
  
 
 
 
       СПРАВКА  ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА  
                              ПРЕЗ 2005 ГОДИНА НА “БУЛАГРО” АД 
 
 
     “Булагро” АД е регистрирано през 1992 година като ЕООД. 
     През 2001 година се преобразува в акционерно дружество. 
     За финансовата 2005 година ПРАВЕН СТАТУТ – АКЦИОНЕРНО     
     ДРУЖЕСТВО 
 
 
     РЕГИСТРИРАН КАПИТАЛ 1 425 Х. ЛЕВА. 
 
 
    АКЦИОНЕРИ: 
 
    Христофор Георгиев Бунарджиев – 52 % 
    Ист Юръп Агро Инвестмънт – САЩ 48 % 
 
 
 
   ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: 
 

1. Търговия на едро с тор и препарати 
2.  Търговия на едро с хибридни семена 
3. Търговия със зърно 
4. Търговия със селскостопанска техника и части 
5. Търговия с масла и горива 
6. Застрахователни услуги 
7. Консултантски услуги 

 
 
          През финансовата 2005 година дружеството прилага счетоводна политика 
осигуряваща изпълнението на ръководството на дружеството  за вярно и честно 
представяне на имущественото и финансово състояние и на паричните потоци на 
дружеството в счетоводния отчет. 
           Спазени са основните изисквания към информацията на годишния 
финансов отчет: 

1. Разбираемост 
2. Уместност 
3. Надежност 
4. Предпазливост 

 
           Спазени са основните принципи заложени в счетоводството: 

1. Текущо начисляване 
2. Съпоставимост 
3. Предпазливост 



 
 
             Годишният счетоводен отчет представя имущественото и финансово 
състояние на предприятието както и финансовия резултат за отчетния период. 
 
             “Булагро” АД гр. Стара Загора прилага двустранно счетоводно записване, 
като използва компютърна програма за систематично и аналитично отчитане. 
             Счетоводните сметки се откриват  на 01.01. и се приключват в края на 
всеки месец. Осчетоводяването на стопанските операции се извършва разумно, 
като се спазват изискванията на Закона за счетоводството и НСС с оглед 
получаване на действителен финансов резултат. 
             Чрез  СС-1 Представяне на счетоводните  отчети – баланс, отчет за приходи 
и разходи, паричен поток, отчет за собствения капитал се представят данни както 
за отчетния, така и за предходния отчетен период. Те отразяват имущественото и 
финансово състояние на фирмата. 
  
               Всички стопански операции се регистрират посредством съответните 
първични документи. От там данните се обобщават и намират обобщен израз в 
счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите. 
 
               Счетоводството осигурява предварителен текущ контрол върху 
първичната счетоводна информация и предоставя счетоводна информация за 
ползване от Изпълнителния директор. 
 
 
 
               ОЦЕНЪЧНА ПОЛИТИКА 
 

Активите се оценяват по цена на придобиване, формирана от: 
  покупна цена, транспортни разходи, такси, мита и други разходи, свързани с   
  доставката. 
                
               Като дълготрайни материални активи се заприхождават тези, които се 
използват повече от един отчетен период и са със стойност над 500 лева. 
               Прилага се линеен метод на амортизация. 
               Избран е препоръчителен подход за оценка на активите. 
 
               Краткотрайните материални активи се разделят на: 
 

1. Материали 
2. Стоки 
3. Продукция 

 
               Заприхождаването на стоките и материалите се извършва по цена на 
придобиване и се изписват по метода на средно – претеглената стойност. 
Отчитат се аналитично по складове. 
               Заприхождаването на продукцията се извършва по справедлива стойност 
на база цената на селскостопанска продукция на активен пазар.  
Прилага се СС 41. 
 



 
 
               Пасивите се записват по стойността им в момента  на възникване. 
  
               Валутните активи и пасиви се преоценяват в края на всеки месец по 
централен курс на БНБ. 
 
 
               ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
 
               Активите и пасивите се инвентаризират в следните срокове: 
 

1. За ДМА на две години 
2. За материалните запаси – веднъж годишно 
3. Останалите активи и пасиви – преди съставяне на годишния финансов 

отчет. 
 
 
               РЕАЛИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА 
 
               Приходът се признава след фактуриране. Оценява се по справедливата 
стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение под 
формата на парични средства или парични еквиваленти. 
 
 
               ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ 
 
                 Разходите се групират по икономически елементи.  
                 За отчет на ръководсвото се изготвя справка за необходимо – присъщите 
разходи общо и разпределени по офиси. 
 
 
                  Финансовият резултат за 2005 година е печалба от    65 886 лева. 
                  След облагане с данъци                                                     52 911 лева. 
                  Дължим данък печалба                                                     10 939 лева. 
 
 
             ВЗЕМАНИЯ КЪМ 31.12.2005 ГОДИНА 
  
                1. От продажби                                                                   2 972 335 лева 
                2. Съдебни вземания                                                               42 006 лева 
                3. Данъци за възстановяване                                              493 955 лева 
                4. Други вземания                                                                 529 954 лева 
 
 
           ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31.12.2005 ГОДИНА  
 
                1. Към доставчици                                                            3 672 666 лева 
                2. Към банки                                                                         872 992 лева  
                3. Към бюджета                                                                      20 902 лева 



                4. Други                                                                                    51 269 лева 
 
 
         ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31.12.2005 ГОДИНА 
 
                Покупка чрез финансов лизинг –  52 455 лева на автомобили.  
               Спазени са изискванията на СС – 17. 
 
        Задължения по инвестиционен кредит :   1 491 300 лева 
 
           
        НАЛИЧНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА КЪМ  31.12.2005 ГОДИНА  37 989 ЛЕВА. 
 
 
        АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО МЕТОДИЧЕСКА 
ОСНОВА НА НСС 
 

1. Показатели за рентабилност: 
А. Коефициент на рентабилност на приходи от продажби 
 
R     финансов резултат                                                        52 910        0.0066  

                      Нетен р-р приходи от продажби                            8 024 373 
 
 
                                                                                                     За 2004 година  0.0342 
 
 

Б. Коефициент на рентабилност на собствения капитал 
 
R     финансов резултат                                                          52 910        0.0186  

                      Собствен капитал                                                       2 839 924 
 
 
                                                                                                       За 2004 година 0.1222 
 

В. Коефициент на рентабилност на пасивите 
R     финансов резултат                                                       52 910        0.0086 

                      Пасиви                                                                       6 174 082 
 
 
 
                                                                                                     За 2004 година  0.0994 
 

Г. Коефициент на рентабилност на реалните активи 
 
R     финансов резултат                                                       52 910        0.0059  

                      Реални активи                                                          9 014 006 
 
 
 



                                                                                                     За 2004 година  0.0548 
   
 

       2.Показатели за ефективност: 
 
            А. Коефициент на ефективност на разходите 
 
            К            Приходи                8 141 053                               8 141 053      1.0065 
                           Разходи       8 075 167 + 12 975                          8 088 142          
 
                                                                                                     За 2004 година  1.0245                          
 
                          А. Коефициент на ефективност на приходите 
 
            К            Разходи                8 088 142                                 8 088 142       0.9935 
                          Приходи               8 141 053                                 8 141 053         
 
 
                                                                                                     За 2004 година  0.9661                         
 
            3. Показатели за финансова автономност: 
 
            А. Коефициент на финансова автономност 
 
            К            Собствен капитал                                                2 839 924      0.4600 
                           Пасиви                                                                   6 174 082         
 
                                                                                                     За 2004 година  0.8206     
 
 
 
            В дружеството работят 21 души от тях 8 жени. 
            Пет души ръководен персонал 
            Двама  аналитични специалисти 
            Десет  приложни специалисти 
            Четирима души помощен персонал 
 
 
 
 
                Подпис на съставителя.................................. 
                                                          / М. Иванова / 
 
 
               
 
                 Изп. Директор:................................................. 
                                               / Хр. Бунарджиев / 
 
 



 
 
                                   
 
                                                                                                                 


