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ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
НА "ЛЕСО ИНВЕСТ" ООД за 2006 год.
1. "ЛЕСО ИНВЕСТ" е учредено на 03.11.1993 г. като ООД с решение на Старозагорски
окръжен съд по фирмено дело 3209 от 1993 год. Капиталът на дружеството е 5 000 дяла по
1 лев.
Дружеството има предмет на дейност Строителство, ТЕ с дизелово гориво,
Заготовка на арматура и Услуга с катерпилар.
2. Описание на счетоводната политика на предприятието през 2006 г.
2.1. База за изготвяне на годишния финансов отчет.
Годишният финансов отчет на предприятието за 2006 година е изготвен в
съответствие с изискванията на всички национални счетоводни стандарти, които са
приложими за 2006 година, в това число и към датата на баланса - 31.12.2006 година.
Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчитане и изготвя
своите финансови отчети в съответствие с изискванията на българското законодателство счетоводно, данъчно и търговско.
2.2. Финансовият отчет за 2006 г. е изготвен в съответствие изискванията на
принципите: текущо начисляване; действащо предприятие; предимство на съдържанието
пред формата; предпазливост; съпоставимост на приходите и разходите; постоянство. При
първоначалното оценяване на активите и пасивите е прилагана историческа цена, освен в
случаите, когато с национален счетоводен стандарт се изисква друго. Последващото
оценяване на активите и на пасивите е извършвано в съответствие с изискванията на
националните счетоводни стандарти, които са в сила през 2006 година.
2.3. Прилагани счетоводни политика.
2.3.1. За амортизация на амортизируемите дълготрайни активи (материални и
нематериални) се прилага линеен метод за всички групи активи. Амортизационната норма е
определена в процент по категории активи, предвидени за данъчни цели в ЗКПО - в сила за
2006 г. Избраният метод на амортизация не е променян през годината. Предприятието не
отчита данъчни временни разлики, произтичащи от разликата между счетоводно
начислените разходи за амортизации и данъчно признатия размер на разходите за
амортизация за текущия период отразен в Данъчния амортизационен план.
2.3.2. Материалните запаси (материали и стоки) са отчитат при получаването им по
доставна стойност (историческа цена) и се оценяват при тяхното потребление (влагане и
продажба) по средно притеглена стойност, съгласно изискванията на НСС № 2. През
отчетната година не са правени обезценки или преоценки на материалните запаси, поради
което не са отчетени данъчни временни разлики.
2.3.3. Паричните средства в национална валута се оценяват при придобиването им
по номинална стойност - лева. За чуждестранните валути се прилага обменният курс на
Централната банка за деня. В годишния финансов отчет паричните средства са представени
по номинална стойност на лева и по левова равностойностна база заключителния курс на
националната банка (за чуждестранна валута).
2.3.4. След датата, към която е изготвен финансовия отчет, на 01.03.2007 година и
по време на съставянето му не са настъпили събития, които да водят до корекция на
финансовия отчет.

2.3.5. Приходите от продажби се признават, както следва:
а) от продажба на услуги - след фактурирането й на клиенти;
б) от продажба на стоки и материали - след прехвърляне на собствеността и
фактурирането й на клиенти;
в) останалите приходи се признават в съответствие с изискванията на НСС 18
Приходи.
През годината не са провизирани суми за вземания и задължения към
контрагенти, поради което не са отчетени данъчни разлики.
Реализирани са нетни приходи от продажба на продукция - 870 хил. лв.
Реализирани са нетни приходи от продажба на услуги - 1 704 хил. лв.
Реализирани са нетни приходи от продажба на стоки - 925 хил. лв.
Реализирани са нетни приходи от други продажби 58 хил. лв.
2.3.6. За бъдещи периоди са разсрочени разходи, които са свързани с получаване на
приходи (незавършено строителство) - 623 хил. лв.
2.3.7. Други оповествования:
а) Отчетната стойност на стоково-материалните запаси към 31.12.2006 год. е
142 хил. лв. В счетоводния баланс те са представени по нетна реализуема стойност за
142 хил. лв.
б) Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод - въз основа на
информация от счетоводните регистри;
в) Предприятието не отчита финансова информация по сектори;
г) В предприятието е възприет стойностен праг - за отчитане на дълготрайните
материални активи, сумата от 500,00 лв. 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.
Останалата информация за дълготрайните активи е представена в справката, която е част от
приложението;
д) През 2005 г. предприятието не е получавало правителствени дарения, не е
ползвало предостъпени и опростени данъци;
е) Предприятието не е осъществявало съвместна дейност през 2006 г. Не е
задължено да съставя консолидиран финансов отчет и няма дялове в асоциирани
предприятия. Не е задължено да оповестява доход на акции.
з) Предприятието не е работило с финансови инструменти по смисъла на
НСС 32 през 2006 г.
и) Предприятието няма преустановявани дейност през 2006 година.

