СПРАВКА
за оповестяванията към Годишния финансов отчет
на ТП Архитектурно-конструкторское бюро Монолит

Обща информация за предприятието
ТП Архитектурно-конструкторское бюро Монолит е регистриран като търговско
дружество с ЕИК: 176394214
Предприятието не е регистрирано по ЗДДС

1. Счетоводна политика
Описание
на
счетоводната
представителство през 2014 г.

политика

на

търговското

Предприятието е избрало двустранна форма при съставянето на финансовия отчет,
който включва:
• Счетоводен баланс
• Отчет за приходите и разходите
• Отчет за собствения капитал
• Отчет за паричните потоци
• Справка за оповестяванията
Годишният финансов отчет се изготвя в хиляди лева в съответствие с изискванията
на националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия,
които са приложими.
Дружеството осъществява и организира текущо счетоводно отчитане в
съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно,
данъчно и търговско.
Финансовият отчет е изготвен в съответствие с изискванията на основните
счетоводни принципи:
• текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от сделки и
събития, се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от
момента на получаването или плащането на паричните средства или техните
еквиваленти и се включват във финансовите отчети за периода, за който се
отнасят;
• действащо предприятие - предприятието е действащо и ще остане такова в
предвидимо бъдеще; предприятието няма нито намерение, нито
необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята
дейност;

•

предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се
отразяват счетоводно съобразно тяхното икономическо съдържание,
същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма;
• предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и
очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските
операции с цел получаване на действителен финансов резултат;
• съпоставимост между приходите и разходите - разходите, извършени във
връзка с определена сделка или дейност се отразяват във финансовия
резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а
приходите се отразяват за периода, през който са отчетени разходите за
тяхното получаване;
• запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен
период - постигане съпоставимост на счетоводните данни и показатели през
различните отчетни периоди;
• независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между
начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за
себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия
отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия
отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен
период.
Всяка съществена статия се представя във финансовия отчет отделно.
Несъществените суми се обединяват със суми от подобен характер. Активите и
пасивите не се компенсират, освен в следните случаи:
а) когато се разрешава от друг счетоводен стандарт;
б)когато печалбата и загубата или свързаните разходи се получават от едно
и също събитие и не са съществени.
Сравнителната информация по отношение на предходния отчетен период е
оповестена за всички представени статии в текущия период.
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