СПРАВКА
за оповестяване на счетоводната политика
на "Хранителна тьрговия"ООД
за 2003 г.

1. Учредяване и предмет на дейност.
Предприятието е учредено като дружество с ограничена отговорност с
Решение на Старозагорски окръжен съд от 12.10.1994 г.
Съдружници са Светлозар Владимиров Филипов, ЕГН 6406207562, и
Златозар Стефанов Стойков, ЕГН 6410197546.
Предмет на дейност на предприятието е търговия на едро с хранителни
стоки.
2. База за изготвяне на финансовия отчет.
Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на
Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти, действащи през
2003 г. в Република България.
При съставяне на отчета е използвана счетоводната концепция за
историческата цена.
3. Първоначалната оценка на дълготрайните материални активи е цена на
придобиване, която включва покупна цена и преки разходи за въвеждане в
експлоатация. Прагът на същественост при покупка на активите е определен на 500
лв., като под тази стойност се отчита текущ разход. Отчетната стойност на
активите се коригира с последващи разходи при обоснована икономическа изгода
над тази от първоначално оценената ефективност /подобрения, модернизации,
реконструкции/.
Отписани са активи под приетия стойностен праг, като е използван
препоръчителният подход по Национален счетоводен стандарт 8.
.
През отчетния период е използван линейния метод и счетоводни норми на
амортизация, които са:
· сгради - 4%;
· машини и оборудване - 30%;
· автомобили - 25%;
· стопански инвентар-15%.
За данъчния амортизационен план съгласно чл.22 от Закона за
корпоративното подоходно облагане са използвани същите норми.

В годишния отчет дълготрайните материални активи са представени по
историческа стойност, намалена с начислените амортизации. Считаме, че в края на
годината липсват условия за съществена обезценка на активите.
4. Материалните запаси са оценени първоначално по доставка стойност - цена на
придобиване за материалите и стоките, себестойност за продукцията.
Използван е методът "средно-претеглена цена /себестойност/" за отписване
на стоково-материалните запаси при тяхното потребление.
В годишния финансов отчет материалните запаси са представени по
историческа стойност. Считаме, че в края на отчетния период няма условия за
съществена обезценка.
5. Вземанията в национална валута са оценени при тяхното възникване по
номинална стойност на лева, а вземанията в чуждестранна валута - по централния
курс на БНБ за деня на износа.
В годишния финансов отчет вземанията от клиенти и от други дебитори не
са обезценени, тъй като ръководството смята всички тях за събираеми.
6. Паричните средства в национална валута се оценяват при придобиването им по
номинална стойност на лева. За придобитата чуждестранна валута се използва
централния курс на БНБ за деня на получаване при сделки.
Отписването на средствата е по номинална стойност на лева. За чуждестранните
валути се прилага обменният курс на централната банка за деня във връзка с
банкови такси и лихви.
В годишния финансов отчет паричните средства са представени по номинална
стойност на лева и по левова равностойност на база заключителния курс на
националната банка /за чуждестранна валута/.
7. За бъдещи периоди са разсрочени разходи, които са свързани с получаване на
приходи или на стопански изгоди през следващ отчетен период.
8. Основният капитал е 6 000 лв., разпределен в 60 дяла по 100 лева всеки.
9. Допълнителните /други/ резерви са формирани от ревалоризация на активите и
пасивите по реда на ПМС №197 и ПМС №433 от 1997 г.
10. Задълженията се оценяват при възникването им по тяхната номинална стойност в
лева.
През отчетния период задълженията се отписват по номинална стойност на лева,
респективно по фиксинга на централната банка за деня на погасяване. В годишния
финансов отчет задълженията са представени по номинална стойност на
националната валута.

11.Разходите за обичайната дейност се признават в съответствие с принципите за
текущо начисляване и съпоставимост с приходите. Спазват се изискванията на
националното законодателство за съставяне на документите.
12. Приходите от обичайната дейност са формирани от продажбата на стоки и услуги
/ишлеме/ и се признават на база принципите за текущо начисляване и
съпоставимост с разходите. При съставяне на документите се имат предвид
изискванията на националното законодателство.
13.Разходите за данъци представляват корпоративен данък, изчислен по норматив
23.5 % на база на облагаемата печалба.

