СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
на
“ИМПУЛС 77“ ООД гр.Асеновград

ЦЕЛ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
Постигане на вярна представа за имущественото и финансово състояние на дружеството,
чрез функционалност и ефективност на практическото й използване за нуждите на управлението.
ЕЛЕМЕНТИ

НА

СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
АКТИВИ

и

ПАСИВИ

Актив се признава и отчита като ДМА, когато отговаря на определението за ДМА; неговата
стойност може да бъде надеждно изчислена; очаква се получаването на икономическа изгода от него
и стойността му е по- голяма от 500.00 лева.
Амортизируемите активи се амортизират на базата на линеен МЕТОД НА
АМОРТИЗАЦИЯ.
За ОЦЕНКА НА ДМА СЛЕД ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИЗНАВАНЕ се използва
препоръчителния подход – по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и
натрупаната загуба от обезценка.
ИНВЕНТАРИЗАЦИИТЕ се извършват в следните периоди:
- на ДМА и ДНМА:
веднъж на две години;
- на МЗ:
най-малко веднъж в годината;
- на останалите активи и пасиви:
преди съставянето на годишния финансов отчет;
СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ ПРИ ТЯХНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ СЕ
ОЦЕНЯВАТ по метода средна претеглена цена.
ВЗЕМАНИЯТА в лева са оценяват по стойността на тяхното възникване
ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА в лева се оценяват по номиналната им стойност, а паричните
средства в чуждестранна валута към датата на финансовия отчет – по заключителния курс на БНБ.
За нуждите на изготвянето на отчета за паричния поток в паричните средства и еквиваленти се
включват всички налични парични средства в каси и банки.
ВЕДОМОСТИТЕ ЗА ЗАПЛАТИТЕ на персонала се изготвят от касиера до пето число на
следващия месец.
ТЕКУЩИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ в лева се оценяват по стойността на тяхното възникване.
Фундаментална грешка, която е свързана с предходни периоди, се отчита през текущия
период съгласно допустимия алтернативен подход – включва се в другите приходи или разходи
при определянето на печалбата или загубата за текущия период, като се изготвя проформа отчет
(баланс, ОПР, ОПП и ОСК) с преизчислени позиции за предходния и за текущия период.
Всяка корекция, вследствие от ПРОМЯНА В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
(извършвана само, когато се изисква от закон, счетоводни стандарти или водеща до по-подходящо
представяне на събитията или сделките във финансовите отчети), се отразява съгласно допустимия
алтернативен подход – включва се в другите приходи или разходи при определянето на печалбата
или загубата за текущия период, като се изготвя проформа отчет (баланс, ОПР, ОПП и ОСК) с
преизчислени позиции за предходния и за текущия период.

СИСТЕМА НА ИНДИВИДУАЛНО ПРИЛАГАНИТЕ СМЕТКИ
Дейността на предприятието се организира, като се използват синтетични и аналитични
счетоводни сметки, описани в одобрения от ръководството Индивидуален сметкоплан, който е
приложение към настоящата счетоводна политика.
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