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            1.УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 

             

“ВИЗИБЪЛ” ДЗЗД е дружество регистрирано по ЗЗД през 2008 
г. Седалището на управление на дружеството е с адрес: 
гр.Варна, жк.Трошево, бл.55, вх.В, ет.8, ап.32. Предметът на 
дейност на дружеството е реклама. 

 
 

2.СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА 

       
2.1.База за изготвяне 

        Приложеният финансов отчет е изготвен в съответствие с 
Националните стандарти за финансови отчети. 
        Съгласно изискванията на българското счетоводно 
законодателство Дружеството води счетоводство и съставя 
финансови 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 изготвен в хиляди лева 
/хил.лв./. 
        Балансът и Отчетът за приходите и разходите са 
изготвени в съответствие с хипотезите за текущо начисляване 
и действащо предприятие. 
        Налице е балансирано осигуряване на качествените 
характеристики на информацията в отчета. Приложена е 
финансовата концепция за поддържането на собствения 
капитал. 



2.2. Счетоводството се осъществява при спазване на 
основните счетоводни принципи: 

� Предпазливост – отчитане на рискове и евентуални 
загуби при осъществяване и счетоводно отчитане на 
стопанските операции с цел отразяване на 
действителен финансов резултат; 

� Съпоставимост на приходите и разходите – 
приходите се отразяват за периода, през който са 
отчетени разходите за тяхното получаване; 

� Текущо начисляване – приходите и разходите се 
начисляват към момента на тяхното получаване или 
плащането на паричните средства; 

� Същественост – сделкитете се отразяват счетоводно, 
съобразно икономическото им съдържание, а не 
според правната им форма. 

2.3. Управление на риска 
     Дружеството предоставя кредитни периоди на основните 
си клиенти от 30 до 60 дни, което поражда рискове по 
отношение на ритмичното постъпване на парични средства в 
случай на неспазване на отсрочения период, но тези рискове 
са  малки  в предвид партньорството с постоянните клиенти. 
От своя страна дружеството ползва много рядко кредитни 
периоди предоставени му от основните доставчици.     

2.4. Определяне на праг на същественост на ДА 
Като дълготрайни активи се зачисляват онези активи, които се 
очаква да бъдат използвани повече от една година, 
необходими са за осъществяване на основната стопанска 
дейност и са с цена на придобиване над 700 лв. За всички 
групи ДА фирмата прилага линеен метод на амортизация – 
признаването на амортизациите се разпределя 
пропорционално на периодите на годност на 
амортизируемия актив. Първоначално всеки дълготраен 
актив се оценява по цена на придобиване, която включва 
покупната цена и всички направени разходи до въвеждане на 
актива в експроатация. 
За целите на ЗКПО фирмата изготвя Данъчен 
амортизационен план, съгласно изискванията на чл.22 от 
ЗКПО. Закупените амортизируеми активи се разпределят в 
седемте категории, определени от закона. 

2.5. Материални краткотрайни активи (стоки) 



Стоките се оценяват при тяхното потребление по средно 
претеглена цена.  

2.6. Приходите се опризнават за всяка сделка след 
фактурирането им на клиента и съответното разплащане. 

2.7. База за разпределение на разходите – изцяло за 
сметка на приходите от продажба на стоки. 

2.8. Паричните потоци се отчитат според дейностите от 
които произхождат – основна, инвестиционна и финансова. 
Прилага се пряк метод за отчитане на паричните потоци. 
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