ОПОВЕСТЕНА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
НА “СВЕ-ФЛЕКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр.Стара Загора
За периода 01.01.2007 – 31.12.2007 год.
І. Счетоводна политика
1. Общи положения за прилаганата счетоводна политика
Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя
финансовите си отчети в съответствие с изискванията на
Закона за счетоводството и Националните стандарти за
финансови
отчети
на
малки
и
средни
предприятия
Дружеството има изготвен индивидуален сметкоплан, който
отговаря на нуждите на счетоводството.
Обработката
на
счетоводната
информация
става
автоматизирано
на
компютри,
като
се
използва
счетоводната програма "КОНТО”. В счетоводството се
извършват
систематични
записвания
по
счетоводните
сметки и се осигурява хронологично регистриране на
счетоводните операции. Извършва се годишно счетоводно
приключване
и
изготвяне
на
годишни
финансови
отчети.Всички
данни
за
2007
и
2006
година
са
предоставени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.
Финансовите отчети се изготвят в съответствие с
изискванията
на
принципите:
текущо
начисляване,
действащо предприятие, предимство на съдържанието пред
формата,
документална
обоснованост
на
стопанските
операции, предпазливост, съпоставимост на приходите и
разходите, постоянство.
2. Управление на финансовите рискове
Дейността на дружествто е изложена на множество
финансови рискове като предоставяне на стокови и
парични кредити и кредитни периоди на клиентите.
Фирмата предоставя кредитни периоди на по-големите си
клиенти след внимателен подбор и договори от една
седмица до 90 дни и стокови кредити от 1000 до 200000
лв. От своя страна дружеството ползва кредитни периоди

от 30 до 90 дни, предоставени му от неговите
доставчици.
Ръководството на дружеството поддържа достатъчно
парични наличности с цел осигуряване на постоянна
ликвидност. Свободните парични средства предоставя като
заемни средства на други фирми срещу определен лихвен
процент
3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс
Дълготрайните материални активи са оценени по цена на
придобиване, образувана от покупната им стойност и
допълнителните разходи, извършени по придобиването им и
намалени с размера на начислената амортизация.
За ДМА е приложен линеен метод на амортизация с
амортизационни норми, предвидени за данъчни цели в
чл.22 от ЗКПО в сила за 2007 година.
Дълготрайните нематериални активи са оценени по
тяхната цена на придобиване, намалена с начислената
амортизация. При тях също е приложен линеен метод на
амортизация.
В предприятието е възприет стойностен праг за
отчитане на ДМА от 500 лева.
Дълготрайните материални и нематериални активи
подлежат на оценка по реда на НСС 36 Обезценка на
активи. Приет е препоръчителния подход. През отчетната
година не е правена преоценка, тъй като няма надценени
активи. Дружеството определя най-значими за дейността
си автомобилите. По-голямата част от тях са нови,
закупени на лизинг
и се предполага, че цената на
придобиване е и тяхната справедлива стойност.
Останалата информация за ДМА е представена в справката
за дълготрайни активи.
Материалните запаси са основно материали и стоки. Те се
оценяват по доставна цена при вноса им от чужбина. При
потребление се използва метода на средно-претеглената
цена.
Вземанията от клиенти и доставчици в лева са оценени по
стойността на тяхното възникване, а за тези в
чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към
31.12.2007 година.
В перото вземания от предоставени търговски заеми са
посочени вземанията от договори по финансов лизинг за
продажба на машини.

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им
стойност,
а
паричните
средства
деноминирани,
в
чуждестранна валута-по заключителния курс на БНБ към
31.12.2007 г. За целите на съставянето на отчета за
паричните потоци парите и паричните еквиваленти са
представени като неблокирани пари в банки и в каса.
Разходи за бъдещи периоди. През 2007 година дружеството
отчита като разходи за бъдещи периоди такива, отнасящи
се
за
2007
година
като
абонаменти,
застраховки
”Гражданска отговорност”, “Каско” и други.
Основният капитал е представен по неговата номинална
стойност и съответства на актуалната му съдебна
регистрация.
Като резерви са представени няколко пера от счетоводния
баланс:
Допълнителните резерви представляват капитализирана
печалба от предходни години /до 1999 година/
съгласно решение на съдружниците и резултата от
ревалоризацията от 1997 година.
Финансовият резултат включва неразпределената печалба от
2000, 2001, 2002, 2003, 2004,2005,2006 година и текущият
резултат от 2007 година
Краткосрочните задължения в лева са оценени по стойността
на
тяхното
възникване,
а
тези
към
чуждестранните
доставчици по заключителния курс на БНБ към 31.12.2007 г.
4. Признаване на приходите и разходите
Приходите от продажбите и разходите за дейността са
начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от
паричните
постъпления
и
плащания,
при
спазване
на
изискването за причинна и следсвена връзка между тях.
По-важните категории приходи, признати през годината са:
продажба на стоки
продажба на материали
извършване на услуги / ремонт на клипс машини/
Основна дейност на фирмата е търговия. Тя се осъществява
със следните разходи, групирани по икономически елементи:
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за възнаграждения
Разходи за осигуровки

-

Други разходи

По извършените през годината сделки няма необичайни
условия и отклонения от пазарните условия. Към 31.12.2007
година има начислени лихви по предоставените заеми в
размер на 7%,а стоките са доставени по пазарни цени като
за краен потребител.
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