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СПРАВКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
на ”ДЪГА ПЛЮС” ООД
Приложение № 7 (СС 1, Елемент № 7.1) към финансовия отчет на
“Дъга плюс” ООД, гр. Стара Загора за 2005 година.
1. Сведения за учредяването и регистрацията. “Дъга плюс”- гр.Стара
Загора е учредено през м.юни 1995 година като дружество с ограничена
отговорност. Основният капитал е 5 000 лв., разпределен в 500 дяла,
всеки един от тях по 10 лева
Предмет на дейност на дружеството: рекламна и полиграфическа
дейност, търговия с компютърна техника и консумативи към нея.
2. Описание на счетоводната политика на предприятието през 2005
година.
2.1.

База

за

изготвяне

на

годишния

финансов

отчет.

Годишният финансов отчет на предприятието за 2005 година е изготвен в
съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и всички
Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни
предприятия, които са приложими за 2005 година, в това число и към
датата на баланса - 31.12.2005 година.
Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно
отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство счетоводно, данъчно и търговско.
Финансовият отчет за 2005 година е изготвен в съответствие с
изискванията

на

принципите:

текущо

начисляване;

действуващо

предприятие; предимство на съдържанието пред формата; предпазливост;
съпоставимост

на

първоначалното

оценяване

историческа цена.

приходите
на

и

разходите;

активите

и

постоянство.

пасивите

е

При

прилагана

2

2.2.

Прилагана счетоводна политика.
2.2.1.

Считано

от

01.01.2002

г.

предприятието

е

възприело

дълготрайните материални активи да се представят съгласно НСС –16
ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (от 01.01.2005 г. – СС 16) по
препоръчителния подход: първоначално всеки дълготраен актив се оценява
по цена на придобиване, която включва покупната цена и всички разходи,
необходими за привеждане на актива в работно състояние. Стойностният
праг на същественост за дълготрайните активи е определен в размер на 500
лв.
2.2.2. За сградите и конструкциите, машините и оборудването,
транспортните средства, офис - обзавеждането, компютърната техника е
приложен линеен метод с амортизационни норми, предвидени за данъчни
цели в чл. 22 от ЗКПО - в сила за 2005 год.
Методите за амортизация на амортизируемите дълготрайни активи,
прилагани през 2005 г. не са променяни в сравнение с тези, които са
прилагани през 2004 г.
След първоначалната оценка всеки дълготраен актив се отчита по цена
на придобиване, намалена с начислените амортизации.
В Елемент 7.2 - Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи - от
приложението към годишния финансов отчет е отразено състоянието на
дълготрайните (дългосрочните) активи на предприятието към 31.12.2005 г.
През 2005 г. е закупена едноетажна масивна стопанска сграда (навес),
която се планира да бъде преустроена в производствено помещение.
Сградата не е въведена в употреба, амортизация на тази сграда не се
начислява.
2.2.3. Материалните запаси за полиграфическата дейност (хартия,
плаки, филми, консумативи и др.) и

стоките в търговската дейност се

отписват при тяхното потребление по среднопретеглена цена. Средната
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стойност на всеки стоково-материален запас е определяна на периодична
основа: към 31 март, 30 юни, 31 октомври и 31 декември 2005 г.
2.2.4. Вземанията са оценени по стойността на тяхното възникване и
са описани в Елемент 7.3 – СПРАВКА за вземанията, задълженията и
провизиите от Приложението към годишния финансов отчет.
2.2.5. Разходите за организация и управление са разпределяни
между приходите от продажба на продукция, приходите от продажба на
стоки и материали, приходите от продажба на услуги и дълготрайни активи
в процентно съотношение.
2.2.6. Паричните средства в лева са оценени по номиналната им
стойност, а валутните средства - по заключителния курс на Българската
народна банка към 31.12.2005 г.
2.2.7. В съответствие с НСС-18 – ПРИХОДИ приходите за всяка
сделка се признават едновременно с извършените разходи по нея.
Приходът не се признава, когато разходите не могат да бъдат
надеждно изчислени; при тези обстоятелства всяко получено плащане се
признава за пасив.
2.2.8. Основният капитал е представен по неговата номинална
стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към
31.12.2005 г. внесеният капитал е в размер на 5 000 лева и не е променян
през 2005 г.
2.2.9. Краткосрочните и дългосрочните задължения в лева са оценени
по стойността на тяхното възникване. Предприятието няма задължения във
валута.
В Елемент 7.3 – СПРАВКА за вземанията, задълженията и провизиите
от Приложението към годишния финансов отчет е описана структурата на
дългосрочните и краткосрочните задължения на предприятиято.
ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ
1. Предприятието има сключени договори:
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- договор за кредит с “ПроКредитбанк” АД – клон Стара Загора в
размер на 105 000 EUR с годишен лихвен процент: шестмесечния EURIBOR
+ 7.00 пункта надбавка

и с падеж март 2009 г. За обезпечаване срочното

издължаване на кредита е учреден първи по ред особен залог върху:
а/ Офсетова машина “ROLAND 200” тип R 204 T OB, инв.номер 1-80;
б/ Офсетова машина “HEIDELBERG” тип MO-E, инв.номер 1-59;
в/ Полиграфски нож MAXIMA, инв.номер 1-24;
г/ Машина за термопечат GRAFOPRESS GPF, инв.номер 1-27;
д/ Печатна машина HEIDELBERG GTO 46+, инв.номер 1-72;
е/ Печатна машина ROLAND FAVORIT, инв.номер 1-74;
ж/ Книговезки нож PERFECTA, инв.номер 1-75.
-за банков кредит-овърдрафт с ТБ”Алианц България” АД - кл.Стара
Загора в размер на 200 000 лева с годишен лихвен процент, начисляван
върху усвоената и неиздължена част от кредита, в размер на сбора от ОЛП,
определян от УС на БНБ, плюс надбавка от 7 пункта. Срок на действие на
договора е до 25.05.2007 г. За обезпечаване изпълнението на задълженията
по получения кредит-овърдрафт на банката е предоставена Първа по ред
ипотека върху сградата на печатната база .
- договор за финансовообвързан лизинг от 11.11.2003 г. с МОТО ПФОЕ
ЕООД /предприятието е лизингополучател/ за автомобил Ford Connect с
лизингова цена 15 894.40 EUR /31 086.74 лв./ и със срок 3 години.
- договор за финансовообвързан лизинг от 16.12.2003 г. с Автомотор
Корпорация АД

/предприятието е лизингополучател/ за

автомобил

Ситроен с лизингова цена 7 498 EUR /14 665 лв./ и със срок 3 години.
- договор за финансовообвързан лизинг от 16.11.2004 г. с Афин
България ЕАД /предприятието е лизингополучател/ за автомобил Ивеко
Дейли 50C13V с лизингова цена 28 201.66 EUR /55 157.65 лв./ и със срок 4
години.
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- договор за финансовообвързан лизинг от 25.11.2005 г. с МОТО ПФОЕ
ЕООД /предприятието е лизингополучател/ за автомобил Volvo XC70 с
лизингова цена 48 441.59 EUR /94 743.51 лв./ и със срок 4 години.
-

договор от 10.08.2005 г. с Българска пощенска банка АД – кл.София

за придобиване на автомобил OPEL ZAFIRA ELEGANC с лизингова цена
30 000 лв. със срок 3 години.
Общата сума, отразена като финансов разход за бъдещи периоди по
финансови лизингови договори, е в размер 9 113.42 лв.
-

договор за лизинг от 22.12.2005 г. с “ТД Принт” ООД – гр.Габрово

/предприятието е лизингодател/ за oфсетова печатна машина HEIDELBERG
MO с лизингова цена 30 000 лв. със срок до 30.04.2005 г.
Сумата, отразена като финансов приход за бъдещи периоди по
лизингови договори, е в размер на 200 лв.
Договорните си задължения предприятието изпълнява в съответствие с
условията на договорите.
2. Предприятието не е отчитало провизии, условни задължения и
условни активи.
3. Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод - въз основа
на информацията от счетоводните регистри.
4. Сумите на временните разлики за 2005 година - облагаеми,
намаляеми, отсрочени данъчни активи и пасиви върху тези разлики са
представени в справката за временните данъчни разлики (Елемент 7.9),
която е съставна част от приложението;
5. Предприятието не отчита финансова информация по сектори.
6. Предприятието няма разходи за опазване на околната среда.
7. През 2005 г. предприятието е наемател и наемодател по
финансовообвързани лизингови договори, описани в т.1.2 – Други
оповестявания.
8. Във връзка с доходите на персонала се оповестява следната
информация:
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- сумата, призната като разход за доходи на персонала, е представена в
отчета за приходите и разходите на съответните редове;
- размерът на неизплатените доходи на персонала към датата на изготвяне
на финансовия отчет е 10 065.60 лв. - възнаграждения за м. декември 2005
г., които са изплатени през м.януари 2006 г.;
- към 31.12.2005 г. са начислени очакваните разходи по натрупващи се
неизползвани (компенсируеми) отпуски за 2004-2005 г., както и сумите за
задължително обществено и здравно осигуряване, свързани с тях, в размер
на 5 361.64 лв.;
- няма доходи, предоставени на персонала при напускане, като
компенсации във формата на акции и дялове; както и по други програми за
дългосрочни доходи през 2005 година.
9. През 2005 г. предприятието не е получавало правителствени
дарения, не е ползвало преотстъпени и опростени данъци.
10. През 2005 г. не са осъществявани бизнескомбинации.
11. Предприятието няма отношения със свързани лица.
12. Предприятието не е осъществявало съвместна дейност през 2005
г.
13. Предприятието не е задължено да съставя консолидиран финансов
отчет и няма дялове в асоциирани предприятия. Не е задължено да
оповестява доход на акция.
14. Предприятието не е работило с финансови

инструменти по

смисъла на СС 32 през 2005 г.
15. Предприятието няма преустановявани дейности през 2005 година.
16. Предприятието не е отразявало през 2005 година биологични
активи.
17. Предприятието не отчита нематериални активи.
18. Предприятието няма инвестиционни имоти.
3. Показатели от финансово-счетоводния анализ.
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Въз основа на информацията, представена в отделните съставни части
на годишния финансов отчет за 2005 година, представяме следните
показатели, получени в резултат на проведения финансово-счетоводен
анализ:
3.1. Общи показатели:
а. Нетни активи – 1 123 хил.лв. при 1 430 хил.лв за предходната
година;
б. Нетен оборотен капитал – 533 хил.лв. лева при 804 хил.лв. за
предходната година.
3.2. Показатели за рентабилност:
а. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби 0.0133
при 0.0108 за предходната година;
б. Коефициент на рентабилност на собствения капитал 0.174 при 0.149 за предходната година.
в. Коефициент на рентабилност на пасивите 0.021 при 0.012 за
предходната година;
г. Коефициент на капитализация на активите 0.021 при 0.012 за
предходния период.
3.3. Показатели за ефективност.
а. Коефициент на ефективност на разходите 1.015 при 1.014 за
предходната година. Или с 1 лев разходи през 2005 г. са получени
1.015 лв. приходи при 1.014 лв. през предходната година;
б. Коефициент на ефективност на приходите 0.985 при 0.987 за
предходната година. Или за 1 лев приходи са направени 0.985 лева
разходи, докато през предходната година рези разходи са били
0.987 лева.
3.4.

Показатели за ликвидност.

а. Коефициент на обща ликвидност 2.675 при 3.434 за
предходната година;

8

б. Коефициент на бърза ликвидност 1.572 при 1.865 за
предходната година;
в. Коефициенти на незабавна и на абсолютна ликвидност 0.456
при 0.627 за предходната година. Двата показателя съвпадат,
защото предприятието не отчита краткосрочни инвестиции към
31.12. 2005 година.
3.5.

Показатели за автономност.

а. Коефициент на финансова автономност 0.122 при 0.082 за
предходната година.

Или

на 0.122 лв. собствен капитал

предприятието отчита 1 лев пасиви. За предходната година 1 лев
пасиви са съответствували на 0.082 лв. собствен капитал;
б. Коефициент на задлъжнялост - 8.209 при 12.170 за предходната
година. Или на 8.209 лева привлечен капитал предприятието има 1
лев собствен капитал. През предходната година 1 лев собствен
капитал е съответствал на 12.170 лева пасиви.
3.6.

Показатели

за

обръщаемост

на

материалните

краткотрайни активи:
а. Времетраене на 1 оборот в дни:
материали: 69 при 112 за предходната година;
стоки: 70 при 62 за предходната година;
б. Брой на оборотите – 5.21 при 3.21 за предходната година за
материалите и 5.12 при 5.81 за предходната година при стоките.
Този показател е изчислен на базата на средногодишната
наличност на краткотрайни материални активи, определена като
средно

претеглена

величина

от

средните

наличности

по

тримесечия. На свой ред те са определяни като средноаритметична
величина на наличностите в началото и в края на всеко
тримесечие.
28.02.2006 г.
гр.Стара Загора

Ръководител:

9

Съставител:

О Т Ч Е Т ЗА У П Р А В Л Е Н И Е
на РИК “ДЪГА ПЛЮС” ООД
1. През 20045 г. е отчетена облагаема печалба в размер на 31.0
хил.лв.
2. Оборотът за 2005 г. възлиза на 2 290 хил.лв. – с 14.7% по
голям в сравнение с 2004 г.
3. Направени са инвестиции в дълготрайни материални активи в
размер на 225 хил.лв.
4. Броят на наетите работници е 67 души към 31.12.2005 г. няма
промяна в сравнение с 31.12.2004 г.
5. Дружеството има три договора за банкови заеми и четири
лизингови договора, задълженията по които се изпълняват в
съответствие с условията на договорите.
6. Не са настъпили важни събития след годишното счетоводно
приключване.
7. Основната маса от клиентите на фирмата са от Старозагорския
регион. Постоянните клиенти имат около 60% в общия оборот
на фирмата. Това са:
“Дерони ООД – Хасково;
“Диони” ООД – Богомилово;
“България К” АД –Казанлък;
ЕТ”Радулов” – Стара Загора;
„Ремотекс” ЕАД – Раднево;
“Мини Марица Изток” ЕАД – Раднево и др.
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Фирмата смята да развива

отношенията си с постоянните

клиенти.
8. През 2006 г. фирмата планира нарастване на оборота наймалко с 15%
производствена

в резултат на подобрената през 2005 г.
база,

по-добра

организация

на

производствения процес и привличане на нови клиенти
9. Фирмата не притежава ноу-хау, патенти и защитени търговски
марки.
10. През 2005 г. не е имало промени в капитала на дружеството и
не са прехвърляни дялове на съдружниците.

28.02.2006 г.

Ръководител:

