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БУЛСТАТ

ДЗЗД “ДАЯНА”
Съставител (предприятие)

ВАРНА УЛ. “П.ЕВТИМИЙ” 23, ВХ.А
Град, (село) ул.

СПРАВКА
за оповестяване на счетоводната политика
на ДЗЗД “ДАЯНА”
за 2009 година
1.

Правен статут

ДЗЗД “ДАЯНА” е гражданско дружество, регистрирано по ЗЗД с нотариално заверен договор №
1733 на 19.03.2004 година от нотариус Диана Стоянова.
Предметът на дейността на дружеството е търговия на дребно с облекло.
2.

База за изготвяне на финансовия отчет и счетоводни принципи
2.1.

Общи положения

Гражданското дружество 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.
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 консумативи.
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.
Настоящият финансов отчет е съставен в хиляди лева.
2.4.
Чуждестранна валута
Няма сключени сделките в чуждестранна валута.
2.5.Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки
Приложението на счетоводни стандарти за малки и средни предприятия, 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 се оценяват по цената на придобиване, образувана от
покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им, намалена с размера
на начислената амортизация .
Няма заведени дълготрайни активи.
3.2.
Обезценка на дълготрайни материални активи
В баланса на Фирмата не са включени обезценени дълготрайни материални активи.
3.3.
Материални запаси
Материалните запаси се оценяват по цената на придобиване . Цената на придобиване включва
покупната цена . Потреблението на материални запаси се оценява по метода първа входяща – първа
изходяща
3.4.
Краткосрочни вземания
Краткосрочните вземания се представят по тяхната очаквана реализируема стойност. На база на
преглед на вземанията към края на годината се извършва преценка за загубите от обезценка и
несъбираемост. Към 31.12.2009г. няма краткосрочни вземания.
3.5.
Парични средства
Паричните средства за целите на съставянето на отчета за паричния поток включват
неблокираните парични средства по банкови сметки .
3.6.
Краткосрочни задължения
Краткосрочните задължения са оценени по стойността, по която се очаква да бъдат погасени в
бъдеще. В баланса не се отчитат краткосрочни задължения.
3.7.
Основен капитал
Няма основен капитал .
3.8.
Финансирания
Не се отчитат финансирания през 2009г.
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
ДЗЗД “ДАЯНА” няма сключени сделки в чуждестранна валута, поради което не е изложено на
валутен риск, свързан с възможните промени на валутния курс.
3.12.
Кредитен риск
Финансовите активи, които потенциално излагат фирмата на кредитен риск, са предимно
вземания по продажби. Фирмата не е изложена на кредитен риск, тъй като разплащанията с клиентите се
извършват в брой.
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
Няма такива .

5.

Краткосрочни вземания
Към 31.12.2009г. не се отчитат краткосрочни вземания .

6.

Блокирани парични средства
Няма блокираните парични средства към 31 декември 2009 година.

7.

Краткосрочни задължения
Към 31.12.2009г. не се отчитат краткосрочни задължения .

8.

Преоценъчен резерв
Няма преоценъчен резерв .

9.

Данъци върху печалбата
ДЗЗД “ДАЯНА” се облага с корпоративен данък по ЗКПО . За 2009 г. дружеството отчита
счетоводната загуба под 1 хил. лева.

10.

Условни задължения
Не се отчитат такива.

11.

Сделки със свързани лица
През 2009 година не са осъществявани сделки със свързани лица.

12.

Събития след датата на баланса
Не се отчитат такива.
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