СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВО
“ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ” АД
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО
“Ембул Инвестмънт” АД е създадено през 2000 година. Дружеството
е със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”П. Евтимий”№
50 . Съдебната регистрация на дружеството е с Решение на Старозагорски
окръжен съд от 2000 година. Последните промени в Устава на дружеството
са вписани в регистъра на търговските дружества с решение от 2004 година.
През настоящата 2006 год. не са настъпили промени в устава или капитала
на дружеството.
Собственост и управление
“Ембул Инвестмънт” е Акционерно Дружество съгласно Търговския закон.
Към 31 декември 2006 г. разпределението на акционерния капитал на
дружеството е както следва:
“Ембой Юнташ Текстил Санаи Ве Тиджарет”
97 %
Ерол Лодрик
1 %
Изер Лодрик
1 %
Ведат Лодрик
1%
В стойностно изражение разпределението е както следва:
“Ембул Инвестмънт” АД се управлява от общо събрание на
акционерите и Съвет на Директорите /СД/ . Дружеството се представлява
и управлява от Председателя на Съвета на Директорите – Ерол Лодрик,
Изпълнителния Директор-Изер Лодрик и Зам. Председателя на СД – Ведат
Лодрик.
Към 31.12.2006 г. общият брой на персонала в дружеството е 730
/седемстотин и тридесет / работници и служители.
Предмет на дейност
Предметът на дейност на Дружеството през 2006 г. включва следните
видове операции и сделки:
 производство на акрилна прежда – естествено бяла и обагрена
и вторични продукти от производствения процес.
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Структура на Дружеството
“Ембул Инвестмънт” АД няма разкрити клонове и представителства.
Основната производствена дейност се осъществява в цехове, намиращи се
на адрес “Патриарх Евтимий” 50, гр. Стара Загора .
2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО
Дружеството въвежда за първи път МСС и МСФО в годишните си
отчети с начална дата 01.01.2005 год. за годината приключваща на 31
декември 2005 год. Изготвен е първи финансов отчет ,в който като
официялна база се прилага МСФО като счетоводна база . Финансовото
съсътояние и финансовия резултат са изравнени с тези получени при
прилагхане на предишни счетоводни стандарти.
През финансовата 2006 год. Финансовите отчети са съобразени и
представени съгл. МСС 1 като осигуряват информация за финансовото
състояние, резултатите от дейността .
Предприятието има изготвен индивидуален сметкоплан. Същият е
съобразен с международни счетоводни стандарти , както и с особеностите
на производствения процес в дружеството и спецификата на основната
дейност.
Обработката на счетоводната информация става автоматизирано като се
използва счетоводна програма “Софтсистем”.
Записванията по сметките се извършват въз основа на надлежно
оформени, предварително обработени и контирани първични и вторични
счетоводни документи. Поправки и добавки в първичните счетоводни
документи не се допускат.
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, Международните счетоводни стандарти,националните
нормативни актове по счетоводство, индивидуалния сметкоплан, вътрешни
нормативни актове на предприятието и счетоводната политика изградена в
предприятието.
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2.1.База за изготвяне на финансовия отчет
Финансовият отчет на “Ембул Инвестмънт” АД е изготвен в
съответствие с Международните счетоводни стандарти и МСФО ,
съблюдавайки данъчните закони в Република България.
Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева
(BGN).
Данните в годишния финансов отчет (ГФО) са представени в хил. лв.
Финансовото състояние на предприятието е представено честно и
достоверно отразява резултатите от осъществяваната дейност.
Активите и пасивите в баланса са представени по тяхната историческа
цена.
Запазена е последователността на представяне и класифициране на
информацията в отчета.
Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на
основните принципи за действащо предприятие през календарната 2006
година, а именно:
Ø Текущо начисляване на приходите и разходите;
Ø Действащо предприятие – не се предвижда ликвидация или
ограничане мащабите на дейност в предвидимо бъдеще;
Ø Предпазливост;
Ø Същественост;
Ø Съпоставимост между приходи и разходи;
Ø Предимство на съдържанието пред формата;
Ø Хронологично регистриране на счетоводните операции;
Ø Синтетични и аналитични счетоводни регистри,като се спазва
равенство и връзка между тях;
Финансов отчет е с дата последния ден от фискална 2006 година.
При възникнала необходимост от систематизирана информация се съставя
и междинен финансов отчет съобразен с Международните счетоводни
стандарти . Сделките със свързани лица са оповестени и отделени в
изготвения баланс, част от финансовия отчет.
Свързани лица са :
-

“Ембой Юнташ Текстил Санаи Ве Тидж.” , основен акционер ,
притежаващ 97 % от основния капитал на “Ембул Инвестмънт” АД .
2.2. Отчетна валута

Функционалната и отчетна валута на Дружеството е българският
лев. От 01.07.1997 г. левът е фиксиран в съответствие със Закона за БНБ към
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германската марка в съотношение BGN 1:DEM 1, а с въвеждането на еврото
като официална валута на Европейския съюз - с еврото в съотношение BGN
1.95583:EUR 1.
Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в
чуждестранна валута се отчитат в левова равностойност на база валутния
курс към датата на операцията и се преоценяват на месечна база като се
използва официалният курс на БНБ на последния работен ден от месеца.
Към 31.12.2006 г. те са представени по заключителния курс на БНБ.
Курсовите разлики от преоценката се третират като текущи приходи и
разходи и се включват в отчета за приходи и разходи като финансови
приходи/разходи.
2.3. Приходи – входящите брутни потоци от стопански ползи,
възникващи в хода на обичайната дейност. Оценяват се по справедлива
стойност
Приходите отчетени през 2006 биват:
Ø Приходи от продажба на продукция;
Ø Други приходи, произтичащи от продажба на материални
запаси и дълготрайни активи.
Приходите в Дружеството се признават на база принципа за
начисляване и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от
Дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят.
При продажбите на стоки приходите се признават, когато всички
съществени рискове и ползи от собствеността на стоките преминават в
купувача.
При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки
етапа на завършеност на сделката към датата на баланса, ако този етап
може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени по сделката
и разходите за приключването й.
2.4. Разходи
Намаления на стопанските ползи през счетоводния период под
формата на изходящи потоци или изхабяване на активи, или възникване на
задължения, както и намаления на стопански ползи .
Разходите в Дружеството се признават в момента на тяхното
възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.
Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ
разход за периода, през който договорите за които се отнасят, се
изпълняват.
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Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за приходи и
разходи диференцирано и се състоят от лихвени приходи и разходи и
курсови разлики от валутни операции.
Банковите такси за обслужване на разплащателните сметки се
третират като разходи за дейността.
2.5. Дълготрайни материални активи
Първоначалната оценка /цена на придобиване/ на активите
включва покупната цена, платените мита и невъзстановими данъци, както
и всички преки разходи за въвеждането на дълготрайния актив в
експлоатация / разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална
доставка и обработка, разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица,
свързани с проекта/.
В счетоводния баланс Дълготрайните материални активи са
представени по цена на придобиване намалена с натрупаната амортизация
и загубите от обезценка. Предприятието определя амортизационния
разход поотделно за всяка значима част от позиция на имоти, машини,
съоръжения. Не се начислява амортизация на земите и консервираните
активи, а също така и на такива, които са закупени, но не са въведени в
експлоатация.
Дружеството е определило стойностен праг от 500 /петстотин/ лв.,
под
който
придобитите
активи
независимо,
че
притежават
характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в
момента на придобиването им.
Към дата 01 януари 2006 год. Ръководството е преразгледало
остатъчната стойност и полезния срок на дълготрайните активи, като е
взело решение за промяна и увеличване полезния срок на група активи,
отделени в подгрупа 2.1 – Машини и оборудване с полезен живот 10
години.
Методи на амортизация
Дружеството използва линеен метод на амортизация
дълготрайните материални активи.
Прилаганите амортизационни норми по групи са както следва:
1. сгради
– 4%
2. машини и оборудване
– 30 %
2.1 машини и оборудване с 10 год. Полезен живот - 10 %
3. съоръжения
– 4%
4. компютри
– 50 %
5. транспортни средства
– 25 %
6. стопански инвентар
– 15 %

на
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Или срока на използване на дълготрайните активи е както следва:
1. сгради
– 25 години
2. машини и оборудване
– 3 години и 4 месеца
2.1. Машини и оборудване
- 10 години
3. съоръжения
– 25 години
4. компютри
– 2 години
5. транспортни средства
– 4 години
6. стопански инвентар
– 6 години и 7 месеца
Подръжката и ремонта на дълготрайните материални активи се
отчитат като текущи разходи в момента на тяхното осъществяване. Всички
значими подобрения, реконструкции, модернизации, които са свързани с
удължаване срока на годност на актива или увеличават неговият
капацитети производителност увеличават стойността му.
Дружеството е съставило данъчен амортизационен план независими
от наличието на счетоводен амортизационен план. Последния е съставен
съобразно изискванията на Международните счетоводни стандарти, а
данъчния амортизационен план е съставен въз основа на изискванията
залегнали в ЗКПО.
2.6. Нематериални дълготрайни активи
Нематериалните дълготрайни активи са представени в счетоводния
баланс по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация.
В Дружеството се прилага линеен метод на амортизация на
нематериалните дълготрайни активи.
Прилаганите амортизационни норми са както следва:
1. Програмни продукти
– 50 %
2.7. Материални запаси
Материалните запаси на Предприятието се състоят от закупени и
предназначени за продажба стоки, готовия продукт произведен и
предназначен за продажба, незавършеното производство, а така също
материалите предназначени за производствения процес.
Материалните запаси са оценени по по-ниската от: цената на
придобиване и нетната реализуема стойност. Разходите, които се
извършват, за да доведат даден продукт в неговото настоящо състояние и
местонахождение, се включват в цената на придобиване (себестойност),
както следва:
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- Суровини и материали в готов вид – всички доставни разходи, които
включват вносни мита и такси, транспортни разходи, невъзстановими
данъци и други разходи, които допринасят за привеждане на материалите
в готов за тяхното използване вид. При отписване на материалните запаси
нужни за производствения процес се използва метода на средно претеглерна
стойност – препоръчителен подход по МСС 2. Периодът на установяване
на тази стойност е всеки месец.
Закупените материали , резервни части, консумативи , които не се
предават с складовете на Дружеството за съхранение, и са употребени
текущо при осъществяване на основната дейност се изписват като текущи
разходи. За целта на гърба на първичния документ се извършва заверка с
подпис за направлението на разхода от лицето, отговорно за влагането в
упореба.
- Стоки, придобити чрез покупка и предназначени за продажба – заприхождават
се при покупката по историческа цена –доставна стойност , включваща
покупната цена,вносни мита, такси,невъзстановими данъци, разходите по
доставката.
При отписването се използва метода на конкретно определена стойност за
всяка стока.
- готова продукция и незавършено производство – преките разходи на
материали и труд и приспадаща се част от производствените непреки
разходи при нормално натоварен капацитет на производствените
мощности, с изключение на административните разходи, курсовите
разлики и разходите по привлечени финансови ресурси.
Преките разходи свързани с произведената продукция биват:
Ø Разходи за материали;
Ø Разходи за труд;
Ø Разходи а осигуровки на заетия персонал в производството;
Ø Разходи за амортизация на производственото оборудване;
В себестойността на продукцията не се включват административните
разходи, както и разходите за продажба. Те се отчитат като текущи в
момента на тяхното извършване.
Продадената продукция се отписва по средно претеглена стойност с
честота на претегляне всеки месец.
Отчетения полуфабрикат представлява съвкупност от разходи, такъв
от който се очаква да се произведе продукция в един бъдещ момент от
време.
2.8. Търговски и други вземания
Търговските вземания в лева се представят и отчитат по стойността
на оригинално издадената фактура, намалена с размера на обезценката за
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несъбираеми суми,т.е краткосрочните вземания се оценяват в номинална
стойност към момента на тяхното възникване. Вземанията в чуждестранна
валута са оценени в лева по курса на Българска народна банка в деня на
възникването им, като са преоценени по централния курс на БНБ към
31.12.2006 г. и намалени с размера на обезценката за несъбираеми вземания.
Получените разлики про оценката по заключителен курс към датата на
финансовия отчет се отчитат като текущ финансов приход или текущ
финансов разход. Приблизителната оценка за съмнителни и несъбираеми
вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума съществува
висока несигурност. Несъбираемите вземания се обезценяват изцяло,
когато това обстоятелство се установи.
2.9. Парични средства
Паричните средства включват касовите наличности, наличности в
банкови сметки и направените депозити в ролята им на блокирани
парични средства.
Паричните средства в чуждестранна валута се отчитат по курс на
придобиване. Намалението на паричните средства в чуждестранна валута
се оценява по валутен курс на продажбата им. Разликите се представят
катотекущи финансови приходи или финансови разходи. Намалението
поради разплащане на сделки с доставчици се извършва по централен курс
на БНБ в деня на плащането.
За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци:
- паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към
доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%);
- лихвите по получени банкови кредити са включени като плащане към
оперативна дейност;
- лихвите по предоставени кредити на дъщерни дружества са включени
като получени суми от оперативна дейност;
- трайно блокираните парични средства са третирани като парични
средства, но са представени отделно на лицевата страна на отчета.
2.10. Задължения към доставчици и други задължения
Задълженията към доставчици и другите текущи задължения в лева се
отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване),
която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена
в бъдеще срещу получените стоки и услуги. Задълженията деноминирани
в чуждестранна валута са оценени в лева по курса на Българска народна
банка в деня на възникването им, като са преоценени по централния курс
на БНБ към 31.12.2006 г.
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Задълженията към персонала включват:
Ø Задълженията за заплата, неизплатени към края на отчетния
период;
Ø Задължения за неизползвани към края на отчетния период
платени годишни отпуски на персонала. Стойността на
неизползваните платени годишни отпуски се признават като
текущи разходи за отчетния период.
Ø Задължения на Предприятието към персонала във връзка с
актюерски доклад и задължение за изплащане на обезщетения
в момент на пенсиониране.
Задълженията
към
осигурителни
предприятия
представляват
неизплатените вноски за социално осигуряване, здравно осигуряване,
осигуряване за безработица.
Данъчни задължения в края на отчетния период са неизвършените
плащания за данъци по силата на националното данъчно законодателство.
Те биват:
Ø Задължения за данъци върху дохода на персонала;
Ø Задължения по начислени алтернативни данъци съгл. ЗКПО за
м. Декемри 2006 год.
Ø Данъчни временни разлики за Данъци от печалбата, данъчно
призната амортизация и актюерски доклад;
Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите
в “Ембул Инвестмънт” АД се основават на разпоредбите на Кодекса на
труда, на разпоредбите на действуващото осигурително законодателство.
Основно задължение на работодателя е да извършва задължително
осигуряване на наетия персонал за пенсионното, здравно и срещу
безработица осигуряване.
Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със
Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Вноските се разпределят
между работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя
ежегодно и е определено с осигурителния кодекс, като за 2006 год
съотношението е 65:35 .
Към дружеството няма създаден и функциониращ частен
доброволен осигурителен фонд.
Краткосрочните доходи за персонала (изискуеми в рамките на 12
месеца след края на периода, в който персоналът е положил труд за тях) се
признават като разход в отчета за приходи и разходи в периода, в който е
положен трудът за тях и като текущо задължение (след приспадане на
всички платени вече суми и полагащи се удръжки). Към датата на
годишния финансов отчет дружеството прави оценка на очакваните
разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да
бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск.
В оценката се включват разходите за самите възнаграждения и разходите за
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задължителното обществено осигуряване, които работодателят дължи
върху тези суми.
2.11. Лихвоносни заеми и други привлечени финансови ресурси
Всички заеми и други привлечени финансови ресурси са
представени по цена на придобиване (номинална сума), която се приема за
справедлива стойност на полученото по сделката, нетно от преките
разходи, свързани с тези заеми и привлечени ресурси.
2.12. Акционерен капитал и резерви
“Ембул Инвестмънт” е акционерно дружество и е задължено да
регистрира в Търговския регистър определен размер на капитал, който да
служи като обезпечение на кредиторите на дружеството за изпълнение на
техните вземания към него. Акционерите отговарят за задълженията на
дружеството до размера на своето участие в капитала и могат да
претендират връщане на това участие само в производство по ликвидация
или несъстоятелност. Съгласно изискванията на
Търговския закон и Устава дружеството е длъжно да формира и фонд
Резервен, като източници на фонда могат да бъдат:
най-малко една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във
фонда достигнат една десета част от капитала или по-голяма част,
предвидена в Устава;
средствата, получени над номиналната стойност на акциите при
издаването им (премиен резерв);
други източници, предвидени по решение на Общото събрание.
Средствата от фонда могат да се използват само за покриване на
годишната загуба и на загуби от предходни години. Когато средствата във
фонда достигнат определения в Устава минимален размер, средствата над
тази сума могат да бъдат използвани за увеличаване на капитала.
До този момент Дружеството не е регистрирало печалба и не е формирало
фонд резервен.
2.13. Финансов резултат
Представен е като :
Ø Неразпределена печалба;
Ø Непокрита загуба;
Ø Балансова печалба или загуба от текущата година, която се
представя след начисляване на разходите за дължими данъци;

13
2.14. Данъци върху печалбата
Текущите данъци върху печалбата са определени в съответствие с
изискванията на българското данъчно законодателство – Закона за
корпоративното подоходно облагане. Данъчната ставка за 2006 г. е 15%.
2.15. Отсрочени данъци върху печалбата
Отсрочените данъци се определят чрез прилагане на балансовия пасивен
метод, за всички временни разлики към датата на финансовия отчет, които
съществуват между балансовите стойности и данъчните основи
на
отделните активи и пасиви.
Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни
разлики.
Отсрочените данъчни активи се признават за всички намаляеми временни
разлики и за неизползваните данъчни загуби, до степента , до която е
вероятно те да се проявят обратно и да бъде генерирана в бъдеще
достатъчна облагаема печалба или да се проявят облагаеми временни
разлики, от които да могат да се приспаднат тези намаляеми разлики.
Балансовата стойност на всички отсрочени данъчни активи се преглеждат
на всяка дата на финансовия отчет и се редуцират до степента, до която е
вероятно те да се проявят обратно и ще се генерира достатъчно облагаема
печалба, с които те да могат да бъдат приспаднати.
Отсрочените данъци, свързани с обекти, които са отчетени директно в
собствения капитал или друга балансова позиция, също се отчитат
директно към съответния капиталов компонент или балансовата позиция.
Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните
ставки, които се очаква да се прилагат за периода, през който активите ще
се реализират, а пасивите ще се уредят (погасят), на база данъчните закони
които са в сила или в голяма степен на сигурност се очаква да са в сила.

28.02.2007г.
гр. Стара Загора
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