
 

І. Правен статут, предмет на дейност, регистрации, управление

    Дружеството не притежава акции и дялове в асоциирани предприятия.

Дата на съставяне:25.03.2008

0 0
0 0

Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната
политика
     1. Извънредните позиции е възприето да се посочват в баланса некомпенсирано.

2. Фундаменталните грешки е възприето да се отчитат по препоръчителен подход. Размерът на
корекцията (преизчислението) се отчита в текущия период чрез увеличаване на салдото на
неразпределената печалба от минали години. Ако размерът на корекцията е по-голям от
неразпределената печалба, разликата се отчита като непокрита загуба от минали години. Сравнителната
информация от предходния отчетен период се преизчислява.

3. Промените в счетоводната политика е възприето да се отразяват съгласно препоръчителен подход.
Размерът на корекцията, която се извършва във връзка с промяната на счетоводната политика, се
отразява като корекция на салдото на неразпределената печалба от минали години.

Непаричните активи, получени от правителствени дарения и правителствена помощ, е възприето да
се оценяват по справедлива стойност, определена от лицензиран оценител или от специалисти от
предприятието, определени от ръководството.

    Текущи (краткотрайни) активи на предприятието
Активите, които са придобити с цел да бъдат използвани или реализирани в оперативния цикъл на

предприятието, е възприето да се представят като текущи.

    Акции и дялове в асоциирани предприятия

    Дружеството не притежава акции и дялове в дъщерни предприятия.

    Дългосрочни финансови активи
    Акции и дялове в предприятия от група

    г) отчет за собствения капитал;

IV. Съдържание на годишния финансов отчет
    а) счетоводен баланс; 
    б) отчет за приходите и разходите; 
    в) отчет за паричния поток;

    в) предпазливост - извършва се оценяване и отчитане на предполагаеми рискове и очаквани загуби;
г) съпоставимост между приходите и разходите - признаване на разходите, извършени във връзка с

отделна сделка или събитие във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи
изгода от тях. Признаването на приходите се отчита за периода, през който са отчетени разходите за
тяхното получаване;

д) предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват в съответствие с
тяхното икономическо съдържание същност и финансова реалност независимо от съответната им правна
форма;

е) запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период и постигане на
съпоставимост на отчетните данни и показатели.

Годишният финансов отчет е съставен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и
Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с ПМС № 46 от
21.03.2005г. (ДВ, бр. 30/2005г.); 

ІІІ. Основни принципи за съставяне на годишния финансов отчет
а) текущо начисляване - приходите и разходите по сделките и събитията се отразяват счетоводно в

момента на тяхното възникване,независимо от момента на получаване или плащане на паричните
средства или техните еквиваленти;

б) действащо предприятие - предприятието да не предвижда и да няма необходимост да се ликвидира
или да ограничава мащабите на своята дейност в предвидимо бъдеще;

          Дружеството е регистрирано в регистъра на БУЛСТАТ под № 112600107

ІІ. База за изготвяне на годишния финансов отчет

към годишния финансов отчет
За 2007 г.

Дружеството е учредено с решение на Пазарджишки окръжен съд на основание чл.6 във връзка с
чл. 119, ал. 2 от ТЗ с решение №1349 от 18.07.2003г. по ф.д.752/2003 г. е вписано в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност "Амор-Мариго Росини" - ООД, със седалище и адрес на управление
гр.Велинград,ул. Раковска 6 и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в
първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и
посредничество, превозна, туристическа, рекламна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост,
валутни сделки (след съответно разрешение) и всякакви други търговски дейности, незабранени със
закон.  Дружеството е с капитал 5 000лв.  и се представлява от управителя Николина Цанева Цанева
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