“ ХТУ 99 “ А Д С Т А Р А З А Г О Р А
СПРАВКА
ЗА
ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТ ОВОДНАТ А ПОЛИТ ИКА ЗА 2004 г.

Дружеството е избрало и прилага счетово дната политика,
съгласно изискванията на българското търговс ко и счетоводно
законодателство. От началото на 2002 г. спаз ва но вия Закон за
счетоводството и новите Национални счетоводни стандар ти. Изготвен
е нов ин дивидуален с меткоплан, съо бразен с промените в счетоводното
законодателство. Дружеството се е съобразило с настъпилите промени,
като е извършило нео бходимите преизч исления и рекласифи кации .
Настоящият го дишен сче тово ден отчет е изготвен при спазва не
на принципа на историческата цена. Всички данни за 2004 г. и 2003 г.
са представени в хиляди лева .
1. Дълготрайните материални активи са о ценени по цена на
придобиване, образ увана от покупната им сто йност и допълнителните
разходи, извършени по придобиването им и намален и с размера на
начислената амортизация, и зчислена по линейния метод и е прието
донъчно признатите разходи за амортизация да съответствуват на
счетоводните разходи.
Дълготрайните материални и не материални активи се
класифицират и признават като такива, кога то отговарят на
изискванията на НСС 38.
Стойностният праг на същес твеност при класификацията на
активите като дълго трайни е в разме р на 500 лв.
2. Материалните запаси при тяхното потребление се оценява т по
метода на среднопретеглената стойнос т. При извършената
инвентаризация не са установени липси и излишъци.

Продукцията се оценява текущо по себестойност, която се
формира на базата на основни произво дствени разходи. При
инвентаризацията не са ус тановени липси и излишъц и.
Р азходите за дейността се групират и отчита т като:
q Осно вни
произво дствени разходи – преки технологични
разходи и непреки техно логични разходи. Непреките
технологични разходи се разпре делят на база коефициенти.
q Разходи
за управление – те се разпределят на база
реализираната про дукция и услуги.
Незавършеното
произво дство
се
установява
чрез
инвентаризеция в края на месеца и се оценява въз основа на
фак тически извършените разхо ди, които формират себестой ността на
продукцията .
3. Коригирането на фун дамен тални грешк и и промяната в
счетоводна та политика се извършва съгласно НСС 8.
4. Приходите се отчитат при спазване на счетово дния при
спазването на счетоводния принцип на начисляването. Формирани са
от следни те видове:
q Про даж би от ус л уг и
99 448 лв.
q Про даж би на ДМ А
575 566 лв.
5. Текущата оценка на парич ните и непарични позиции в
чуждестранна вал ута се извършва в края на всеки месец, съгласно
изискванията на НСС 21 :
6. Критериите за определянето на разхо дите и приходите за
бъдещи периоди в текущия период са базирани на чл.17, ал.5 о т Зако на
за счетоводството и НСС.
7. Ня ма начислените суми за компенсируеми неизпо лзвани
отпуски на персонала , съгласно НСС 19 от 2003 г.
Задължението на дружеството за неизплатения дох од на
персонала към 31.12.200 4 г. е в размер на 33 872 лв. Ръководството ще
изплати полагащите се заплати през 2005 година с всички осигуровки и
данъци към тях.
8. Операциите с извънреден характер, възникнали през тек ущия
отчетен период няма.

9. Коригиращи събития, настъпили между датата на годишния
финансов отчет и датата, на която ГФО е одобрен за публи куване 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 3 694 л в.
12. Дружеството не отчита преотстъпени данъци.
Форма та за със тавните части на финансовия отчет е двустранна.
Съдържанието на отчета за приходите и разходите е с класификация на
приходите и разходите по видо ве. Отчетът за паричния поток е
съставен по прекия метод.
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