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База за изготвяне на финансовия отчет. 

Приложеният финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните 
счетоводни стандарти за финансови отчети.  

Дружеството е задължено текущо да отчита дейността си и да изготвя годишния 
си и междинните си финансови отчети в съответствие с изискванията на българското 
счетоводно законодателство.  

При организиране счетоводното отчитане на стопанските операции, 
дружеството е спазвало основните принципи, определени в Закона за счетоводството 
и изискванията, определени в Международните счетоводни стандарти.  

За нуждите на управлението, изискванията на Комисията за финансов надзор и 
изискванията на ЗСч са изготвяни тримесечни Оборотни ведомости, Отчет за 
финансовото състояние, Отчет за всеобхватния доход, Отчет за паричните потоци по 
прекия метод, Отчет за измененията в собствения капитал и други справки. За 
организиране на счетоводната отчетност е изграден Индивидуален сметкоплан. 
Окончателното приключване на счетоводните сметки се извършва само в края на 
финансовата година, която съвпада с календарната, съгласно изискванията на глава 
пета Финансови отчети на ЗС.  

Данните във финансовия отчет са представени в хиляди лева.  
Счетоводното отчитане се извършва на програмен продукт АЖУР L 5. 

 
Отчетна валута 

 Функционалната и отчетна валута на дружеството е българският лев. 
 

 

1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване,  Нематериални активи. 

Нетекущи активи - придобиване, отчитане, амортизация и преоценка.                                  
Нетекущите материални активи  отговарят на критериите на МСС 16 и са с цена 

на придобиване над 500 лева. Цената на придобиване включва всички разходи по 
придобиването и въвеждането на актива в експлоатация. При последващи разходи, 
свързани с отделен нетекущ актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато 
е вероятно дружеството да има бъдеща икономическа изгода. Всички останали 
разходи се признават в отчета за доходите като текущи. Нетекущите материални 
активи са оценени по цена на придобиване, намалена с начислената амортизация.                    

Амортизациите се начисляват ежемесечно, като е прилаган линейният метод. 
По групи актви са прилагани норми, съответстващи на данъчно признатите норми на 
амортизация.                     

Данъчният амортизационен план е съставен съгласно изискванията на Закона 
за корпоративното подоходно облагане. 

Нематериалните активи на дружеството главно са търговски марки.  
  



2. Материални запаси. 

1. Материалните запаси при закупуване се оценяват по цена на придобиване, 
включваща и доставно-складови  разходи. Материалните запаси се оценяват при 
тяхното потребление по метода на средно претеглена цена (себестойност). 

2. Продукцията се оценява текущо по себестойност, която се формира на 
базата на основни производствени разходи, свързани с обема на производството и се  
изписва по метода на средно претеглената цена.  

 
3. Незавършеното производство  се оценява въз основа на направените 

разходи за неприключените изделия към съответния тримесечен период или 31 
декември на отчетната година.  

 
3. Търговски и други вземания 

Търговските вземания в лева се отчитат и представят по стойността на 
оригинално издадената фактура. Вземанията в чуждестранна валута се оценяват в 
лева по курса на БНБ в деня на възникването им. Вземанията в чуждестранна валута 
се преоценяват по централния курс на БНБ в края на всеки календарен месец. 

Несъбираемите вземания се обезценяват изцяло, когато това обстоятелство се 
установи. 
 

4. Задължения към доставчици и други задължения 

 Задълженията към доставчици и другите текущи задължения в лева се отчитат 
по стойността на оригинално издадените фактури /цена на придобиване/, която се 
приема за справедлива стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу 
получените стоки и услуги. Задълженията в чуждестранна валута се оценяват в лева 
по курса на БНБ в деня на възникването им. Задълженията в чуждестранна валута се 
преоценяват по централния курс на БНБ в края на всеки календарен месец. 
  
 
  5.  Провизии, условни задължения и условни активи.  

Разходите, които не са непосредствено свързани с финансовия резултат за 
текущия отчетен период, са отчетени като разходи за бъдещи периоди. Съгласно 
утвърдената счетоводна политика на дружеството като разходи за бъдещи периоди са 
разсрочените платени/начислени през текущия период разходи, отнасящи се за бъдещ 
период, в т.ч. за абонаменти и застраховки. 

Краткосрочните разходи за бъдещи периоди се признават за текущи разходи за 
срок от една година на четири равни части /по тримесечия/.      
 

6.  Отчети за паричните потоци. 

Съгласно изискванията на стандарта, Отчета за паричния поток се съставя, 
като се ползва прекия или косвения метод съгласно приложението. Финансовия отчет 
към 31.12. 2011 г.е съставен по прекия метод. Паричните постъпления от клиенти и 
паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС. 
 

7. Нетна печалба или загуба за периода,   
Фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.  

Счетоводният резултат за отчетния период е формирана от печалби и загуби от 
обичайната дейност и от финансови операции.  

Финансовият резултат за отчетния период е печалба в размер на 123 хил.лв.  
Няма фундаментални грешки, които да налагат преизчисляване на 

информацията за предходни отчетни периоди и представяне на преизчислени отчети. 
 
 
 

 



8. Данъци върху дохода. 

Върху счетоводният финансов резултат към 31.12.2011 г., не начислен 
корпоративен данък, поради приспадане на загуби от минали години.  
 

9. Приходи 

Приходите от продажба на продукция, стоки и услуги в дружеството се 
признават след като са прехвърлени на купувача значителни рискове и изгоди, 
свързани със собствеността на продукцията, стоките и услугите и когато сумата на 
прихода може да бъде надеждно изчислена. Това се документира с издаването на 
фактура, въз основа на която се признава прихода, независимо от момента на 
паричните постъпления. 

Приходите от продажбите са начислявани в момента на тяхното възникване и 
едновременно с извършените за тях разходи. Отчитането и признаването на 
приходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка 
между тях. 

 
10. Разходи 

Разходите се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите 
на начисляване и съпоставимост. 

Финансовите разходи се включват в отчета за доходите на нетна база и се 
състоят от лихвени разходи, курсови разлики от валутни операции, такси и комисионни 
на банките. 
 

11. Ефекти от промените във валутните курсове. 

Сделките в чуждестранна валута се вписват в левове и валута при 
първоначалното си счетоводно отразяване като към сумата в чуждестранна валута се 
прилага централния курс на БНБ към датата на сделката. 

Паричните средства, вземанията и задълженията в чуждестранна валута се 
преоценяват съгласно възприетата счетоводна политика ежемесечно по централен 
курс на БНБ. Паричните средства в чуждестранна валута при текущото им 
потребление се оценяват по централен курс в деня на операцията. Разликите от 
валутните курсове, възникващи при разплащането, се отчитат като финансов разход 
или приход  през периода на възникването им. 
 

12. Оповестяване на свързани лица 

Свързани лица съгласно стандарта са тези, при които едното е в състояние да 
контролира другото или да упражнява върху него значително влияние при вземането 
на решения от финансово-стопански характер. 

Дружеството е свързано лице със “СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД” АД, притежаващо 
49,99% от капитала на дружеството и “Сънрайс 08” ЕООД, притежаващо 22,31%.  През 
отчетния период не са извършвани сделки по цени, отличаващи се от пазарните.  
 

13. Отчитане на инвестициите. 

Към 31.12.2010 год. дружеството не притежава дългосрочни инвестиции.  
 
14. Консолидирани финансови отчети. 

Дружеството не притежава повече от 50% от акции и дялове в капитала на 
друго дружество и не контролира по друг начин друго дружество, поради което не 
съставя консолидиран счетоводен отчет. 

 
 
     Прокурист:  
       /Владимир Друнин / 


