ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
НА
ЕС ПИ ВИ ООД
СТАРА ЗАГОРА
ИНДИВИДУАЛЕН СМЕТКОПЛАН
Фирмата има изготвен индивидуален сметкоплан, съобразен
счетоводни стандарти и със специфичните дейности на фирмата

с националните

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРИЛАГАНАТА СЧЕТОВОДНА ФОРМА
Обработката на счетоводната информация се извършва автоматизирано с помощта
на счетоводна програма ПЛЮС МИНУС.
Записванията по сметките се извършват въз основа на надлежно оформени
предварително обработени и контирани първични и вторични счетоводни
документи.Едновременно със систематичните записвания по счетоводните сметки се
осигурява и хронологично регистриране на счетоводните операции.
Счетоводната
отчетност
е
изградена
въз
основа
на
Закона
за
счетоводството.Националните счетоводни стандарти.Националните нормативни актове по
счетоводство,индивидуалния сметкоплан,вътрешните правила за организация на
дейността на фирмата и счетоводната и политика.
АКТИВИ
Тук се отчитат ресурси,контролирани от фирмата в резултат на минали събития,от
които се очаква бъдеща икономическа изгода.Счетоводното им отчитане се осъществява
както следва:
1.Отчитане на дълготрайните материални и нематериални активи
-всеки дълготраен актив се оценява по цена на придобиване -включваща покупната
цена и всички преки разходи за придобиването му.
-стойностния праг на същественост,под който материалните активи независимо от
факта, че са дълготрайни се отчитат като текущи разходи за дейността е в размер на
500лв.
-след първоначалното признаване като дълготраен,всеки отделен актив се отчита по
цена на придобиване.намалена с начислените амортизации и последвалата натрупана
загуба от обезценка.В края на периода не се установиха условия за обезценка и такава не
е извършена.
-с последващите разходи по дълготрайните активи се коригира балансовата им
стойност.когато е вероятно фирмата да има икономическа изгода над тази по
първоначално оценената ефективност.Всички останали разходи нямащи такъв характер
си признават като разходи за периода.
-амортизациите се изчисляват по линейния метод.като са възприети данъчните
амортизационни норми определени в чл.22 ал.З от. Закона за корпоративното подоходно
облагане и които са както следва:
Категория I масивни сгради, съоръжения,предавателни устройства, преносители на
ел.енергия, съобщителни линии-.4%
Категория II - машини производствено оборудване,апаратура- 30%
Категория III - транспортни средства без автомобили,покритие на пътища -10 %
Категория IV - компютри, периферни устройства за тях софтуер и право на ползуване 50%
Категория V-автомобили - 25%
Категория VI-всички останали - 45%

През отчетния период не е променян метода на амортизация на дълготрайните активи.
При отчитането на дълготрайните активи са спазвани изискванията на
НСС 4 Отчитане на амортизациите, НСС 16 Дълготрайни материални активи и
НСС 38 Нематериални активи.
2.Отчитане на материалните запаси
При доставката на материалните запаси стойността им се завишава с всички
разходи направени във връзка с доставката им до фирмата.
При потребление на стоково материалните запаси фирмата е приела
препоръчителния метод на оценка, използвайки средно претеглена цена, когато няма
условия за прилагане на метода на конкретно определена стойност.
В края на отчетния период се прави оценка на нетната реализуема стойностна СМЗ.
В края на 2003 год няма данни за извършването на обезценка на стоково
материалните ценности.
3.Вземания
Те са основно от вземания по продажби в лева и валута.
Вземанията в чуждестранна валута се отчитат като се спазват изискванията на НСС
21 Ефекти от промените във валутните курсове.
Фирмата е избрала месечна текуща оценка на
позициите
в чуждестранна
валута.Към края на отчетния период валутните позиции са оценени по заключителния
курс на съответната валута.
През отчетния период във фирмата не е извършена обезценка на вземанията
съгласно изискванията на НСС 32 Финансови инструменти.
4.Парични средства
Във фирмата паричните средства са в касата и по банкови сметки.Те се отчитат в
отделни статии на баланса.За паричните средства в чуждестранна валута се спазват
изискванията на НСС 21 Ефекти от промените във валутните курсове.
5.Разходи за бъдещи периоди.
Те са предимно със срок за погасяване до 1 год и затова са класифицирани като
краткосрочни активи.
6.Собствен капитал.
Счетоводството се осъществява, като се прилага концепцията за поддържане на
финансовия капитал.
Във фирмата се поддържа собственият капитал,тъй като неговия стойностен размер в
края на отчетния период е по голям от размера му в началото на периода след
приспадане на вложения капитал от собствениците през периода и сумите разпределени
между собствениците,поддържането е измервано в номинални парични единици.
Собственият капитал е остатъчната стойност на активите на фирмата след
приспадането на всичките му активи. В основния капитал се отчита капитала определен
при учредяването на дружеството,който е регистриран в съда.Записаният капитал е
внесен.През периода няма промяна в резерва от последващи оценки на активите и
пасивите.
В целевите резерви са отнасяни сумите заделяни във фирмата от печалбите му
реализирани през минали отчетни периоди и реинвестирани в дейността му.
В балансовата печалба е намерил отражение крайния икономически резултат от
съпоставянето на приходите и разходите от дейността, след начисляването на разходите
за данъци.
Пасиви
,
В тях дружеството отчита съществуващите задължения, които произтичат от минали
събития и чието уреждане се очаква да доведе до изтичане на ресурсоносители на
икономическа изгода

Те основно представляват задължения към доставчици в лева.
Провизии,условни задължения и условни активи.
Във връзка с прилагане на изискванията на НСС №36 Провизии,условни задължения и
условни активи" във фирмата няма отчетени провизии и условни активи и пасиви.
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 се дължи на разпределение между
собствениците на капитала и преоценката отразена в собствения капитал.
Във фирмата основен дял в приходите от продажби заема рециклирането,
модернизацията и ъпгреидване на машиностроителна продукция. При
тяхното
признаване са спазени изискванията на НСС№18 Приходи.Приходите се определят по
справедливата стойност на полученото или подлежащо за получаване възнаграждение
под формата на парични средства или парични еквиваленти.
Разходи
В тях се включва намаляването на икономическата изгода през отчетния период под
формата на извеждане на активи или увеличаване на пасивите,което води до
намаляването на собствения капитал,отделно от това,което се дължи на разпределение
между собствениците на капитала и преоценката отразена в собствения капитал.
Отчитането на разходите е организирано по икономически елементи и функционален
признак.
Счетоводен отчет
Счетоводния баланс и отчетът за приходите и разходите са съставени в двустранна
форма и н хиляди лева.
Активите и пасивите и приходите и разходите не са компенсирани
Активите,пасивите и собственият капитал са посочени по балансова стойност.
През 2003год бе извършена данъчна ревизия,чийто констатации станаха известни с
окончателния акт №167/29.03.2004год.
Положителния финансов резултат от дейността, увеличен съгл. приложение № 1 от
данъчната декларация и намален съгласно приложение №2 от декларацията доведе до
отчитането на 149812,16 лв загуба. Данъчният ефект от данъчната загуба не е установен
като вземане от бюджета,поради
несигурност на икономическата обстановка несигурност от ръст продажбите и положителен резултат, несигурност от приспадане в
следващите 5 години.
Сумите по статиите на финансовия отчет, които са отрицателни величини са
посочени в скоби.
Финансовият отчет е изготвен в съответствие с принципа на действащата фирма.
30.03.2004 г.
Ст.Загора
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