Справка за оповестяване на счетоводната политика

Елемент № 7.1

I.

Правен статут.

“БОЙЛ” ООД е частно дружество с ограничена отговорност,
регистирано със съдебно решение № 5122 от 24.12.1993 г. на
Старозагорският окръжен съд .
Основният предмет на дейност на дружеството е търговия на едро с
течни горива.
II.

База за изготвяне на ГФО.

1.Основни положения.
Дружеството организира и осъществява своето текущо счетоводно
отчитане и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на
българското търговско , счетоводно и данъчно законодателство, прилагайки
националните стандарти за финансово отчитане на МСП, приложими за
2005 година.
Настоящият финансов отчет е изготвен в съотвествие с изискванията
на СС 1 - Представяне на финансови отчети.
2. Счетоводни принципи.
Настоящият Годишен финансов отчет е изготвен при спазване
принципа на историческата цена. Счетоводството се осъществява и
финансовият отчет е съставен в съответствие с основните принципи,
определени в Закона за счетоводството, чл.4 – действащо предприятие и
текущо начисляване; съпоставимост между приходи и разходи, предимство
на съдържанието пред формата, предпазливост, постоянство.
Всички данни за 2005 и 2006 г., представени в настоящия финансов
отчет са в хиляди лева.
3. Активи
3.1 Дълготрайни материални активи.
ДМА са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната
им стойност и допълнителни разходи, извършени по придобиването им,
намалени с натрупаната амортизация.

Дружеството е възприело препоръчителният подход по СС 16
Дълготрайни материални активи.
За ДА се признават тези, които отговарят на изискванията на СС 16 и
чиято стойност на придобиване е не по-малка от 500 лева.
Някои ДМА са преоценени с проценти, обявени от НСИ въз основа
на действащото законодателство до края на 2001 г., при което е формиран
преценъчен резерв в размер на 8 503 лева с който е увеличена облагаемата
печалба за 2003 г.
Амортизацията на ДМА се начислява в съответствие с изискванията
на СС 4 Отчитане на амортизациите при прилагане на линейния метод.
Използват се следните амортизационни норми :
Машини , произв.оборудване и апаратура – 30 %
Автомобили – 25 %
Стопански инвентар – 15 %
Компютърни системи – 50 %
Не се начислява амортизация на земите, напълно амортизираните
активи и тези, които са в процес на доставка.
3.2 Нематериални дълготрайни активи
Съгласно разпоредбите на СС 38 Нематериални активи в
дружеството се водят програмни продукти. При тяхното отчитане е
възприет препоръчителния подход – по цена на придобиване. Използва се
системно линейния метод на амортизация с 50 % амортизационна норма.
За целите на данъчното облагане е изготвен Данъчен
амортизационен план като данъчно признатия размер на амортизациите,
определен по реда на ЗКПО е 16 309.47 лв.
3.3 Материалните запаси при доставката им се оценяват по цена на
придобиване, която включва покупната стойност, транспортни разноски,
мита и други подобни разходи.
Оценката при потребление на МЗ се извършва по метода на средно
претеглената цена, установена на база всяка доставка.
3.4 Краткосрочни вземания – оценени са по поредността на тяхното
възникване и през отчетната година не е извършена обезценка на
вземанията, съгласно разпоредбите на СС 36, тъй като имат текущ характер.
3.5 Паричните средства в чуждестранна валута са оценени по курса
на БНБ за 31.12.2006 г.
4. Пасиви
4.1 Краткосрочните задължения в лева са оценени по стойността на
тяхното възникване и са предимно с текущ характер.
4.2 Основният капитал, представен в отчета е посочен по неговата
номинална стойност. Регистрираният капитал е в размер на 23 800 лева,
съгласно съдебно решение № 5122 от 24.12.1993 г. Увеличение на капитала
през годината няма.

5. Признаване на приходи и разходи
Приходите и разходите се признават в момента на тяхното
възникване.
Приходите от продажба на стоки се признават след прехвърляне на
собствеността и фактурирането на клиентите. Останалите приходи се
признават в съответствие с изискванията на СС 18 – Приходи.
През текущата година дружеството не е отчело извънаредни приходи
и разходи и не е променило счетоводната си политика за начина на
отчитане и оценка на активи и пасиви.
III.

Данъчно облагане

В съответствие с ЗКПО дружеството дължи 15 % Данък печалба.
Счетоводната печалба за 2006 г. е 70 203.98 лв. През годината не са
правени авансови вноски, т.к.има надвенен данък от минали години в
размер на 7 642,49 лв.
Печалбата преди облагане е увеличена с 16 214,30 лв.,
представляващи счетоводно начислени разходи за амортизация за 2006 г.
Намалението на финансовия резултат е 21 197,38 лв. :
- 16 309,47 лв.данъчно признати разходи за амортизации
- 4 887,91 лв.отрицателна разлика от признаването на лихви по
чл.26 от ЗКПО
Финансовият резултат след данъчното облагане е 65 220,90 лв. и
дължимият ДП за 2006 г.е 9 783,14 лв. След приспадане на надвнесения
данък от минали години остава разлика за внасяне в размер на 2 140,65 лв.
.
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