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Отговорност на ръководството :
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна
политика.
Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите
МСФО, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото
предприятие.
Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за
целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите
мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други
нередности.
С оглед обстоятелството, че „Випом” АД е публично дружество, отговорностите
на ръководството са големи. Акциите на дружеството са публично предлагани и
това задължава ръководството да изготвя проспекти за публичното предлагане на
акциите и да спазва стриктно счетоводните и финансови изисквания.
1. Учредяване на дружеството
„Випом „ АД е акционерно дружество съгласно Търговския закон със седалище и
адрес на управление както следва:
Гр. Видин 3700, ул.” Цар Иван Асен” II № 9; тел./094/609025; факс /094/609021
„Випом”АД е вписано във Видински окръжен съд , фирменно дело 228/97г.том IV
пар.№ 127,ст.74 рег.1 по описа на Видински окръжен съд .
С решение № 405/13.11.2002 г на Видинския окръжен съд „Випом” АД е вписано
като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти
на ценни книжа, воден от ДКЦК на основание чл.18, ал.1 от ЗППЦК.
2. Описание на дейността
Предмет на дейността на “Випом” АД е производство на помпи, помпени
агрегати, стационарни станции и комплектни обекти, търговска дейност в
страната и чужбина.
Фирмата е с дългогодишен опит в своята дейност и се е наложила на нашия и
чуждия пазар. Дейността на „Випом” АД включва производство на групи
продукти, както следва: помпи , помпени агрегати , резервни части за тях и услуги
по ремонт и въстановяване на изброените артикули.
Дружеството има традиционно добри позиции на пазарите в Русия , страни от
ОНД – Казахстан, Украйна, Македония, Близкия Изток и Северна Африка и др.
3. Информация относно възнагражденията на управителните органи Съвет на директорите със сключени договори за управление и
контрол:
Към 30.09.2011 начислените разходи за възнаграждения и осигуровки на
членовете на Съвета на директорите по договори за управление и контрол
възлизат на 44 хил. лева. В това възнаграждение са включени и осигуровките за
периода. Възнаграждението на Изпълнителния директор е включено във
възнаграждението на Съвета на директорите.
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4. Информация за важни събития, настъпили през второто тримесечие
и с натрупване от началото на финансовата 2011година до 30.09.2011
и тяхното влияние върху резултатите от финансовият отчет .
На 21.03.2011 г. Съветът на директорите е приел и одобрил годишния финансов
отчет на дружеството за 2010г.
На 21.04.2011 г. е регистриран междинен отчет за финансовото състояние за
първото тримесечие на 2011 година .
На 20.06.2011 г. е проведено Общо събрание на акционерите на дружеството при
следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2010 год.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год.;
- Доклад на регистрирания одитор за 2010 год.;
- Избор на регистриран одитор;
- Освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за
дейността им през 2011 год.;
- Назначаване на одитен комитет за 2011 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат.
На 24.07.2011 г. е регистриран междинен отчет за финансовото състояние за
второто тримесечие на 2011 година.
Не е регистрирано влияние от никакви фактори върху резултатите от финансовите
отчети на дружеството, които да се дължат на цитираните с натрупване от
началото на годината важни събития.
“Випом” АД е реализирало приходи от продажби в размер на 2721 хил. лева за
деветмесечието на 2011година .
През деветмесечието на 2011година дружеството отразява загуба от дейноста в
размер на 4 хил. лева преди облагане с данъци.
5. Собственост и структура на управление
Към 30.09.2011 г. акционерният капитал е 299 120 лева, разпределен в 299 120
броя акции с номинална стойност 1 лев всяка една;
Разпределението на акционерния капитал към 30.09.2011 година е както следва:
№
1
2

Акционери
Общо физически лица
Общо юридически лица
ОБЩО Капитал

Брой акции
29 797
269 323
299 120

Относителен дял в
%
9.9%
90.1%
100.0%
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6. Структура на основния капитал на дружеството към
деветмесечието на 2011 година .
Разпределение на акционерния капитал
Акционер
Брой акции Стойност Платени
Дял
“Pandects Company Limited”-Кипър

147 000

147 000

147 000

49%

“N&A Company Limited”-Кипър

62 673

62 673

62 673

21%

MEI - Romanie en Bulgarije

37 392

37 392

37 392

13%

“Приви” АД

15 696

15 696

15 696

5%

5 551

5 551

5 551

2%

ДФ “КД Акции България”

861

861

861

0%

Други юридически лица

150

150

150

0%

“ТК Холд” АД

Физически лица
29 797
29 797
29 797
10%
Общо
299 120
299 120
299 120
100%
Акционери, притежаващи над 5% от общия брой акции на Дружеството са
“Pandects Company Limited” –Кипър, “N&A Company Limited” –Кипър, MEI Romanie en Bulgarije - Холандия и “Приви” АД.
7. Структура на управление
„Випом” АД се управлява от Cъвет на директорите, състоящ се от трима члена:
Гошо Цанков Георгиев - Председател СД и Изпълнителен директор;
Иван Петров Ревалски - заместник председател СД;
Красимир Андреев Кръстев - член на СД.
8. Структура на одитния комитет
Съгласно решение на Общото събрание на акционерите, проведено на
20.06.2011г., функциите на Одитен комитет се изпълняват от Съвета на
директорите, както следва:
Иван Петров Ревалски - Председател на одитния комитет;
Гошо Цанков Георгиев - член на одитния комитет;
Красимир Андреев Кръстев - член на одитния комитет
9.Свързани лица
„Випом” АД притежава 100 % от капитала на „Випом”ООО – Москва, Русия.
Информация, относно придобиването и притежаването акции на
дружеството от членовете на Съвета на директорите
Име
Брой акции % от капитала
1 Гошо Цанков Георгиев-председател
13
0,004
2 Иван Петров Ревалски – член
0
0
3 Красимир Андреев Кръстев –член
0
0
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9. Информация относно участието на членовете на Съвета на
директорите като неограничено отговорни съдружници, участие в
управлението и притежаването на 25 и повече на сто от капитала на
други дружества:
Гошо Цанков Георгиев не участва в други търговски дружества като
неограничено отговорен съдружник.
Иван Петров Ревалски не участва в други търговски дружества като неограничено
отговорен съдружник.
Красимир Андреев Кръстев не участва в други търговски дружества като
неограничено отговорен съдружник.
10. Преглед на пазара. Структура на продажбите на вътрешен и
външен пазар.
Направление на продажбите
09.2011г.
09.2010г.
Външен/вътрешен пазар
Външен пазар
1 868
2 866
Вътрешен пазар
752
867
Общо
2 620
3 733
11. Справка за относителния дял на реализираната през разглеждания
период продукция (с натрупване)
Направление на продажбите
09.2011г.
09.2010г.
Външен/вътрешен пазар
Външен пазар – относителен дял
71
77
Вътрешен пазар – относителен дял
29
33
12. Основни клиенти на вътрешния пазар
С най-голям дял в реализацията на продукция на вътрешния пазар за
деветмесечието на 2011 година са следните фирми: “Агромашинимпекс София”
ЕООД, “Елаците Мед” – c.Мирково, “EVN България Топлофикация Пловдив”,
“Контур Глобал Марица Изток 3” АД, ”Геотрейдинг” ООД , “ТЕЦ Ей И Ес
Гълъбово”, ”ИПО” ООД, “Мини Марица Изток” ЕАД , ”Стомана Индъстри” АД;
“ТЕЦ Бобов Дол” АД, “Асарел Медет” АД, “В и К” – Петрич, “Солвей соди” АД и
др.
13.Реализирана на вътрешния пазар продукция по серии помпи и
стойност - в хил. лв
Тип помпи
09.2011 г
09. 2010 г.
"ВИДА" / монофазни /
16
20
„Д”, “ВД”
173
71
"М", " МТ", "МТР
81
150
"Е"
96
143
"ВП, ФВП
45
44
"Ш", "КШ"
15
33
"ФКС", “ФЕ”, “ФС”
4
1
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"К", "КВ", "КВС"
"КС", "С"
22
"КУЛ"
10
"ЕГ"
1
Помпи с ЧУ
29
“ЕМ”
“ПВ”
Ръчни помпи
1
Резервни части
214
Eл.двигатели
8
Отливки и други
4
Ремонт
33
Общо:
752
Забележка: Посочените суми са без ДДС

17
2
56
4

266
8
5
50
867

14.Основни клиенти на фирмата на външния пазар
Това са дългогодишните клиенти от Руската Федерация, а именно:
ООО“Гидромаш” - гр. Орел, ООО Група компании “Гранд ресурс” - Екатеринбург
и др.
От страните от Европейския съюз по-големи клиенти на дружеството е “Легнум
Асетс” - Великобритания, “Новаексим” - Испания, ”ASM” - Германия, а от
страните извън Европейския съюз - "”Казцинк Ремсервиз” - Казахстан, “Еквивес
Сервиз” - Украйна, “Ваксан Макина” - Турция и др..
15.Реализирана на външния пазар продукция по серии помпи и
стойност - в хил. лв.
Тип помпи
09.2011г.
09.2010г.
“Д”

852

1 526

“ВД”

244

252

”МТР”

199

145

69

8

”Е”
”ФЕ”

6

”Ш”, ”КШ”

2

“КВ“, “КВС“

20

Помпи с ЧУ

21

28

Други

151

686

Резервни части

225

220

Отливка

79

Общо:
1 868
Забележка: Посочените суми са без ДДС

2 865
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16.Възможности за реализиране продажби на пазара през 2011г. Анализ
на конкурентната среда.
„ВИПОМ“АД е един от основните доставчици на българския пазар на широка
гама от помпи, помпени модули и станции и резервни части за тях.
Дружеството формира своята политика по качество в съответствие с изискванията
на ISO 9001:2008, което е гарант за качеството на крайните изделия.
Факторите, които затрудниха дейността от началото на годината и оказват
влияние през деветмесечието на 2011 година - задълбочаването на
икономическата криза в света и в България, влошиха допълнително бизнесклимата. Това доведе до свиване на вътрешния и външния пазар. Рязко се увеличи
междуфирмената задлъжнялост и се наруши нормалния ритъм на паричните
потоци. Намаляването на потребителската способност на хората се отрази
негативно на реализацията на изделията за промишлеността.
Пазарът на помпи и помпени агрегати в страната се характеризира с висока степен
на конкуренция, като непрекъснато се увеличава броят на чуждестранните
компании , предлагащи продукти с много високо качество. Основни конкуренти
на вътрешния пазар са: GRUNDFOS, KSB, WILO SE, SAER, LOWARA и много
други. От друга страна масовото навлизане на аналогични изделия от Китай на
много ниски цени също оказва влияние върху тенденциите на външния и
вътрешния пазар.
На външния пазар конкуренти на Дружеството се явяват всички
западноевропейски фирми-производители, които присъстват и на вътрешния
пазар, както и местни производители от Русия и Украйна - „Ливгидромаш” гр.Ливны , “Катайсский насосньй завод”, “Ясногорски насосньй завод” и др.
Други фактори, определящи дейността на Дружеството през деветмесечието на
2011 година са постоянният натиск на клиентите да работим при отложено или
разсрочено плащане, както и колебанието на цените на някои основни материали.
17.Регистрационни, лицензионни и разрешителни режими
„ВИПОМ“АД произвежда широката номенклатура на изделия – над 1000
типоразмера помпи, разпределени в 31 серии в различни варианти на приложение.
Дружеството е сертифицирано от SGS - България, като е обхваната цялостната
дейност - от проектирането на нови изделия до продажбата на произвежданата
продукция и притежава сертификат за въведена система на управление на
кчеството ISO -9001:2008 с валидност до 05.05.2012 г., което е гаранция за
осигуряване на високо качество на продукцията.
Дружеството разполага с единствена акредитирана лаборатория в страната за
хидравлични изпитвания.
“ВИПОМ” притежава свидетелство за регистрирана търговска марка „ВИДА” до
07.09.2015 година .
18.Нови и усъвършенствани изделия и технологии
Перспективния план на „Випом „АД за 2011 година включва разработване и
внедряване на нови и усъвършенствани изделия, съобразени с конкретни
изисквания и потребности на пазарите, на които Дружеството активно присъства.
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Усъвършенствани изделия:
На основание възложени поръчки са произведени или са в етап на производство
следните помпи :
- помпа 11МТР32.4А-ЧУ -от неръждаема стомана за АЕЦ;
- помпа 900Д60 - за експлоатация в АЕЦ;
- помпа Е/150-400-ЧУ-Н - за транспортиране на нефтопродукти;
- помпа 25Е50ЧУ,50Е20ЧУ,100Е32ЧУ.
Нови изделия
В етап на разработване на техническа документация се намират следните изделия:
- помпа Е/32-250ЧУ;
- помпа 44Д112;
- помпа агрегатна КЕМ /40-125;
- помпа агрегатна КЕМ /50-125.
За всички нови и усъвършенствани изделия се разработва и изпълнява
необходимата технологична екипировка.
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19.Финансови показатели на дружеството през последния отчетен
период .
Отчет за финансовото състояние
Дълготрайни активи /общо/
Краткотрайни активи
Финансови активи
Материални запаси
Краткосрочни търговски вземания
Други вземания
Парични средства
Обща сума на активите

30.09.2011 г.
3 981
30
3
2 777
2 302
102
28
9 223

31.12.2010 г.
4 080
36
3
2 521
2 824
24
11
9 501

Акционерен капитал
Резерви
Текуща печалба
Нетекущи пасиви
Търговски задължения и краткосрочни
заеми
Задължения към персонала и за социално
осигуряване
Други текущи задължения
Обща сума на пасивите

299
7 782
(4)
238
635

299
7 414
369
323
895

170
85
9 441

107
94
9 501

Отчет за доходите
Приходи общо
Промени в запасите от продукция
Балансова стойност на продадените активи
Разходи за материали
Разходи за услуги
Разходи за амортизация
Разходи за персонала
Други разходи
Финансови разходи
Печалба преди данък върху печалбата

30.09.2011 г
2 721
231
(12)
(1 316)
(242)
(172)
(1 132)
(40)
(42)
(4)

30.09.2010 г
3 858
(64)
(4)
(1 485)
(225)
(200)
(1 020)
(75)
(40)
741
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20.Анализ на база показатели от Отчета за доходите и Отчета за
финансовото състояние
Показатели от Баланса и ОПР
Показатели
Краткотрайни активи
Краткосрочни вземания
Финансови средства
Парични средства
Краткосрочни задължения
Нетна печалба
Счетоводна печалба
Нетни приходи от продажби
Собствен капитал
Сума на пасивите

Текущ период Предх. период
5209
5382
2404
2848
0
0
28
11
908
1096
-4
741
-4
741
2721
3856
299
299
9223
9501

текущ период
стойност
%
Показатели за РЕНТАБИЛНОСТ
Коеф.за рентабилност на приходите от продажби
Счетоводна печалба
-4
Нетни приходи от продажби
2721
Коеф.за рентабилност на база на собствения капитал
Счетоводна печалба
-4
Собствен капитал
299
Показатели за ЛИКВИДНОСТ
Коеф.на обща ликвидност
Краткотрайни активи
5209
Краткотрайни задължения
908
Коеф.на бърза ликвидност
Вземания + Финансови средства
2432
Краткосрочни задължения
908
Коеф.на абсолютна ликвидност
Парични средства
28
Краткосрочни задължения
908
Показатели за ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ и ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ
Коеф.за финансова автономност
Сума на капитал
299
Сума на пасивите
9223
Коеф.на финансова задлъжнялост
Сума на пасивите
9223
Собствен капитал
299

Разлика
173
444
0
17
188
745
745
1135
0
278

%
-3%
-16%
0%
155%
-17%
-101%
-101%
-29%
0%
-3%

предх.период
стойност
%

-0,0015

369
3856

0,0957

-0,0134

369
299

1,2341

5,7368

5382
1096

4,9106

2,6784

2859
1096

2,6086

0,0308

11
1096

0,0100

0,0324

299
9501

0,0315

30,8462

9501
299

31,7759
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21.Описание на основните рискове и несигурности, пред които е
изправен емитентът през останалата част от финансовата година.
В хода на обичайната си стопанска дейност Дружеството може да бъде изложено
на различни рискове, най-важните от които са:
Валутен риск
Дружеството реализира своята продукция както на вътрешния, така и на външния
пазар, като голяма част от постъпленията са във валута, предимно в евро.
Съществува риск за формиране на отрицателни курсови разлики и генериране на
загуби от вземанията във валути, различни от евро и реализирани зад граница. За
целта ръководството предоговаря условията с клиентите си за преминаване на
разплащанията в евро. За разглеждания период сделките в щатски долари
представляват едва 16% от търговския оборот на дружеството.
Относно вземанията в евро валутния риск е минимален, поради факта, че левът
има фиксиран курс спрямо еврото. Евентуалните отрицателни разлики от
промените на валутни курсове биха намалили финансовия резултат на
дружеството, съответно и икономическите показатели. Ръководството следи
стриктно валутните експозиции, осигурява ефективно управление на валутния
риск и взема мерки за избягване на негативните последици от промени във
валутните курсове.
Лихвен риск
При осъществяване на своята дейност Дружеството ползва заеми, като при
договориране на условията по тях ръководството се стреми да договори възможно
най-изгодни условия и да минимизира лихвените рискове. Благоприятен ефект се
получава от възможността за договаряне на приемливи лихвени равнища по
привлечените ресурси и структурата на лихвените проценти, които съдържат
постоянен и променлив компонент с предимствено тегло на постоянната
величина, което минимизира вероятността от негативна промяна в движението на
паричните потоци. Появата на нестабилност във финансовата система на страната
като цяло е предпоставка за промяна в лихвените равнища.
Дружеството обслужва задължението си към банката в срок и не е изпадало в
просрочие в изплащане на главниците по кредитите и лихвите .
През отчетния период „Випом „АД не е предоставяло търговски заеми на други
дружества.
Ликвидност
Ръководството полага значителни усилия за поддържане на адекватна ликвидност
за изплащане на текущите задължения. Дружеството обслужва регулярно своите
задължения.
Пазарен риск.
Породен е от колебанията в общите пазарни условия, които зависят от общите
колебания в икономиката като цяло. Той изразява несигурността на пазара като
цяло и не еднаквата чувствителност на стойността на дружествата към промените
на пазара. Инвеститорът не би могъл да влияе върху тях, но може да ги отчете и
да се съобразява с тях.
Секторен риск
Поражда се от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите
и паричните потоци, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на
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външни и вътрешни производители и други, увеличаване вноса на помпи с ниска
продажна цена.
По отношение дейността на “Випом” АД секторният риск е увеличен, тъй като с
всяка изминала година се изостря конкурентната борба на пазара на помпи, възли
и резервни части за помпи. Наред с традиционните европейски производители на
пазара все по-активно през последните няколко години се намесват фирми от
трети страни. Последните много агресивно налагат по-ниски цени в страните от
Балканския полуостров, което допълнително усложнява ситуацията на този пазар.
Фирмен риск
Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко
дружество е важно да се възвърнат направените инвестиции.
Основният фирмен риск за “ВИПОМ” АД е свързан с възможни различия в
търсенето и предлагането на продукцията, в предпочитанията на потребителите
или в резултат на засилената конкуренция. Така рискът може да окаже
отрицателно въздействие върху продажбите и съответно върху приходите на
дружеството. Чрез анализ на основните фактори, влияещи върху получаваните
приходи, Дружеството се стреми да намали влиянието на риска.
22.Информация за сключени големи сделки между свързани лица по
смисъла на параграф 1 , т.6 от ДР на Закона за счетоводството.
През наблюдавания период сделки между свързани лица не са осъществявани.
Няма придобиване и прехвърляне на акции от членовете на Съвета на
директорите през отчетния период.
23.Друга информация
Към финансовия отчет са изготвени декларации по чл.100 о, ал.4, т.3 от ЗППЦК.
Междинният финансов отчет се публикува на сайта на „Борсова и информационна компания- Капиталов пазар“ ЕООД: http://www.beis.bia-bg.com
Настоящият междинен отчет не е проверен и заверен от регистриран одитор.
След датата на изготвяне на междинния финансов отчет в дружеството няма
настъпили важни събития.

Изпълнителен директор:

.........................
Гошо Георгиев
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