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С П Р А В К А 
 

за оповестяване на счетоводната политика 
на ДЗЗД “АНЕЛ”  за 2009 година 

1. Правен статут 
 ДЗЗД “АНЕЛ”    е  регистрирано по ЗЗД . 
 Предметът на дейността на  фирмата  е производство на облекло. 
2. База за изготвяне на финансовия отчет и счетоводни принципи 

2.1. Общи положения  
Фирмата води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с 

изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство.   Фирмата се е съобразила с 
всички настъпили промени, произтичащи от промените в Закона за счетоводството и Националните 
счетоводни стандарти за малки и средни предприятия, така както това е упоменато на съответните места 
по-нататък. 

2.2. База за изготвяне на финансовия отчет 
Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата 

цена на  закупените дълготрайни материални активи , стоки  и  материали .  
2.3. Отчетна валута 
Съгласно изискванията на българското счетоводно законодателство фирмата води счетоводство 

и съставя финансовите си отчети в националната валута на Република България - български лев. От 1 
януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро. 

Настоящият финансов отчет е съставен в хиляди лева. 
2.4. Чуждестранна валута  

 Няма разкрита разплащателна сметка в евро. 
 
2.5. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки 
Приложението на Националните счетоводни стандарти изисква от ръководството да приложи 

някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния 
финансов отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите и разходите. 
Всички те са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към 
датата на изготвянето на финансовия отчет.  
3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс 
 3.1. Дълготрайни активи 

Дълготрайните материални активи са оценени по цената на придобиване, образувана от 
покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им, намалена с размера 
на начислената амортизация . 
 Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани като е 
използван линейния метод. За отделните групи дълготрайни активи амортизационните норми са 
следните: 
  а/ Сгради                                                             4% 
  б/ Машини и оборудване                 30 % 

               в/ Транспортни средства                25 %  
г/ Стопански инвентар                 15 %  
д/ Компютри и софтуер   50 %  

3.2. Обезценка на дълготрайни материални активи 
В баланса на фирмата не са включени  обезценени дълготрайните материални активи.  
 
 
 



 3.3. Материални запаси 
Материалните запаси се оценяват по цената на придобиване .  Потреблението на 

материалните  запаси се оценява по метода на средно претеглена цена.  
3.4. Краткосрочни вземания 
Няма краткосрочни  вземания съгласно счетоводния баланс. 
3.5 Парични средства 
Паричните средства за целите на съставянето на отчета за паричния поток включват 

неблокираните парични средства в брой и по банкови сметки .  
3.6. Краткосрочни задължения 
Краткосрочните задължения са оценени по стойността, по която се очаква да бъдат погасени в 

бъдеще.  
3.7. Основен капитал 
Няма капитал.   
3.8. Финансирания 
Няма  финасирания . 
3.9. Признаване на приходи и разходи 
Приходите и разходите са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от 

паричните постъпления и плащания. Отчитането им се извършва при спазване на изискването  за 
причинна и стойностна връзка между тях. 
 3.10. Финансови инструменти 

Финансовите инструменти на фирмата включват парични средства в брой и по банкови сметки, 
вземания и задължения. Ръководството на фирмата счита, че справедливата цена на финансовите 
инструменти е близка до балансовата им стойност. 
 3.11. Валутен риск 

Фирмата няма сключени  договори в ЕВРО, поради което тя не е изложена на риск, свързан с 
възможните промени на валутния курс.   

3.12. Кредитен риск 
Няма кредитен риск. 
3.13. Изменение в прилаганата счетоводна политика 

 През годината не са извършвани промени в прилаганата счетоводна политика в сравнение с 
предходния отчетен период. 
4. Дълготрайни материални активи- Посочени в баланса 
5. Краткосрочни вземания- Няма 
6. Блокирани парични средства 

Няма блокирани парични средства към 31 декември 2009 година .  
7. Преоценъчен резерв 

Няма преоценъчен резерв . 
8. Данъци върху печалбата 

ДЗЗД “АНЕЛ”  се  облага по  чл.92, ал.1  от  ЗКПО за стопанската си дейност.   
10. Условни задължения 

Не се отчитат такива .  
11. Събития след датата на баланса 
 Не се отчитат такива .  
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