“ ХТУ 99 “ А Д С Т А Р А З А Г О Р А
СПРАВКА
ЗА
ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2003 г.

Дружеството е избрало и прилага счетоводната политика,
съгласно изискванията на българското търговско и счетоводно
законодателство. От началото на 2002 г. спазва новия Закон за
счетоводството и новите Национални счетоводни стандарти. Изготвен
е нов индивидуален сметкоплан, съобразен с промените в счетоводното
законодателство. Дружеството се е съобразило с настъпилите промени,
като е извършило необходимите преизчисления и рекласификации.
Настоящият годишен счетоводен отчет е изготвен при спазване
на принципа на историческата цена. Всички данни за 2003 г. и 2002 г.
са представени в хиляди лева.
1. 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, изчислена по линейния метод и е прието
донъчно признатите разходи за амортизация да съответствуват на
счетоводните разходи.
Дълготрайните материални и нематериални активи се
класифицират и признават като такива, когато отговарят на
изискванията на НСС 38.
Стойностният праг на същественост при класификацията на
активите като дълготрайни е в размер на 500 лв.
2. Материалните запаси при тяхното потребление се оценяват по
метода на среднопретеглената стойност. При извършената
инвентаризация не са установени липси и излишъци.

Продукцията се оценява текущо по себестойност, която се
формира на базата на основни производствени разходи. При
инвентаризацията не са установени липси и излишъци.
Разходите за дейността се групират и отчитат като:
q Основни производствени разходи – преки технологични
разходи и непреки технологични разходи. Непреките
технологични разходи се разпределят на база коефициенти.
q Разходи
за управление – те се разпределят на база
реализираната продукция и услуги.
Незавършеното
производство
се
установява
чрез
инвентаризеция в края на месеца и се оценява въз основа на
фактически извършените разходи, които формират себестойността на
продукцията .
3. Коригирането на фундаментални грешки и промяната в
счетоводната политика се извършва съгласно НСС 8.
4. Приходите се отчитат при спазване на счетоводния при
спазването на счетоводния принцип на начисляването. Формирани са
от следните видове:
q Продажби от продукция
16 998 лв.
q Продажби от услуги
10 518 лв.
q Продажби на ДМА
18 485 лв.
5. Текущата оценка на паричните и непарични позиции в
чуждестранна валута се извършва в края на всеки месец, съгласно
изискванията на НСС 21:
6. Критериите за определянето на разходите и приходите за
бъдещи периоди в текущия период са базирани на чл.17, ал.5 от Закона
за счетоводството и НСС.
7. Няма начислените суми за компенсируеми неизползвани
отпуски на персонала, съгласно НСС 19 от 2003 г.
Задължението на дружеството за неизплатения доход на
персонала към 31.12.2003 г. е в размер на 22 322 лв. Ръководството ще
изплати полагащите се заплати през 2004 година с всички осигуровки и
данъци към тях.

8. Операциите с извънреден характер, възникнали през текущия
отчетен период няма.
9. Коригиращи събития, настъпили между датата на годишния
финансов отчет и датата, на която ГФО е одобрен за публикуване от
ръководството не са настъпили.
10. Дружеството няма сделки със свързани лица, съгласно НСС
24, както следва:
11. Съгласно НСС 12 сумата на отсрочения данъчен пасив е в
размер на 6 210 лв.
12. Дружеството не отчита преотстъпени данъци.
13. През годината е извършена ревизия по КСО и фирмата е
начетана с акт за 538.19 лв. Във връзка с издадени погрешни данни за
УП. Други ревизии няма.
Формата за съставните части на финансовия отчет е двустранна.
Съдържанието на отчета за приходите и разходите е с класификация на
приходите и разходите по видове. Отчетът за паричния поток е
съставен по прекия метод.
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