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УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
Търговско дружество "Многопрофилна болница за активно лечение - Стара Загора" ЕАД,
гр. Стара Загора е учредено на 12 септември 2000 година като акционерно, с едноличен
собственик държавата. Акционерният капитал в размер на 9008000 лв. е разпределен в
900800 поименни акции по 10 лева номинална стойност. През отчетния период няма
промяна на основния капитал. Седалище на дружеството е гр. Стара Загора, ул. Армейска
№11.
Основният предмет на дейност на "Многопрофилна болница за активно лечение -Стара
Загора" ЕАД (Университетска) е диагностика и лечение на остри заболявания, травми,
изострени хронични болести, състояния изискващи оперативно лечение по основни
медицински специалности.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
Общи положения
Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на международните
счетоводни стандарти, които са приложими към датата на баланса - 31.12.2006 година.
Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с
изискванията на българското законодателство - счетоводно, данъчно и търговско.
Финансовият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на принципите: текущо
начисляване; действуващо предприятие; предимство на съдържанието пред формата;
предпазливост; съпоставимост на приходите и разходите; постоянство. При
първоначалното оценяване на активите и пасивите е прилагана историческа цена,
модифицирана в определени случаи с преоценката на някои активи и/или пасиви по
тяхната справедлива стойност. Всички данни за текущ и предходен отчетен период са
представени в настоящия финансов отчет в хил. лева.
Сравнителни данни
Отчетната 2006 г. е втората година, за която дружеството изготвя финансов отчет в
съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност. Дружеството е
решило да представя сравнителна информация в този финансов отчет за една
предходна година (период). Когато е необходимо, сравнителните данни се
рекласифицират за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в
текущата година. През 2006 г. не е извършвано рекласиране.
Отчетна валута
Функционалната и отчетна валута на дружеството е български лева.
Приходи Приходите в дружеството се признават на база принципа за
начисляване до степента, до
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която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат
надеждно да се измерят.
Приходите от финансиране на дълготрайни активи отчетени като правителствени, както и
даренията от трети лица се признават с размера на начислената амортизация.
Приходите от финансиране на материални запаси отчетени като правителствени, както и
даренията от трети лица са признават към момента на тяхното действително използване.

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.
Разходи

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база
принципите на начисляване и съпоставимост.
Отчитане на потреблението на материални запаси (държавна поръчка) заприходени и
отчетени като правителствени дарения и финансова помощ се извършва в момента на
тяхното изразходване. По аналогичен начин се извършва и потреблението на
придобитите материални запаси като дарения от физически или юридически лица.
Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода,
през който договорите за които се отнасят, се изпълняват.
Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за доходите, като се посочват
нетно и се състоят от: лихвени приходи по депозити и курсови разлики от валутни
операции.
Имоти, машини и оборудване

Имотите, машините и оборудването (дълготрайни материални активи) са представени в
счетоводния баланс по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация
и загубите от обезценка.
За придобитите от Министерство на здравеопазване дълготрайни активи и отчетени като
правителствени дарения е възприет същия метод на отчитане.
Придобитите от дружеството дълготрайни материални активи преди 2006 г. са
отчетени по себестойност (цена на придобиване) без натрупаните разходи за амортизации
и загуби от обезценки 2006.
Дълготрайните материални активи при постъплението са оценявани по цена на
придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи,
извършени по придобиването им. Методи на амортизация Дружеството използва
линеен метод на амортизация на дълготрайните материални

МБАЛ- СТ. ЗАГОРА ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА)
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2006 __________

активи. Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са
начислявани, като последователно е прилаган линейният метод. По групи активи са
прилагани следните норми:
Амортизационна

Полезен живот в

норма-%

години

Сгради и конструкции

4

25

Машини и оборудване

30

3,6

Транспортни средства

25

4

Офис обзавеждане

15

6,6

Компютърна техника и периферийни устройства

50

2

През годината не са извършвани промени в прилаганите норми на амортизация в
сравнение с предходната отчетна година.
Обезценка на активи
Балансовите стойности на дълготрайните материални активи подлежат на преглед за
обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че
балансовата стойност би могла да се отличава трайно от възстановителната им
стойност. Ако са налице такива индикатори балансовата стойност се коригира до
възстановителната стойност на активите. Възстановителната стойност на
дълготрайните материални активи е по-високата от двете: нетна продажна цена или
стойност в употреба.
За определянето на стойността в употреба на активите бъдещите парични потоци се
дисконтират до тяхната настояща стойност, като се прилага дисконтов фактор преди
данъци, който отразява текущите пазарни условия и оценки на времевата стойност на
парите и рисковете специфични за съответния актив. Загубите от обезценка се
отчитат в отчета за доходите.
Нематериални активи

Нематериалните активи са представени в счетоводния баланс по себестойност (цена на
придобиване), намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка. В техния
състав са включени програмни продукти, използвани в дружеството. В дружеството се
прилага линеен метод на амортизация на нематериалните активи при определен полезен
живот 2 години.
Балансовата стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за обезценка,
когато са налице събития, или промени в обстоятелствата, които посочват, че балансовата
стойност би могла да надвишава възстановителната им стойност.
Дългосрочни инвестиции Дългосрочните инвестиции на
дружеството са оценени по цена на придобиване.
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Материални запаси

Материалните запаси при тяхната покупка, включително и придобитите по реда на
правителствени финансирания - държавна поръчка материални запаси са оценявани по
цена на придобиване. Оценката на потреблението им е извършвана по метода на средно
претеглената цена.
Нетната реализуема стойност представлява приблизително определената продажна
цена на даден актив в нормалния ход на стопанска дейност, намалена с приблизително
определените разходи по довършването в търговски вид на този актив и
приблизително определените разходи за реализация. Тя се определя на база анализ
от специалисти, като се използва информация за цени от последни доставки и/или
офертни цени на материални запаси от същия вид.
Търговски и други вземания

Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената
фактура (себестойност), намалена с размера на обезценката за несъбираеми
суми. Приблизителната оценка за загуби от 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 и
потвърди.
Пари и парични еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти включват наличности в каса и по разплащателните
сметки
Задължения към доставчици и други задължения

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността
на оригиналните фактури (себестойност), която се приема за справедливата стойност на
сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.
Оперативен лизинг

Лизинг, при който наемодателят продължава да притежава съществената част от
всички рискове и стопански изгоди от собствеността върху дадения актив се
класифицира като оперативен лизинг. Постъпленията по оперативния лизинг се
признават като приходи в отчета за доходите на база линеен метод за периода на
лизинга.
Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово
законодателство

Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в дружеството се
основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на разпоредбите на действуващото
осигурително законодателство.
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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 Кодекса
за социално осигуряване.
Осигурителните и пенсионни планове, прилагани от дружеството в качеството му на
работодател, се основават на българското законодателство и са планове с предварително
твърдо определени (дефинирани) вноски.
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
доходите 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
настоящия 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 задължителното обществено
осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми.
Съгласно Кодекса на труда работодателят е задължен да изплаща на персонала при
настъпване на пенсионна възраст обезщетение, което в зависимост от трудовия стаж в
предприятието може да варира между 2 и 6 брутни работни заплати към датата на
прекратяване на трудовото правоотношение.
Дружествен капитал и резерви

Основният капитал е представен по номинална стойност и съответства на актуалната му
съдебна регистрация.
Данъци върху печалбата

Текущите данъци върху печалбата се определят в съответствие с изискванията на
българското данъчно законодателство - Закона за корпоративното подоходно облагане.
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, с
изключение на тези, породили се от признаването на актив или пасив, който към
датата на стопанската операция не е повлиял върху счетоводната и данъчната
печалба/(загуба). Към 31.12.2006 г. отсрочените данъци върху печалбата са оценени при
ставка 10%.
Признаване на приходите и разходите Приходите от продажбите и
разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното
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възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и
признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за
съпоставимост на приходи и разходи.
Данъчно облагане

Съгласно българското данъчно законодателство дружеството не дължи данък поради
отрицателния финансов резултат. При преобразуване на счетоводния резултат е отчетено
влиянието на данъчните разлики.

