.
Към 31 декември 2016 година неуредените разчети със свързани лица са, както следва:

Свързани лица .31 декември 31 декември 31 декември 31 декември
2016 2015 2016 2015

хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.
Вземания Вземания Задължения Задължения

0 0 321 0

Изготвил:
/М.
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АВС-ЧЕРТОГ ДЗЗД

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА

1. Информацията дружеството

АВС-ЧЕРТОГ ДЗЗД е регистрирано със споразумение за създаване на обединение от 
21.01.2016 г.5 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. Индже Войвода № 35. 
Основната дейност на дружеството е реализация на Национална програма за енергийна 
ефективност на много фамилни жилищни сгради.
Дружеството няма клонове и представителства в страната и чужбина.

2. База за изготвяне на финансовия отчет и счетоводни принципи

2.1. Общи положения

Дружеството изготвя и представя финансовия си отчет на база Националните стандарти за 
финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП), приети от Министерския 
съвет и приложими в Република България от 01 януари 2008 год. и в съответствие с 
изискванията на Закона за счетоводството.

Финансовият отчет е изготвен при спазване на принципите-предположения текущо 
начисляване и действащо предприятие, както и принципа на историческата цена, с изключение 
активите, които са представени по справедливите им стойности.

Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет, Ръководството е направило преценка на 
способността на Дружеството да продължи своята дейност като действащо предприятие.



АВС-ЧЕРТОГ ДЗЗД

2.3. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки

Приложението на НСФОМСП изисква от Ръководството да направи някои счетоводни 
предположения и приблизителни счетоводни оценки при изготвяне на финансовия отчет, с цел 
определяне стойността на някои активи, пасиви, приходи и разходи. Те се извършват въз 
основа на* най-добрата преценка на Ръководството, базирана на историческия опит и анализ на 
всички фактори, оказващи влияние при дадените обстоятелства към датата на изготвяне на 
финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в 
настоящите финансов отчет.

2.4. Грешки в предходни отчетни периоди
Грешки в предходни периоди са пропуски, неточности или несъответствия във финансовия 
отчет на Дружеството за предходни периоди, възникващи в резултат на пропусната или 
неправилно използвана надеждна информация. Това е информация, която е била налична към 
момента на одобрение за издаване на финансовия отчет или такава, за която се предполага, че е 
било възможно да бъде получена и използвана при изготвянето и представянето на тези отчети. 
Грешки в предходни периоди могат да възникнат при признаването, оценяването, 
представянето или оповестяването на елементи от финансовия отчет. Те се коригират 
ретроспективно като се преизчислява сравнителната информация или началните салда на 
активите, пасивите и капитала (в случаите, когато са възникнали през предходни периоди, за 
които не е представена информация във финансовия отчет). Корекцията се отразява в първия 
финансов отчет, одобрен за издаване след откриването им.

2.5. Промени в счетоводната политика

Дружеството променя счетоводната си политика само тогава, когато подобна промяна се 
изисква от конкретен Стандарт или води до представяне във финансовите отчети на по- 
надеждна или по-уместна информация за ефекта от операциите, други събития или условия 
върху финансовото състояние, резултатите или паричните потоци. Промяната в счетоводната 
политика, произтичаща от първоначално прилагане на нов или променен (допълнен) Стандарт 
се отразява в съответствие с преходните или заключителните разпоредби на конкретния 
Стандарт. Когато такива липсват или промените се правят доброволно, те се прилагат 
ретроспективно като се коригират началните салда на всеки засегнат елемент от капитала или 
другите сравнителни суми и като се приема, че новоприетата политика се е прилагала винаги.

3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс и отчета за приходите
и разходите

3.1. Нетекущи (дълготрайни) материални и нематериални активи

Дълготрайни материални и нематериални активи -няма

3.2. Материални запаси - няма

3.3. Финансови инструменти

Парични средства
Паричните средства за целите на съставянето на отчета за паричните потоци са паричните 
средства по банкови сметки.
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Данък върху печалбата

Данъкът върху печалбата включва текущия данък върху печалбата и отсрочените данъци.

Текущият* данък се определя въз основа на облагаемата (данъчна) печалба за периода, като се 
прилага ефективната данъчна ставка съгласно данъчното законодателство към датата на 
финансовия отчет. Отсрочените данъци са сумите на дължимите (възстановими) данъци върху 
печалбата за бъдещи периоди по отношение на облагаемите (приспадащи се) временни 
разлики. Временните разлики са разликите между балансовата стойност на един актив или 
пасив и неговата данъчна основа. Отсрочените данъчни пасиви се изчисляват за всички 
облагаеми временни разлики, докато отсрочените данъчни активи за приспадащите се 
временни разлики се признават, само ако има вероятност за тяхното обратно проявление и щсо 
Дружеството ще е в състояние в бъдеще да генерира достатъчно печалба, от която те да могат 
да бъдат приспаднати.
Отсрочените данъчни активи и пасиви се изчисляват като се прилага предполагаемата данъчна 
ставка за периода, в който те ще се реализират или погасят, съгласно информацията, с която 
Дружеството разполага към момента на съставяне на финансовите отчети. Отсрочените данъци 
се признават в отчета за приходите и разходите, освен в случаите, когато възникват във връзка 
с балансово перо, което се отразява директно в собствения капитал на Дружеството. В този 
случай и отсроченият данък се посочва директно за сметка на това перо (в капитала), без да 
намира отражение в отчета за приходите и разходите.
Отсрочените данъчни активи и пасиви се представят нетно. Съгласно действащото за 2016 и 
данъчно законодателство, данъчната ставка, която се прилага при изчисляване на данъчните 
задължения на Дружеството е 10%. При изчислението на отсрочените данъчни активи и пасиви 
към 31 декември 2016 е приложена данъчна ставка 10%.

Признаване на приходи и разходи

1. Приходи от продажба на продукция, стоки, услуги и други приходи

Приходите и разходите се начисляват в момента на тяхното възникване, независимо от 
момента на паричните постъпления и плащания. Отчитането им се извършва при спазване на 
изискването за причинна и стойностна връзка между тях.

Приходите се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежащото на 
получаване възнаграждение, намалено със сумата на всички предоставени отстъпки и включват 
брутните потоци от икономически ползи получени от и дължими на Дружеството. Сумите, 
събрани от името на трети страни, като данъци върху продажбите, какъвто е данъкът върху 
добавената стойност, се изключват от приходите.

Приходите от продажба на стоки, услуги и продукция се признават, когато:

-значителните рискове и ползи от собствеността върху стоките или услугите са прехвърлени 
на купувача;

-дружеството не е запазило продължаващо участие и ефективен контрол върху управлението * 
на продадените стоки , услуги (продукция);

-вероятно е в резултат на сделката Дружеството да получи икономически изгоди;

-приходите и разходите пряко свързани със сделката могат да бъдат надеждно оценени.

Когато резултатът от сделката за предоставяне на услуга може да бъде надеждно оценен, 
приходът се признава в зависимост от етапа на завършеност на сделката към датата на баланса.
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В случаите, когато резултатът не може да бъде надеждно оценен, приходът се признава само 
дотолкова, доколкото направените разходи са възстановими.

2. Финансови приходи и разходи няма отчетени

3. Извънредни приходи и разходи няма отчетени

4. Приходи

31 декември 31 декември 
2016 2015

хил. лв. хил. лв.
Продукция 0 0
Стоки 0 0
Услуги 939 0
Разходи за придобиване по стоп.начин 0 0

Други приходи, в т. ч., 0 0
продажба на ДМА 0 0
приходи от финансирания 0 0
продажба на материали 0 0

други приходи 0 0
Обшо w 939 0

Общият размер на признатите за 2016 год., но неполучени към датата на финансовия отчет 
приходи е 67 хил. лв.

5. Разходи за материали няма отчетени

6. Разходи за външни услуги

31 декември 31 декември
2016 2015

хил. лв. хил. лв.
Подизпълнители 802 0

Общо 802 0

7. Разходи за персонала няма отчетени

8. Разходи за амортизация няма отчетени

9. Други разходи няма отчетени

10. Финансови приходи и разходи няма отчетени

11. Разходи за данъци върху печалбата



ПРОТОКОЛ от Общо Събрание

Днес 17.03.2017 год. в град Ямбол , се проведе заседание на Общото 
Събрание на ДЗЗД „АВС-ЧЕРТОГ", на което присъстваха Съдружниците ABC 
ИНЖЕНЕРИНГ Н ООД И ЧЕРТОГ 2000 ЕООД

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.Приемане на ГФО за 2016г.

2.Вземане на решение относно разпределение на печалбата на ДЗЗД.

3.Вземане на решение за публикуване на годишния финансов отчет на 
ДЗЗД за 2016г.

Съдружниците на ДЗЗД вземаха решение информацията по въпросите 
включени в т.1, т.2, т.З от дневния ред да бъде разгледани изцяло и бъдат 
взети решения след проверка и запознаване с материалите по всеки въпрос. 
Съдружниците на ДЗЗД, с оглед изнесените данни и информация, приеха 
следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 от дневния взема следното решение:
Решение 1
Приема ГФО за 2016г.
Пот.2 
Решение 2
Печалбата за 2016г. да бъде прехвърлена в неразпределена печалба 

отминали години.
По т.З 
Решение 3
Да внесе приетия годишен финансов отчет за 2016г. за публикуване в 

Интернет или икономическо издание.

СЪДРУЖНИЦИ:

17.03.2017 ABC ИНЖЕНЕРИНГ Н ООД 

ЧЕРТОГ 2000 ЕООД


