ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА
“ БЕРОЕ ИНЖЕНЕРИНГ “ АД –гр. Стара Загора
Приложение към финансовия отчет на “ Берое Инженеринг” АД
Гр.Стара Загора за 2007 година

1.Сведения за учредяване и регистрация.Търговското дружество “ Берое
Инженеринг” АД гр.Стара Загора е учредено през м. Септември 2001 година като
акционерно с основен капитал 50 000 лв.През месец Март 2002 год. капитала е
увеличен на 300 000 лв.Акционерния капитал е разпределен в 6 000 акции по 50 лева
номинална стойност на акция.Основни акционери са:
-“МTK груп” ООД- в гр.София 50%
-“ Интенха “ АД –гр.София -50%
Дружеството има предмет на дейност проектиране и производство на инструментална
екипировка и нестандартно оборудване.
2.Описание на счетоводната политика на предприятието през 2007 год.
2.1.База за изготвяне на годишния финансов отчет.Годишния финансов отчет
на предприятието за 2007 година е изготвен в съответсвие с изискванията на всички
Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, които са
приложими за 2007 година, в това число и към датата на баланса-31.12.2007 година.
Дружеството организира и осъществява текущо счетоводно отчитане в
съответсвие с изисквания на българското законодателство-счетоводно,данъчно и
търговско.
Финансовият отчет за 2007 год. е изготвен в съответсвие с изискванията на
принципите: текущо начисляване; действуващо предприятие; предимство на
съдържанието пред формата; предпазливост; съпоставимост на приходите и
разходите;постоянство.При първоначалното оценяване на активите и пасивите е
прилагана историческа цена, освен в случаите, когато с национален счетоводен
стандарт се изисква друго.Последващото оценяване на активите и на пасивите е
извършено в съответсвие с изискванията на счетоводни стандарти, които са в сила през
2007 година.
2.2.Прилагани счетоводни стандарти
2.2.1.За амортизации на амортизуемите дълготрайни материални активи е
приложен линеен метод,като са използвани следните амортизационни норми:
- машини – 20%
- съоражения – 4 %
- транспортни средства -20%
- програмни продукти – 50%

За данъчни и счетоводни цели са използвани еднакви амортизационни норми.
Методите за амортизация на амортизируеми дълготрайни активи, прилагани
през 2007 год. не са променени в сравнение с тези, които са прилагани през 2006 год.
2.2.2Материалните запаси при тяхното потребление са оценявани по
среднапретеглена цена.
2.2.3.Постояните общопроизводствени разходи са разпределяни на база преки
трудови разходи.
2.2.4.Валутните активи и пасиви на предприятието се оценява един път годишнопо заключителния централен курс обявен от БНБ.
2.2.5.След датата, към която е изготвен финансовия отчет,на 26.03.2008 год. не са
настъпили събития, които изискват оповестяване.
2.2.6.Приходите от продажби се признават както следва:
а.От продажби на готова продукция- след прехвърляне на всички рискове и изгоди
свързани със собственоста на изделието.
б.Останалите приходи се признават в съответсвие с изискванията на СС18 Приходи
2.2.7.Други оповестявания:
а.Отчетната стойност на стоково-материалните запаси към 31.12.2007 г.е 22 274
лв.Стойноста на нито един материален запас не превишава нетната му реализируема
стойност
б.Като обезпечение за получен овърдрафт от Търговска банка “Ейч Ви Би Банк
Биохим” АД е предоставена машина “ Ерозийна машина тип Form 20ZNC” с балансова
стойност 49 496 лв. ; товарен автомобил Ситроен Берлигно с балансова стойност 4 962
лв и Универсална фреза DNV35M/TNC3310 с балансова стойност 118 164лв.
в.Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод-въз основа на
информацията от счетоводните регистри.
г.За отчетната година не са възникнали временни разлики.
д. В предприятието е възприет стойностен праг за отчитане на дълготрайните
материални активи сумата от 300 лв.Първоначалната оценка на ДМА се извършва по
цена на придобиване, себестойност; при последваща оценка се прилага
препорачителният подход, определен в СС 16 ДМА.Останалата информация за
дълготрайните активи е представена в справка която е част от приложението.
е.През 2007 год. предприятието не е било наемодател по лизингови договорифинансово и оперативни.По финансови лизингови договори са доставени
машини.Общата сума на задълженията по лизингови договори е 32 788 лв.Като
финансовите разходи за бъдещи периоди са отразени 1 600 лв.
ж.Във връзка с доходите на персонала се оповестява следната информация:
- сумата призната като разход за доходи на персонала е представена в отчета за
приходите и разходите на съответните редове.
- размерът на неизплатените заплати на персонала към датата на изготвянето на
отчета е 46 344 лв.

- няма доходи , предоставени на персонала при напускане; като компенсации във
формата на акции и дялове;както и по други програми за дългосрочни доходи през 2007
год.
- няма начислени суми на неизползвани натрупани се компесируеми отпуски през
2007 год. поради несъщественост не техния размер.
з.През 2007 год. дружеството не е получавало правителсвени дарения, не е ползвано
преодстъпени и отсрочени данъци.
и.През 2007 г. Не са осъществявани бизнескомбинации
к.Предприятието има отношение със следните свързани лица:
- Търговско дружество ‘ Интехна “ AД, което е акционер
л.Не е задължено да съставя консолидиран финансов отчет и няма дялове в
асоциирани предприятия.
-Предприятието не е работило с финансови инструменти по смисъла на СС 32
Финансови инструменти през 2007 год.
-Предпртиятието няма преустановени дейности през 2007 год.
-Не са налице и не са осчетоводени обезценки по реда на СС 36 Обезценка на
активи.
-Не са начислени провизии през 2007 год.
3.Показатели от финансово-счетоводния анализ.
Въз основа на информацията, представена в отделните съставни части на
годишния финансов отчет за 2007 год.,представяме следните показатели, получени в
резултат на проведения финансов анализ:
3.1.Показатели за рентабилностa. Коефицент на рентабилност на приходите от продажби -0.02
б.Коефицент на рентабилност на собсвения капитал- 0.07
3.2.Показатели за ефективност
а. Коефицент на ефективност на разходите 1.01 при 1.01 за предходната година
б. Коефицент на ефективност на приходите 0.98 при 0.99 за предходната
година
3.3.Показатели за ликвидност
а.Коефицент на обща ликвидност 0.44 при 0.50 за предходната година
б.Коефицент на бърза ликвидност 0.15 при 0.20 за предходната година
в.Коефицент на незабавна и на абсолютна ликвидност 0.05 при 0.06 за
предходната година.Двата показателя съвпадат, защото предприятието не отчита
краткосрочни инвестиции.
3.4.Показатели за автономност
а.Коефицент на финансова автономност 0.37 при 0.25 за предходната година
б.Коефицент на задлъжнялост 2.67 при 4.06 за предходната година

3.5.Показатели за обръщаемост на материалните краткотрайни активи:
а.Времетраене на 1 оборот в дни - 70 при 119 за предходната година.
Б.Брой на оборотите – 8 при 3 за предходната година.

26.03.2008 год.
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