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• Вземания 

Вземанията са посочени по номиналната стойност на възникванеЛ1рез 
отчетния период в дружеството не са установени условия за извършване на 
обезценка на вземанията съгласно изискванията на СС 32 " Финансови 
инструменти". 

• Паричните средства 

Паричните средства в лева са оценени по номинална стойност. 

• Собствен капитал 
Собственият капитал е остатъчната стойност на активите на дружеството след 

приспадането на всичките му пасиви. 
В балансовата печалба е намерило отражение крайния икономически резултат от 
съпоставянето на приходите и разходите от дейността, след начисляването на 
разходите за данъци. 2. Пасиви 

В тях дружеството отчита съществуващите задължения, които произтичат от 
минали събития и чието уреждане се очаква да доведе до изтичане на ресурси -
носители на икономическа изгода.В тях са включени следните пасиви: 

• Задължения 
Задълженията към доставчици и други задължения в лева са отчетени по 

стойността на тяхното възникване . 

• Провизии, условни задължения и условни активи 
Във връзка с прилагането на изискванията на С С 37 " Провизии, условни 

задължения и условни активи " в дружеството няма отчетени провизии и условни 
активи и пасиви. 

5. Приходи 
С тях се отразява нарастването на икономическата изгода през отчетния период 

под формата на придобиване на активи или намаляване на пасивите, което води до 
нарастване на собствения капитал освен онова, което подлежи на разпределение 
между собствениците на капитала и преоценката отразена в собствения капитал. В 
дружеството основен дял заемат приходите от продажби на стоки. 

При тяхното признаване са се спазвали изискванията на СС 18 " Приходи". 
Приходите се определят по справедливата стойност на полученото или подлежащо на 
получаване възнаграждение под формата на парични средства . 

През отчетния период са признати следните приходи: 
- от продажба на стоки ......   33 х. лв. 

б.Разходи 
В тях се включва намаляването на икономическата изгода през отчетния 

период под формата на извеждане извън предприятието или намаляване на активите, 
или увеличаване на пасивите, което води до намаляването на собствения капитал, 
отделно от това, което подлежи на разпределение между собствениците на капитала, 
и преоценката отразена в собствения капитал. 

Отчитането на разходите е организирано по икономически елементи и 
функционален признак. 
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