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СПРАВКА
За оповестяване на счетоводната политика на ПРЕСКОВ АД
2006 г.
I.
Учредяване и регистрация
ПРЕСКОВ АД е регистрирано с решение на Старозагорски окръжен съд от 1995
г по фирмено дело №.3042 и решение 3282./02.08.2000 г.на Старозагорски окръжен съд
с 99.68 % частно и 0,32% държавно участие.
Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства
на актуалната му съдебна регистрация, внесен напълно в размер на 250 856 лв, разделен
на 250 856 броя акции по 1 / един / лева всяка.
Дружеството осъществява проиводство на ковашко пресови изделия. Дейността
на дружеството се осъществява чрез обособено звено – цех, на територията на гр. Стара
Загора.
II.
Счетоводна политика
Дружеството изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на
българското законодателство, Националните счетоводни стандарти /НСС/ в сила от
началото на 2002 г. до 2004 г, а от 2005 г. Национални стандарти за финансови отчети
за малки и средни предприятия /НСФО за МСП/ и счетоводната си политика.
Спазени са принципите: действащо предприятие, текущо начисляване,
предимство на съдържанието пред формата, предпазливост, съпоставимост,
последователност на представянето. Финасовият отчет е изготвен при спазване
принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на
някои активи и/или пасиви по тяхната справедлива или друга стойност, както това е
посочено на съответните места.
Данните в ГФО за 2006 и 2005 години са представени: в хил.лв.; идентично, т.е.
съпоставими са.
Дълготрайните материални и нематериални активи се класифицират и признават
като такива, когато отговарят на изискванията на счетоводни стандарти /СС/ 16 и 38.
Възприетият стойностен праг на същественост, под който активите, независимо от
факта, че са дълготрайни, се отчитат като текущ разход при придобиването им е 500
лева. Отчетените като разход дълготрайни активи се следят чрез задбалансово
регистриране.
1.1. Първоначална оценка – активите се оценяват по цена на придобиване,
включваща покупната цена, транспортните разходи, мита, комисионни и пр. Активите,
собствено производство, се оценяват по себестойност съгласно СС 2 Отчитане на СМЗ
и не се включва печалба.
Оценка след първоначалното признаване – прилага се препоръчителният
подход, т.е. активите се представят по тяхната себестойност, намалена с начислените
амортизации и евентуални обезценки.
Оценката по справедлива цена на земята е извършена от лицензиран оценител
преди 2002 г. като по тогава действащото счетоводно законодателсво е осчетоводен
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преоценъчен резерв,който към 31.12.2002 г.е 1 212 952 лв. и върху него е начислена
ДВрР 23,5% в размер на 285 044 лв., а през 2003 г.този процент е корегиран и сведен на
19,5%- 236 526 лв.През 2004 г. са сторнирани операциите и е начислено 15 % върху
преоценъчния резерв 970 451,50 равно на 145 568 лв.като пасив и задължение за
последващо плащане на данъци при настъпване на данъчно събитие.През 2006 г.е
сторниран отсрочения данъчен пасив от 145 568 лв. и начислен 10% в/у преоценъчния
резерв от 970 451,50 лв.-97 045 лв.
1.2. Последващите разходи за ДА, които отговарят на изискванията за
подобрение и реконструкция, се отразяват като увеличение на преносната стойност на
активите, като се коригира и амортизационния план.
Отчетната стойност на ДМА е 7 616 хил.лв., в т.ч. разходи за придобиване на
ДМА – 313 хил.лв. Общата балансова стойност е 4 004 хил.лв.
1.3. Дълготрайните материални и нематериални активи се амортизират, като
последователно се прилага линейният метод на амортизация и е прието данъчно
признатите разходи за амортизация да не превишават счетоводните разходи за
амортизация.Методът не е променян в сравнение с този през предходните години.
В дружеството има ограничения върху правото на собственост на дълготрайни
материални активи, което се изразява в:
- Залог на цялото предприятие полза на банка ДСК ЕАД гр. Стара Загора
Материалните запаси са оценявани по цена на придобиване, включваща
покупната цена, транспортни разходи, такси, мита и др.При наличие на общи разходи
за няколко материала те се разпределят на база материално количество. При
потреблението им се оценяват по метода на средна претеглена цена.
При извършената инвентаризация не са установени липси и излишъци.
2. Продукцията се оценява текущо по себестойност, която се формира на базата
на основните производствени разходи и се отчита по отделни поръчки
3. Незавършеното производство към края на годината е установено чрез
инвентаризация и оценено въз основа на фактически извършените разходи, които
формират себестойността на продукцията.
При инвентаризацията не са установени липси и излишъци.
4. Вземанията са представени по тяхната стойност на възникване. През
текущата година не е извършвана обезценка на вземанията. Отписани са задължения с
изтекъл давностен срок в размер на 52 316 лв.При инвентаризация на разчетите с
клиенти – потвърдени са 70 % от тях. Съдебните вземания са оценени по стойност на
тяхното възникване.
5. ДДС за възстановяване за м. 11. 2006 г. е 25 731,77 лв.и 4 501,89
лв.възстановима данъчна временна разлика на отпуските.
6. Паричните средства ,вземанията и задълженията в чуждестранна валута се
отчитат текущо по цената на възникването им. Оценяват се текущо по централния курс
на БНБ в края на всеки месец и задължително в края на отчетния годишен период
съгласно изискванията на СС 21 – Ефекти от промените във валутните курсове.
Сумите от оценките са както следва:
 разходи от оценки
- 10 820,48 лв.
 приходи от оценки
- 4 783,14 лв.
7. Критериите за отразяване на разходите за бъдещи периоди в текущия период
са базирани на чл.17, ал.5 от Закона за счетоводството и Счетоводнте стандарти.
Разходите са – 3 151,61 лв.от имуществени застраховки,местни данъци и такси и
абонамент за вестници и списания.
8. Краткосрочните задължения представляват:
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Задължения към доставчици в размер на 762 169 лв. 70% от тях
потвърдени при извършената инвентаризация на разчетите.

Задължения към Холдинг Загора по краткосрочен кредит за 2 417 956 лв.

Задълженията към персонала и осигурителните предприятия са текущи. В
общия размер са включени начислените суми за неизползвани отпуски на персонала за
2006 г. възлизащи на стойност 44 769,81 лв. Реално изплатените отпуски и осигуровки
за минали периоди през 2006 г. възлизат на 32 755,09 лв. Неизплатения доход на
персонала е в размер на 100 009,12 лева.

Данъчните задължения включват данък общ доход,местни данъци,данък
печалба и алтернативни данъци в размер на 42 611,06 лв.
9. Приходите се отчитат при спазване на счетоводния принцип за начисляването.
Приходите от изпълнението на поръчките в “Пресков” АД се признават след
експедиране и фактуриране, т.е. при прехвърляне рисковете, свързани със
собствеността. Формирани са от следните видове приходи от:
 Продажба на продукция
7 437 016 лв.
 Продажва на услуги
175 176 лв.
 Други видове приходи
720 880 лв.
Създадената система за отчитане на разходите не е променяна.
10. Основните производствени разходи се разделят на преки и непреки
технологични разходи.
Непреките технологични разходи се разпределят по дейности на база на
нормативен коефициент.
Допълнителни разходи:
- Разходи за продажба на продукция – включват се следните разходи:
- Конкретните разходи по определени продажби се отнасят пряко към тях.
Останалите разходи по продажба на продукцията се разпределят на база на
приходите от продажби.
- Административни разходи се разпределят на база приходите от продажби.В
други разходи от дейността са отчетени и разходи за: брак на СМЦ над технологичните
норми 00, лв, отписани вземания без изтекла давност 26,42 лв, глоби и неустойки по
търговски взаимоотношения 00, лв., липси на активи без вина на МОЛ 00, лв., разходи
без документ 00,0 лв.
От разходите за лихви 266 615,50 лв. са по заеми от Холдинг Загора.
11. Операциите с извънреден характер не са възникнали през текущия отчетен
период.
Събития,настъпили между датата на съставяне на счетоводния баланс и срока
за изготвяне на годишния счетоводен отчет не са настъпили.
12. Дружеството има сделки със свързани лица както следва:
По договор за наем - договор между Пресков АД и Стройкомбинат М АД
По договор за заем – между Холдинг Загора и Пресков АД

По договор за оказване на услуги - между Пресков и Стройкомбинат М
АД и между Пресков АД и Холдинг Загора.
Сумата на неуредените разчети по тези сделки са в размер на: задължения – 1
949 175 лв. и вземания 2 308 384 лв.
 Начислена е възстановима данъчна временна разлика в размер на 4 440,89 лв.
 Сумата на отсрочените данъчни пасиви върху облагаемите временни разлики
е в размер на 97 045,00 лв.
.

4
13. През 2006годината са извършени данъчни ревизии по прилагане на Закона
за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане,
Закона за облагане доходите на физическите лица и Закона за Държавното обществено
осигуряване, която ревизия приключва с ревизионна записка. По ЗДДС, ЗКПО и
ЗОДФЛ са начислени лихви за закъсниние в размер на 2 235,93 лв.
III.
Годишен финансов отчет
Формата за съставните части на финансовият отчет е двустранна. Статиите в
съответните раздели са подредени по значимост. Сумите по статиите, които са
отрицателни величини са посочени в скоби /или със знак минус/. Съдържанието на
отчета за приходите и разходите е с класификация на приходите и разходите по видове.
Отчетът за паричния поток се съставя по прекия метод. Отчетът за собствения капитал
включва увеличенията и намаленията на собствения капитал в резултат на
осъществената дейност. Приложението включва
оповестяване на счетоводната
политика и справки. Ръководството е изготвило Отчет на управлението.

гр.Стара Загора 26.02.2007 г.

Гл.счетоводител:……………..
/Ив.Златев/

Изп.Директор:……………..
/Ст.Стоев/

