ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ
За оповестяване на счетоводната политика
Счетоводната политика на "Строител-ВД" ООД гр. Стара Загора
представлява съвкупност от принципи, правила и процедури възприети от
фирмата за отчитане на дейността и за представяне на информация в
счетоводния отчет за 2003 год. Счетоводната политика на фирмата е
разработена съгласно изискванията на НСС и Националния сметкоплан.
Движението, контрола и съхраняването на документите се осъществява
съгласно Наредбата за документооборота. Прилаганите от дружеството
счетоводни правила за текущо и периодично отчитане на активите и
пасивите през 2003 год. са съобразени с изискванията на закона за
счетоводството.
В сроковете за изготвяне на годишния отчет с е разработен отчет
за дейността включващ достоверно изложение за дейността и състоянието
на фирмата.
Оповестява се размерът на печалбата. Предоставя се информация за
сумата на всички по важни приходи или разходи през отчетната 2003 год.
При съставяне на отчета за паричния поток е използван прекия
метод.т.е.ползват се счетоводни сметки,чрез които се отчитат паричните
средства на фирмата с/ки 503, 501 и 509. Строго се спазва законността.
Пълно и вярно са отразени стопанските операции. Документирането
им става в момента на извършването. Води се синтетичен и аналитичен
отчет като счетоводните сметки се приключват тримесечно.
Разходите за дейността на фирмата за отчетната 2003 год. са в
размер на 1240 х/лв. и същите са отчетени по икономически елементи
както следва:
1. Разходи за основната дейност
- 1219 х/лв.
2. Балансова с/ст на продадените ДМА
- 21 х/лв.
Спазен е принципа на текущо начисляване на приходи и разходи т.е.
в момента на тяхното осъществяване /фактуриране/ независимо от момента
на плащане.
ДМА активи се амортизират по линеен метод и съгласно Данъчен
амортизационен план на дружеството.
Краткотрайните активи на дружеството към 31.12.2003 год. са с
балансова стойност 724 х/лв. Структорно изградени са както следва:
1. Налични материали
1 хил.лв.
2. Вземания от клиенти
185 хил.лв.
3. Парични средства
53 хил.лв.
4. Корпоративен данък за възстановяване 6 хил.лв.
5. Незавършено производство
479 хил.лв.
Размерът на краткотрайните активи е установен и актуализиран в
края на отчетната година при спазване изискванията на чл.21 т.2 и т.З
от ЗС. Извършената инвентаризация е с цел достоверно представяне на
активите и пасивите в годишния счетоводен отчет.
Материалите се оценяват по цена формирана от покупната
/фактурната цена/ и разходите по доставката.
Вземанията се оценяват в момента на възникване.Същите са в лева.
В други краткосрочни задължения са включени
получената
временна финансова помощ, задължения по договор за лизинг, задължения
към доставчици.
Отчетната 2003 год. фирмата завършва с положителен финансов
резултат който в основната си част се дължи на извършени СМР и услуги.

