АВРОРА АД гр. Ардино
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
за годината, завършваща на 31 декември 2003 г.

1. Учредявaне и регистрация
“ Аврора “ АД е регистрирано в Кърджалийския окръжен съд по фирмено дело
№ 2294/1991 г. Към 31.12.2003 г. дружеството е със 97.33% частна и 2.67%
държавна собственост (към датата на изготвяне на настоящия отчет акциите
държавна собственост са закупени от частно лице). С решение на Кърджалийския
окръжен съд № 94/2002 г. капиталът на дружеството е увеличен на 50 хил. лв.
Дружеството се ръководи от Изпълнителен Директор и Съвет на Директорите.
Основният предмет на дейност за 2003 г. е селско стопанство.
2. Счетоводна политика
2.1. Общи положения
Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си
отчети в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство.
От началото на 2002 година в България са в сила нов Закон за счетоводството и нови
Национални счетоводни стандарти. Дружеството се е съобразило с всички
настъпили промени, като при необходимост е извършило съответните
преизчисления или рекласификации, така както това е упоменато по-нататък.
Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на
историческата цена. В определени случаи, когато специалните счетоводни
стандарти го изискват, се извършва оценка на активи и пасиви до тяхната
справедлива стойност. Този вид оценка изрично се оповестява в приложението към
годишния отчет.
Всички данни в настоящия отчет са представени в хил.лв.
2.2. Сравнителни данни
До края на 2001 г. дружествата изготвяха финансови отчети по предварително
зададен формат. С влезлия в началото на 2002 г. Закон за счетоводството
дружествата сами определят формата и съдържанието на финансовите си отчети
съобразно спецификата на дейността и решенията на ръководството.

2.3. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки
Прилагането на новите национални счетоводни стандарти изисква от
ръководството да приложи някои счетоводни предположения и приблизителни
счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при определяне
на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите и условните
активи и пасиви. Всички те се извършват на основата на най-добрата преценка и
действителните резултати биха могли да се различават от представените в
настоящия финансов отчет.
2.4. 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 начислените амортизации и
евентуалните загуби от обезценки. Някои от активите са били еднократно
преоценени с инфлационен индекс по действащото законодателство към края на
1997 г., при което е формиран преоценъчен резерв. В началото на 2003 г.
ръководството е преразгледало наличните активи и е взело решение да отпише част
от тях, като тези, които ще бъдат продавани, са заприходени като стоки по
балансова стойност, а балансовата стойност на активите, чиято отчетна стойност е
под възприетия от 01.01.2003 г. праг на същественост от 500.00 лв, е отчетена като
разход.
Дълготрайните нематериални активи са оценени по цена на придобиване,
намалена с размера на начислените амортизации.
Материалните запаси при покупка се оценяват по цена на придобиване.
Оценката при потреблението им е по метода на средно-претеглената цена. В края на
годината те се оценяват по по-ниската между доставната и нетната им реализируема
стойност.
Вземанията в лева първоначално са оценени по стойността на тяхното
възникване. Търговските и други вземания са представяни по тяхната номинална
стойност, като се приспаднат всички суми, които се очаква, че няма да бъдат
възстановени. Същите се представят като загуби от обезценка на база калкулираната
възстановима стойност на търговските вземания.
През 2003 година Дружеството няма вземания, които да са подлежали на
обезценка.
Паричните средства в лева са оценени по номинална стойност, а валутата по заключителния курс на БНБ към 31.12.2003 г.
Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и
съответства на актуалната съдебна регистрация. Към 31.12.2003 г. основният

капитал е 50 000 лв., разпределен в 50 000 акции по 1 лв. През годината са платени
последната част от емитираните през 2002 г. акции на стойност 12 хил. лв.
Преоценъчният резерв в баланса е формиран от преоценката на активите с
инфлационен индекс по счетоводното законодателство, действало през 1997 г. и ще
се трансформира в допълнителен резерв при отписването на съответните активи.
Краткосрочните и дългосрочните задължения в лева са оценени по
стойността на тяхното възникване, а тези във валута - по заключителния курс на
БНБ към 31.12.2003 г.
2.5. Амортизация на дълготрайните активи
Амортизациите на дълготрайните активи са начислявани, като последователно
е прилаган линейният метод. По групи активи определеният полезен живот е, както
следва:
Сгради
Трайни насаждения
Машини и оборудване
Инвентар
Други превозни средства
Нематериални активи

от 10 до 25 години
до 15 години
от 3 до 5 години
от 5 до 7 години
10 години
2 години

Амортизационните норми са определени от ръководството въз основа на
очаквания полезен живот по групи активи. През годината не са извършвани промени
в нормите в сравнение с предходната година.
2.6. 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,
а за отчитането и признаването им се спазва изискването за причинно-следствена
връзка и съпоставимост между тях.
2.7. Данъчно облагане
Данъците върху печалбата включват текущи и отсрочени данъци. Данък
върху печалбата се признава в отчета за приходи и разходи, освен ако не е свързан
със статии, които се отнасят директно в капитала, като в този случай данъкът също
се представя в капитала.
Текущите данъци са очакваните данъчни плащания върху облагаемата печалба
за годината, изчислени чрез прилагане на данъчните ставки в сила към датата на
изготвяне на счетоводния баланс.
Съгласно българското данъчно законодателство за 2003 г. дружеството дължи
данък печалба - 23.5 % върху облагаемата печалба. През текущия период няма
промяна на данъчната ставка.

Дружеството прилага балансовия метод на задълженията за отчитане на
временни данъчни разлики, при който последните се установяват чрез сравняване на
балансовата стойност с данъчната основа на активите и пасивите. Отсрочените
данъчни задължения се признават при всички случаи на възникване, а отсрочените
данъчни активи само до степента, до която ръководството счита, че е сигурно, че
дружеството ще реализира печалба, за да използва отсрочения данъчен актив. За
текущия период няма начислени отсрочени данъци.
2.8. Доход на акция
Доходът на една акция е изчислен на база на нетната печалба за разпределение
и среднопретегления брой на акциите през отчетния период.
Доходът на една акция за 2003 г. е 0.05 лева (за 2002 г. 0.02 лева)
3. Дълготрайни материални активи
Земя

Сгради Машини и
оборудване

Трайни
насаждения

Разходи за
Общо
придобиване ДМА

Отчетна стойност
Салдо на 01.01.2003 г.
Постъпили
Излезли
Салдо на 31.12.2003 г.

9
9

101
(13)
88

39
(16)
23

97
97

69
135
204

218
232
(29)
421

Натрупана амортизация
Салдо на 01.01.2003 г.
Амортизация за периода
Амортизация на излезлите
Салдо на 31.12.2003 г.

-

16
4
(2)
18

15
6
(9)
12

3
3

-

31
13
(11)
33

Балансова стойност на
31 декември 2003 г.

9

70

11

94

204

388

Балансова стойност на
31 декември 2002 г.

9

85

24

-

69

187

4. Дълготрайни нематериални активи

Програмни продукти към 01.01.2003 г. по отч. ст-ст
Натрупана амортизация и обезценка
Програмни продукти към 31.12.2003 г. нетно

2003

2002

7
4
3

7
7

Дълготрайните нематериални активи се състоят от програмен продукт,
закупен за нуждите на администрацията.
5. Материални запаси

Продукция
Стоки за препродажба
Материали и суровини
Незавършено производство
Общо

2003

2002

40
21
9
11
81

33
23
31
134
221

2003

2002

109

40

2003

2002

3

14

2003

2002

6. Вземания
Вземания от клиенти
7. Парични средства
Парични средства в лева
8. Текущи пасиви

Задължения към доставчици
Задължения към персонала
Задължения към осигурителни институции
Задължения за данъци
Задължения към основния акционер
Общо

130
1
4
109
244

91
1
1
5
44
142

Задължениятa към основния акционер представляват безлихвен заем, използван за
оперативни нужди на Дружеството.
9. Приходи от дейността

Продажба на продукция
Продажба на стоки за препродажба

2003

2002

94
33

177
19

Предоставени услуги
Приходи от продажба на ДМА
Приходи от наеми
Общо

24
16
5
172

48
91
5
340

2003

2002

5
2
7

6
2
8

2003

2002

10. Разходи за персонала

Разходи за заплати
Разходи за осигуряване
Общо

11. Разходи за данъци върху печалбата
Счетоводна печалба преди облагане
Дължим данък по приложимата данъчна ставка за
2003 г. - 23.5 % (за 2002 г. - 23.5 %)

3

2

1

1

12. Друга информация за оповестяване
През 2004 г. се очаква да се изплати сума в размер на 1.3 хил. лева по трудовоправни спорове. Това е значително под прага на същественост.
През 2003 г. дружеството е извършило сделки със свързано лице ЕТ "ОС - Красимир
Димитров" на пазарни цени.
След датата на баланса няма настъпили коригиращи събития, които да се признаят
към финансовия отчет или да се оповестят, ако влиянието им върху представената в
отчета информация е съществено. Няма настъпили и значими некоригиращи
събития.

Изпълнителен Директор : ……………………
Счетоводител : ………………….
27.02.2004 година

“ АВРОРА “ АД гр. Ардино

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
към 31 декември 2003 г.

