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СПРАВКА 
 

ЗА  ОПОВЕСТЯВАНЕ  НА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА 
 

На  ”РОСИТА ОЙЛ” ЕООД 
гр.Стара  Загора  за 2005 година 

 
Фирмата се представлява  от : 
Росица Стоянова Бошнакова - Управител 
Адрес на управление: гр.Стара Загора, зона  “Голеш 3” 
Предмет на дейност: Търговия на едро с петролни продукти 
Обслужваща  банка: „ПИБ” –АД  клон Ст.Загора 
                                                  „КТБ” – АД клон Ст. Загора        

Едноличният  собственик  на  капитала е Росица Стоянова 
Бошнакова.  
 
               Счетоводната  политика на   “Росита Ойл” ЕООД  е изготвена  в 
съответствие  с   изискванията  на  Националните стандарти за финансови 
отчети на малки и средни предприятия. Дружеството  организира  и 
осъществява  текущото счетоводно  отчитане  в  съответствие  с изискванията 
на  българското  законодателство. Спазени  са  изискванията  на  счетоводните      
принципи. Счетоводната   политика  е  приета от  Управителя на дружеството.   
 

Фирмата   е  действаща  от м. 06.2004 г. 
“Росита Ойл” ЕООД няма собствени ДМА. Фирмата работи с наети 

ДМА от „Би Ем Ойл” ЕООД съгласно договори за наем. Стоките се оценяват 
при потреблението им.  

Разходите за дейността са следните: 
1. Преки разходи: 

 Основни материали; 
 Горива; 
 Заплати; 
 Осигуровки; 
 Други разходи. 

2. Допълнителни разходи – за продажба на стоки се включват 
следните разходи: 
 Разход на материали, горива и др.; 
 Услуги от трети лица. 



1. Текущите приходи се отнасят по продажби на отделни видове 
стоки: 

Ø Дизелово гориво; 
Ø Промишлено гориво; 
Ø Бензини. 

Дейността на предприятието се организира, като се използват следните  
синтетични и аналитични сметки от групи 10, 11, 12, 20, 21, 24, 30, 40, 41, 42, 
45, 49, 50, 60, 61, 62, 69, 70, 72 и 79. 

2. Материални запаси.  
2.1. Стоките се оценяват при потреблението им по метода на :средно  

претеглената цена”. 
 2.2. Нетната реализируема стойност в края на годината не превишава 
отчетната стойност.  
 2.3. При извършената инвентаризация не са установени липси и 
излишъци. 
 2.4. Стойността на стоките към 31.12.2005 година е 331 000 лв. 
 2.5. Отчетната стойност на продадените през годината стоки е 
25 075 000.00 лв. 
 2.6. Други суми с корективен характер 58 000 лв. – транспортни разходи 
по доставки на стоки по пътни листи. 
 

3. Разходи. 
 Разходита за дейността се групират и отчитат: 
3.1.По икономически елементи: 

Ø Материали – 107 000 лв. 
Ø Външни услуги – 88 000 лв. 
Ø Заплати – 43 000 лв.  
Ø Осигуровки – 15 000 лв.  
Ø Други – 3 000 лв. 

3.2.Финансови разходи: 
Ø Разходи за лихви – 1 000 лв. 
Ø Други финансови разходи /комисионни и такси/ - 9 000 лв. 

 
4. Приходи. 

4.1.Приходите се отчитат при спазване на счетоводния принцип за  
текущо начисляване. Формират се следните видове: 

Ø Продажби на стоки – 25 374 000 лв. /дизелово гориво и 
бензини/ 

4.2. Приходите от продажби се  признават след фактурирането и  
предаването на стоките на клиента. 
 

5. Валута – няма извършени операции с валута. 
 

6. Разчети с персонала и осигурителни организации. 
6.1. Сумата, призната като разход за доходи на персонала е представена  

в отчета за приходите и разходите на съответните редове. 



 6.2. Размерът на неизплатените доходи на персонала към датата на 
изготвяне на финансовия отчет за месец декември са изплатени през месец 
януари. 
 6.3. Начислени са компенсируеми неизползвани отпуски на персонала 
съгласно Национален стандарт за финансови отчети за малки и средни 
предприятия 19 Доходи на персонала. 
 6.4. Задълженията към осигурителни предприятия за месец декември са 
погасени през месец януари. 
 
 Коригиращи събития, настъпили след датата на съставяне на годишния 
финансов отчет няма. 
 

7. Няма извършени ревизии за 2005 година 
 
8. Дарения и помощи дружеството не получавало и не е използвало  

преотстъпени данъци. 
 

9. Бизнескомбинации – През 2005 година не са осъществявани  
бизнескомбинации. Предприятието не е осъществявало съвместна дейност 
през 2005 година и не е задължено да съставя консолидиран финансов отчет и 
няма дялове в асоциирани предприятия. 
 

10. Финансови инструменти – предприятието не е работило с  
финансови инструменти по смисъла на Национален стандарт за финансови 
отчети за малки и средни предприятия 32 Финансови инструменти. 
 

11. Предприятието няма преустановени дейности през 2005 година. 
 
12. Задължения: 

12.1. Към доставчици – 1 706 000 лв. 
Всички салда по сметка Доставчици са равнени и потвърдени от 

доставчиците. 
 12.2. Към банки – 398 000 лв. 
 Няма просрочени данъчни задължения , всички ще бъдат издължени в 
срок за погасяване. 
 12.3. Данъчни задължения – 10 000 лв. 
  

13. Вземания: 
13.1. От клиенти – 687 000 лв. 
Няма клиенти, които са обявени в несъстоятелност и ликвидация. 

Всички салда по сметка Клиенти са равнени и потвърдени от клиентите. Няма 
отписани вземания. 
 13.2. Други вземания – 1 181 000 лв. 
 

14. Налични парични средства. 
14.1. В брой – 6 000 лв. 



14.2. В банкови сметки – 45 000 лв. 
 

15. Собствен капитал – Основен капитал – 5 000 лв. 
 
16. Финансов резултат – Текуща печалба – 92 000 лв. 

 
17. Показатели на финансово – счетоводен анализ 

17.1. Показатели за рентабилност: 
Ø Коефициент на рентабилност на приходите от продажби – 

0.003625 
Ø Коефициент на рентабилност на собствения капитал – 

0.638888 
Ø Коефициент на рентабилност на пасивите – 0.043396 
Ø Коефициент на капитализация на активите – 0.040636 

17.2. Показатели за ефективност: 
Ø Коефициент на ефективност на разходите – 1.004271 
Ø Коефициент на ефективност на приходите – 0.995746 

17.3. Показатели за ликвидност: 
Ø Коефициент на обща ликвидност – 1.307200 
Ø Коефициент на бърза ликвидност – 1.114401 
Ø Коефициент на незабавна ликвидност – 0.029616 
Ø Коефициент на абсолютна ликвидност – 0.029616 

 
Счетоводният баланс се съставя в двустранна форма. 
ОПР се съставя в двустранна форма по прекия метод. 
Отчета за паричния поток се изготвя на база на прекия метод. 
Отчета за собствения капитал, представя промените във всичките му  

части , резултат от преки те стопански операции на предприятието. 
 
 
 
 
Съставител: …………………..                                        Управител: ………………… 
                       /Р. Василева/                                                                     /Р. Бошнакова/ 


