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П Р И Л О Ж Е Н И Е 
 КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  

 
 НА ИНЖЕНЕРИНГ САНИРАНЕ БУРГАС 2015 ДЗЗД  

  
 
 
I. Учредяване и регистрация 
 

  ”ИНЖЕНЕРИНГ САНИРАНЕ БУРГАС 2015” ДЗЗД  е дружество по закона за 

задълженията и договорите, вписано в регистъра по БУЛСТАТ с ЕИК 176952808, е създадено 

през 2015 г. с предмет на дейност  извършване СТРОИТЕЛСТВО И ПОДДЪРЖАНЕ НА 

ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ. 

  

 
II. Описание на счетоводната политика на дружеството. 
 

1. База за изготвяне на Годишния финансов отчет 
 

Финансовият отчет се изготвя и представя в български лева, закръглени до хиляда. 

Финансовият отчет се изготвя в съответствие с принципа на историческата цена , модифициран 

в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви до тяхната справедлива стойност 

към края на отчетния период и доколкото това се изисква от съответните счетоводни стандарти 

и тази стойност може да бъде достоверно удостоверена.  

Изготвянето на финансовия отчет в съответствие с НСС изисква да се изготвят оценки и 

предположения, влияещи върху прилагането на счетоводната политика спрямо стойността на 

активи, пасиви, приходи и разходи. 

Оценките и съществените допускания се основават на база на действащото предприятие. 

Преглед на осчетоводените оценки и евентуалните корекции се отразяват само в периода на 

преоценката или в периода на корекцията и за бъдещите периоди. 

Представянето на финансов отчет съгласно Националните стандарти за финансови отчети 

изисква ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и разумно 

обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на активите и 

пасивите, на приходите и разходите, и на оповестяването на условни вземания и задължения 

към датата на отчета. Тези приблизителни оценки, начисления и предположения са основани на 

информацията, която е налична към датата на финансовия отчет, поради което бъдещите 

фактически резултати биха могли да бъдат различни от тях. 

  
2. Счетоводна политика  

Счетоводните политики са формулирани при спазване на двете базисни конвенции за 

действащо предприятие и текущо начисляване , както и на основните принципи и качествени 

характеристики на финансовите отчети, а именно: 

• Предпазливост – отчитане на всички предполагаеми рискове и възможни загуби, с 

оглед на отразяване на по-точен финансов резултат; 
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• Съпоставимост на приходите и разходите - разходите, извършени по определена сделка 

или операция, се отразяват в периода, в който се получават изгодите по сделката. Приходите се 

признават в периода, в който са отчетени разходите за тяхното получаване; 

• Предимство на съдържанието пред формата – отчетите отразяват икономическата 

същност на събитията и операциите, а не тяхната правна форма; 

• Запазване на счетоводната политика от предходни периоди – с цел постигане на 

съпоставимост на финансовите отчети през отделните 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 период съвпадат с данните в края на предходния 

отчетен период. 

• Разбираемост. При изготвянето на финансовите отчети ръководството предполага, че 

техните потребителите имат нормални познания по търговско и счетоводно право, икономика и 

финанси, както и желанието да проучат предоставената им информация.  

• Уместност. Приема се, че изложената информация е уместна, когато може да влияе при 

вземане на решения от страна на потребителите, след като те са я проучили.  

• Същественост. Счита се, че информацията е съществена, ако непосочването й или 

неправилното й представяне във финансовия отчет би повлияло на решенията, които се очаква 

да бъдат взети от потребителите на отчетите.  

• Надеждност. Представената във финансовите отчети информация е надеждна, когато в 

нея няма съществени грешки, отклонения или неточности.  

Текущо начисляване 

Финансовият отчет е изготвен на база принципа на начисляването, с изключение на отчета за 

паричните потоци. 

Промени в счетоводната политика и корекции на грешки 

Дружеството е новосъздадено и счетоводната политика е утвърдена и се прилага за първи 

отчетен период. 

 

Функционална валута и валута на представяне. Сделки с чуждестранна валута. 

Функционалната и отчетната валута на представяне на дружеството е български лев. 

Операциите с чуждестранна валута се отчитат в лева по обменния курс, приложим в деня на 

извършване на сделката. 

При първоначално признаване, сделка в чуждестранна валута се записва във функционалната 

валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към момента на 

сделката или операцията. Паричните средства, вземанията и задълженията, като монетарни 

отчетни обекти, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута 

като се прилага обменният курс, публикуван от БНБ за последния работен ден на съответния 
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месец. Към 31 декември те се оценяват в български лева, като се използва заключителният 

обменен курс на БНБ. 

Немонетарните отчетни обекти в баланса, първоначално деноминирани в чуждестранна валута, 

се отчитат във функционалната валута като се прилага историческият обменен курс към датата 

на операцията и последващо не се преоценяват по заключителен курс. 

Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на сделки в чуждестранна валута, или 

отчитането на търговски сделки в чуждестранна валута по курсове, които са различни, от тези, 

по които първоначално са били признати, се включват в отчета за приходи и разходи в момента 

на възникването им, като се представят нетно. 

3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс 

3.1. Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от 

покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и 

намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки.Стойностният праг 

за зачисляване в ДМА е 700 лева. 

3.2. Дълготрайни нематериални активи се оценяват по цена на придобиване, намалена с 

начислената амортизация. 

3.3.  Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. 

Оценката на потреблението им е извършвана по метода на средно-претеглената цена. В края на 

годината те се оценяват по по - ниската между доставната и нетната им реализируема стойност. 

Създадената система за отчитане на разходите не е променена. 

3.4  Вземанията 

Търговските и други вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената 

фактура, намалена с размера на обезценката за несъбираеми суми. В случаите на разсрочени 

плащания над обичайния кредитен срок, при които не е предвидено допълнително плащане на 

лихва или лихвата значително се различава от обичайния пазарен лихвен процент, вземанията  

се оценяват първоначално по тяхната справедлива стойност , а последващо - по амортизируема 

стойност, след приспадане на инкорпорираната в тяхната номинална стойност лихва , 

определена по метода на ефективната лихва. Приблизителната оценка за съмнителни и 

несъбираеми вземания се прави , когато за събираемостта на цялата сума или за част от нея  

съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се отписват изцяло, когато се 

установят правните основания за това. Изписването става за сметка на формирания коректив 

и/или като разход в отчета за приходите и разходите. в лева са оценени по стойността на 

тяхното възникване. 

Обезценка на вземания 

Приблизителната оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми вземания се прави към датата 

на всеки отчет, на индивидуална база. Вземанията, при които са констатирани трудности при 

тяхното събиране, подлежат на анализ за определяне на частта от тях, която е реално 
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събираема, а останалата част до номинала на съответното вземане се признава в отчета за 

приходите и разходите , като загуба от обезценка. 

За представените активи ръководството е преценило, че не са налице основания, които да 

показват значителни промени в справедливите им стойности, т.е възстановимата им стойност 

(нетната продажна цена или стойност в употреба) превишава балансовата им стойност. 

3.5.  Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства 

деномиринани в чуждестранна валута - по заключителния курс на БНБ към датата на съставяне 

на отчета. За целите на съставянето на отчета за паричните потоци парите и паричните 

еквиваленти са представени като неблокирани пари в банки и в каса. 

3.6. Основният капитал на дружеството е представен по неговата номинална стойност и 

съответства на актуалната му регистрация и е внесен изцяло.  

3.7  Задълженията, изразени в лева са оценени по стойността на възникването им. Задълженията 

във валута са преоценени по курса на БНБ към датата на съставяне на отчета. 

4. Амортизация на дълготрайните активи 

Амортизациите на дълготрайните материали и нематериални активи са начислявани, като е 

прилаган линейния метод. Амортизациите се начисляват върху отчетната стойност, намалена с 

остатъчната стойност на активите, когато тя е съществена от отчетната. По групи активи са 

прилагани амортизационните норми: 

Административни и търговски сгради 4 %  

Съоръжения 4 % 

Машини и оборудване 3 0% 

Автомобили 2 5% 

Други транспортни средства 1 0 % 

Стопански инвентар 15% 

Компютри,периферни устройства 5 0 % 

Всички други амортизируеми активи 1 5 %  

5.   Признаване на приходите и разходите 

Приходите от продажбите и разходите за дейностга са начислявани в момента на тяхното 

възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Приходите в чуждестранна 

валута са отчетени по централен курс на БНБ към датата на начисляването им. 

6.   Коригирането на фундаментални грешки и промяната в счетоводната политика се извършва 

съгласно СС  

7. Данъчно облагане  
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Съгласно действащото към момента на съставяне на настоящия финансов отчет данъчно 

законодателство се прилага единна данъчната ставка за определяне на корпоративния данък 

върху печалбата в размер на 10%.  

8. Данъци от печалбата  

 

Текущият данък върху печалбата се определя въз основа на облагаемата (данъчна) 

печалба за периода като се прилага ефективната данъчна ставка съгласно данъчното 

законодателство към датата на финансовия отчет. Съгласно действащото към момента на 

съставяне на настоящия финансов отчет данъчно законодателство, данъчната ставка, която 

следва да се прилагат при изчисляване на данъчните задължения на Дружеството е 10 % . 

 

 
 
  

 

 


