




П Р И Л О Ж Е Н И Е
към годишния финансов отчет

на ДЗЗД „СЛАВАН”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Дружество

ДЗЗД „СЛАВАН” гр. Шумен е вписано в Регистър Булстат, с предмет на

дейност Набиране и обучение на нови сътрудници.

2. Годишен финансов отчет
Годишният финансов отчет на дружеството е съставен към 31 декември

2011г., в хиляди левове. Той включва:

- Счетоводен Баланс;

- Отчет за приходите и разходите;

- Приложение, съгласно СС 1 – Представяне на финансови отчети.

3. Принципи

Прилаганата счетоводна политика е разработена в съответствие със

Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националните

стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Изготвянето на счетоводната политика на дружеството е базирано на

следните принципи: действащо предприятие, текущо начисляване,

същественост, предпазливост, съпоставимост на приходите и разходите по

отчетни периоди; принцип на документална обоснованост, на вярно и

честно представяне, предимство на съдържанието пред формата,

независимост на отчетните периоди.

4. Други нормативни актове

Дейността по счетоводното отчитане на сделките и другите събития в

дружеството е съобразена с разпоредбите на: Закона за счетоводството;

Търговския закон; Закона за корпоративното подоходно облагане; Закона за

данъци върху доходите на физическите лица; Кодекс на труда; Кодекс за

социално осигуряване.



5. Инвентаризация

Инвентаризация на активите и пасивите в  дружеството се извършва

веднъж годишно непосредствено преди датата на изготвяне на годишния

финансов отчет.

II. АКТИВИ И ПАСИВИ

1. Дълготрайни материални активи

Всеки дълготраен материален актив се признава като такъв, ако отговаря

на определението за дълготраен материален актив и е на стойност над

приетия от дружеството праг на същественост - 700 лева. Активите, които

отговарят на определението за дълготраен материален актив, но са със

стойности на придобиване под прага, се отчитат като текущи разходи.

Първоначалната оценка на Дълготрайните материални активи е цената

на придобиване. В цената на придобиване, освен покупната цена, се

включват и всички разходи, пряко отнасящи се до привеждане на актива в

състоянието, необходимо за експлоатация. Всички последващи разходи по

текущото обслужване и ремонт на дълготрайните материални активи се

отчитат като текущи разходи.

Дружеството прилага линеен метод на амортизация на дълготрайните

материални активи. Счетоводните амортизационни норми, прилагани в

дружеството са съобразени с данъчното признатите такива, в съответствие с

чл. 55 от Закона за корпоративно подоходно облагане и са, както следва:

Категория 5 – 25%

Начисляването на амортизация се преустановява, когато активът е

изцяло амортизиран или при отписване от амортизационния план по други

причини.

2. Краткотрайни активи

Краткотрайните материални активи се признават първоначално по

себестойност, в която се включва покупната цена и всички разходи,

направени




