ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА
“СВЕТЛИНА” АД – СТАРА ЗАГОРА ЗА 2006 ГОДИНА
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
1. “СВЕТЛИНА” АД гр.Стара Загора е учредено през 1949 год. През
2006 год. Дружеството е произвеждало паркови, улични и други видове осветители;
извършвало е продажба на лампи и е извършвало туристически услуги.
2.Описание на счетоводната политика на предприятието през 2006 г.
2.1. База за изготвяне на годишния финансов отчет. Годишният
финансов отчет на Дружеството за 2006 г. е изготвен в съответствие с изискванията
на Националните счетоводни стандарти, които са приложими за 2006 г., в т.ч. и към
датата на баланса – 31.12.2006 г.
Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в
съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно,
данъчно и търговско. Във връзка с утвърждаването на нови изисквания към
формите и съдържанието на съставните части на годишния финансов отчет,
въведени с новия Закон за счетоводството и новите национални счетоводни
стандарти е извършено прекласифициране на салдата по счетоводните сметки от
годишната оборотна ведомост – в съответствие с т.4.5 на НСС 1 Представяне на
финансови отчети.
Финансовият отчет за 2006 г. e изготвен в съответствие с изискванията на
принципите:
- текущо начисляване;
- действуващо предприятие;
- предимство на съдържанието пред формата;
- предпазливост;
- съпоставимост на приходите и разходите;
- постоянство;
- документална обусловеност.
При първоначално оценяване на активите и пасивите е прилагана
историческа цена.
Прилагани счетоводни политики
2.2. За амортизация на амортизируемите дълготрайни активи
/материални и нематериални/ са прилагани следните методи:
Сградите, машините и съоръженията, стопанския инвентар и транспортните
средства през 2006 год.съгласно решение на Съвета на Директорите на дружеството
са консервирани и амортизационни отчисления не са начислявани. Като забележка
следва да кажем, че в настоящия отчет са включени амортизационни отчисления за
едно шестмесечие на почивната база в гр.Китен – за времето на нейната
експлоатация /за сградата и оборудването/.

2.3. Материалните активи при тяхното потребление са оценявани
както следва:
а. Дълготрайните материални активи се оценяват при придобиването им по
историческа цена, покупна стойност плюс разходите по придобиването /транспорт,
монтаж и др./;
б. Материалните запаси се оценяват по цена на придобиване при покупката,
а при потребление се използва средно претеглена цена.
2.4. Приходите от продажби се признават както следва:
Приходите се признават в момента на възникването им и когато са отчетени
разходите за тях, съгласно НСС 18.
2.5. Други оповестявания:
- Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод – въз основа на
информацията от счетоводните регистри;
- В Дружеството е възприет стойностен праг за отчитане на дълготрайните
материални активи сумата от 500 лева за новопридобитите, като всички налични
активи под този праг са изписани от баланса към 31.12.2006 година.
Първоначалната оценка на ДМА и НМА се извършва по цена на придобиване
/себестойност/. При последваща оценка се прилага препоръчителния подход,
определен в НСС 16 Дълготрайни материални активи
- През 2006 год. Дружеството отчита разходи за бъдещи периоди в размер на
6000 лева;
- Във връзка с доходите на персонала се оповестява следната информация:
Сумата, призната като разход за доходите на персонала е представена в отчета за
приходите и разходите на съответните редове и е в размер на 36000 лева, а за
начислените социални и здравни осигуровки – в размер на 8600 лева;
- Предприятието не е осъществявало съвместна дейност през 2006 година;
- Не е задължено да съставя консолидиран финансов отчет;
- Няма дялове в асоциирани предприятия;
- Не е задължено да оповестява доход на акция;
- Предприятието не е работило с финансови инструменти по смисъла на
НСС 32 през 2006 година.
3. Показатели от финансово-счетоводния анализ.
Въз основа на информацията, представена в отделните съставни части на
годишния финансов отчет за 2006 година, представяме следните показатели,
получени в резултат на проведения финансово-счетоводен анализ:

3.1.

Общи показатели:

А. Нетни активи

-

367 хил.лева

Показатели за рентабилност:
А. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби
Б. Коефициент на рентабилност на собствения капитал

-

0,0242
0,0163

-

1,0247
0,9759

-

2,6202

-

0,4842
2,0654

Показатели за ефективност:
А. Коефициент на ефективност на разходите
Б. Коефициент на ефективност на приходите
Показатели за ликвидност:
А. Коефициент на обща ликвидност
Показатели за автономност:
А. Коефициент на финансова автономност
Б. Коефициент на задължнялост

3.5. Показатели на обръщаемост на материалните краткотрайни
активи:
А. Времетраене на 1 оборот в дни
Б. Брой на оборотите

-

77,66
4,6355

Този показател е изчислен на базата на средногодишната наличност на
краткотрайни материални активи.
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